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3-daagse Kerstaanbieding in Breda inclusief een Kerst
Dinnershow

3-daags Kerstarrangement in Breda met een avondje naar de Kerst Dinnershow
Zin om er met Kerst tussen uit te gaan en te genieten in de gezellige Brabantse stad Breda? Boek dan deze 3-daagse kerstaanbieding
inclusief een avondje uit naar de Kerst Dinnershow in het theater in Breda.

Een rustpunt om in thuis te komen
Dit 4-sterren stadshotel is centraal gelegen in de provincie Noord-Brabant in het bourgondische zuiden van Nederland. Breda is een goed
uitgangspunt; Rotterdam bevindt zich op slechts 50 km afstand, Antwerpen bevindt zich op nog geen 45 km afstand. Het hotel ligt dichtbij
diverse musea, het Chassé Theater en de gezellige binnenstad, welke al meerdere keren met recht is verkozen tot Beste Binnenstad van
Nederland!
Een comfort kamer, een superior kamer, een luxe suite of de bruidssuite: bij dit hotel heeft u altijd een rustpunt om in thuis te komen.
Alle hotelkamers hebben een badkamer met bad / douche en toilet, gratis draadloos internet, flatscreen tv, kluisje, ijskastje, telefoon, koffie en theefaciliteiten, haardroger en airconditioning. Alle kamers zijn gestoffeerd in een warme kleurstelling, met hier en daar wat sprekende
accenten. Zacht tapijt en rijke stoffen zijn gemixt met hout- en natuursteen(look) materialen. De kuipstoeltjes zitten opvallend comfortabel en
de boxspring bedden staan garant voor een goede nachtrust. U heeft alles binnen handbereik om gerieflijk te werken en ontspannen. De
kamers zijn rookvrij en voldoen aan internationale standaarden en duurzaamheid.

Werelds, vers & vernieuwend
Ontdekken, beleven, proeven en genieten… Het Restaurant Orange met geïntegreerde bar is een lust voor het oog én uw smaakpapillen!
Artistiek design, down to earth materialen en frisse kunst vormen het verkwikkend decor voor een culinaire reis langs geuren, kleuren en
smaken. De kaart loopt van eerlijke en lokale producten tot spannende wereldse gerechten. Alles is vers en vernieuwend bereid. Voor een
aperitiefje of borrel schuift u aan bij de bar. Wij leggen u graag in de watten!

Bij dit 3-daags Kerstarrangement in Breda is inbegrepen:
Welkomstdrankje (warme chocomelk of glas glühwein)
2 Overnachtingen in een Comfort kamer
2x Ontbijt
1x Een 3-gangen diner in het hotel
Avondje Kerst Dinnershow in het theater in Breda - inclusief 4-gangen diner, entertainment en drankjes Hollandse bar - plaatsen in de
zaal

Prijs:
€ 228.90 p.p. op basis van een 2-persoons Comforkamer
De prijs is exclusief € 1,50 per persoon servicekosten bij het theater.
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Op 25 en 26 december zijn er bij het theater enkel nog balkonplaatsen beschikbaar. De prijs voor het arrangement in combinatie met
balkonplaatsen bedraagt: € 223.90 p.p.
Wilt u een andere combinatie met de kerstshow informeer gerust naar de mogelijkheden.

Handig om te weten
De Kerst Dinnershow vindt plaats op 13,14,20,21,22,24,25 en 26 december 2019 Deze avond begint met een ontvangst om 19.00 uur. De
show begint om 19.30 uur. U geniet van entertainment gedurende de hele avond en er wordt tijdens de show een 4-gangen diner geserveerd.
Bij de Kerstshow is een drankarrangement inbegrepen. Dit houdt in onbeperkte keuze uit bier, fris, huiswijn, koffie, thee en binnenlands
gedistilleerd. Het drankarrangement is dan geldig een half uur voordat de show begint, tot het einde van de show.
Dit 3-daags Kerstarrangement is te boeken met aankomst op 13,14,20,21,22,23, 24,25 en 26 2019
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