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Romantisch nachtje weg in Delft - Stijlvol genieten met
Borrelplank en bubbels

Romantisch genieten in Delft
Romantische korte break in Nederland. Er even samen tussen uit en genieten in een stijlvolle Casa. Het arrangement is inclusief een
heerlijke borrelplank en een fles bubbels. Maak tijd voor elkaar en ontdek Delft. In dit kleinschalige hotel voelt u zich al snel thuis met de
warme service en luxe inrichting. Tot snel in Delft! Mi Casa, Su Casa.

Charmant hotel en bijzondere kamers
Onze Casa bevindt zicht in de charmante stad Delft. Jullie verblijven in een rustige omgeving, niet ver van het levendige centrum van Delft.
Onze Casa beschikt over 24 moderne kamers, een warme huiskamer en een heerlijke stadstuin. Delft is de stad van het Delfts blauw,
Johannes Vermeer en het Koninklijk Huis. Het centrum kenmerkt zicht door de vele grachten, kerken, herenhuizen en rechtbanken. Een
weekendje genieten in een heerlijk bruisende stad vol musea, markten en veel kroegen.
Standaard Double
De Casa beschikt over 2 standaard Double kamers. Deze kleine kamers hebben een compacte en gezellige inrichting met een luxe 160 cm
boxspring. Daarnaast hebben de kamers een eigen badkamer met douche en toilet, SmartTV, een klein bureau en kledingkast. De kamers zijn
bijzonder geschikt voor een kort verblijf.
Superior Double
De Casa beschikt over 13 Superior Double kamers. Deze sfeervolle kamers zijn voorzien van een luxe tweepersoons boxspring. Elke kamer
beschikt daarnaast over een eigen badkamer met douche en toilet, SmartTV, een bureau en kledingkast. Voor een gezellig weekend weg of
kort verblijf zijn de kamers uitermate geschikt.
Deluxe Double
Wij beschikken over 4 Deluxe Double kamers. Deze ruime kamers hebben een luxe tweepersoons boxspring en een gezellig zitje in de kamer.
Elke kamer beschikt over een eigen badkamer met douche en toilet (een enkele kamer heeft ook een bad). Daarnaast zijn de kamers voorzien
van een SmartTV, een bureau en een ruime kledingkast. In de kamers is het mogelijk een extra bed te plaatsen. Voor een lang verblijf of een
romantisch weekend zijn deze kamers bijzonder geschikt.
Junior Suite
Deze ruime kamer heeft een comfortabele tweepersoons boxspring, een ruime zithoek, een kleine pantry en een heerlijk balkon. Daarnaast is
het slaapgedeelte van de suite gekoppeld aan een badkamer met douche, toilet en bad. Verder beschikt de suite over twee SmartTV’s, een
eettafel, een ruime kledingkast en zachte badjassen. Deze kamer is uitermate geschikt voor een lang(er) verblijf of huwelijksnacht.
Family Suite
Wij beschikken over 2 Family Suites. De kamers hebben een luxe tweepersoons boxspring en een apart (slaap)gedeelte met comfortabele
slaapbank.

Ontdek Delft
Het charmante Delft is zeker een bezoekje waard. Door de sfeervolle grachten, bijzondere herenhuizen en historische gebouwen is een
heerlijke wandeling door Delft zeker geen straf. Er is genoeg te zien en te beleven in deze bruisende stad.
Uiteten:
Onze tips
Beestenmarkt (Fratelli, Belvedere, De Beren, La Cubanita, Moeke)
Grote markt (Koningshuys, Het Gulden ABC)
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Bij Romantisch nachtje weg in Delft is inbegrepen:
1 Overnachting in een luxe en sfeervolle hotel kamer
Een uitgebreid ontbijt
Borrelplank
Fles bubbels

Prijs: € 68,25 p.p. op basis van 2 personen op een kamer.
Exclusief stadsbelasting
De prijs van dit Romantisch nachtje weg in Delft is geldig tot 31 december 2023 met uitzondering van de feestdagen.
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