Romantisch.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Romantische Wine & Dine Special met nachtje weg

Romantische Wine & Dine special
Voor een romantisch nachtje geniet u in dit 4-sterren hotel van het Wine & Dine arrangement waar u samen geniet van een 4-gangen diner en
4-gangen wijn arrangement. Verwen uw geliefde met deze bijzondere special en boek een romantisch nachtje Zeist.

Sfeervol hotel in hartje Zeist
Dit prachtige 4-sterren hotel is centraal gelegen in hartje Zeist. Het hotel beschikt over 97 hotelkamers en suites, de ideale locatie voor een
overnachting. Combineer uw overnachting met een bezoek aan het theater of bioscoop in het hotel en geniet van een heerlijk diner in het
Grand Café. Verken Zeist of Utrecht, maak prachtige fietstochten door Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

De kamers
De recent gerenoveerde hotelkamers beschikken over uitgebreide faciliteiten.
De Twin kamers zijn 27m2, hebben 2 éénpersoonsbedden, een badkamer met bad en/of douche, een kluis, koffie- en theefaciliteiten op de
kamer en zijn gelegen aan de voor- of achterzijde van het hotel.
De Triple rooms zijn uitgerust met 3 eenpersoonsboxspringbedden en hebben een oppervlakte van 27m². Alle kamers hebben een badkamer
met een douche. Alle kamers hebben een televisie, een haardroger en gratis wifi.
Alle Superior 2-persoonskamers hebben een queensize boxspringbed voor 2 personen, een televisie, een telefoon, een kluisje en een
badkamer met douche.
De Executive kamers hebben een oppervlakte van 42 m² en bevinden zich op de bovenste verdieping. Ze zijn voorzien van een kingsize
boxspringbed, een bureau en de meeste executive rooms hebben een ruim balkon met uitzicht op de stad. Alle kamers beschikken over een
televisie, een kluis, badkamer met een douche.
De Suites hebben een oppervlak van 74 m² en hebben een aparte zitgelegenheid. Het zitgedeelte is voorzien van een eettafel, een bank, een
televisie, een telefoon en een kluisje. De slaapkamer biedt een kingsize boxspringbed, een televisie en badjassen. De badkamer is uitgerust
met een dubbele wastafel, een toilet, een aparte douche en een bad.
Tot de standaardvoorzieningen van deze kamers behoren thee- en koffiefaciliteiten, gratis WiFi en toegang tot het fitnesscentrum.

Faciliteiten
Als gast van het hotel mag u gebruik maken van de fitnessruimte in het hotel. De fitnessruimte bevindt zich op de 3e etage en is geopend van
07:00 tot 22:00 uur. Hotelgasten kunnen hier kosteloos gebruik van maken. Er liggen handdoeken voor u klaar.
Parkeren
U kunt bij het hotel overdekt parkeren in de parkeergarage. Bij een verblijf in het hotel heeft u een gereduceerd tarief van € 10 per 24 uur, met
een maximum van € 20. Regulier parkeren kost slechts € 1 per half uur.
Restaurant
Het restaurant in het hotel is gelegen in het hart van Zeist en is de ideale locatie om te lunchen, dineren of borrelen.
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In het Grand Café, geopend van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat, heeft een ruime keuze uit voortreffelijke kleine en uitgebreide
gerechten, vele soorten bier en smaakvolle wijnen. Natuurlijk bent u ook welkom voor één van de vele koffiespecialiteiten gecombineerd met
een heerlijk taartje uit eigen patisserie. In het restaurant kunt u een keuze maken uit de complete kaart met kleinere gerechten of à la carte
dineren.
Hier wordt 's morgens ook het ontbijt in buffet geserveerd.

Bij deze Romantische Wine & Dine special in Zeist is inbegrepen:
1 Overnachting
1x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een 4-gangen diner
1x Een 4-gangen Wijn arrangement

Prijs: € 109,50 p.p. op basis van een 2-persoons Twin kamer.
Prijs is exclusief toeristenbelasting.
Uw verblijf extra romantisch maken met een kamerupgrade?
Superior kamer: € 20,00 per nacht
Executive kamer: € 40,00 per nacht
Suite: € 60,00 per nacht
De prijs van deze Romantische Wine & Dine special in Zeist is geldig tot en met 31 december 2023 met uitzondering van de
feestdagen.
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