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2-daags Oud & Nieuw arrangement in Brabant - Inclusief ALL IN
Feestavond

2-daags Feestarrangement in Brabant
Wilt u dit jaar wel een heel bijzonder Oud en Nieuw beleven? Kom naar Brabant en geniet van een heerlijk oud & nieuw arrangement inclusief
een ALL IN feestavond. Tijdens dit ALL IN feestarrangement geniet u van onbeperkt drankjes, onbeperkt bubbels, een overheerlijk 3-gangen
surprisediner, diverse heerlijke hapjes vanaf 23.00 uur en live muziek of een DJ! Uiteraard wordt er om 00.00 uur getoost op het nieuwe jaar.
Overnachting met ontbijt.

Proef de Brabantse gastvrijheid en gezelligheid in dit 4-sterren hotel
Het hotel in Mill vormt samen met Sauna- & Beautyresort De Wellnessboot ,Restaurant London Street en Fitland een uniek sport-, wellness-,
party-, congres- en evenementencentrum in Nederland. Het gebruik van het zwembad en alle sportfaciliteiten van Fitland is geheel gratis!
Het sfeervolle hotel beschikt over 60 hotelkamers verdeelt over twin kamers, deluxe kamers, hoogtekamers en 2 unieke vliegtuigsuites.
De standaard kamer heeft een twin bed, 25m2, douche en gratis wifi. Deluxe kamer is met een 2-persoons boxspring, 25m2, regendouche,
flatscreen en gratis wifi. De Superior Kamer heeft 2 eenpersoonsbeddden, 30m2, bad en douche, kluis en kitchenette.
Tijdens uw verblijf in het 4-sterren hotel proeft u meteen de Brabantse gastvrijheid en gezelligheid! In de omgeving zijn bewegwijzerde fietsen wandelpaden waardoor u op een ontspannen manier kunt genieten van de prachtige omgeving. Houdt u meer van cultuur, een dagje
shoppen of een avondje naar het casino, bioscoop of theater; in het nabijgelegen Uden of Nijmegen vindt u dit allemaal. Het team van
Dormylle zorgt ervoor dat het u aan niets ontbreekt!Het hotel beschikt over GRATIS draadloos internet.

Dit 2-daags Oud & Nieuw arrangement is inclusief:
Ontvangst met welkomstdrankje
1 Overnachting in een comfortabele Standaardkamer
1x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een 3-gangen surprise diner (ontvangst tussen 18.00 uur en 19.00 uur)
Feestavond arrangement van 21.30 uur tot 03.00 uur, inclusief:
- Regulier drankenassortiment (bier, fris, wijn)
- Onbeperkt bubbels
- Entertainment
- Diverse hapjes (vanaf 23.00 uur)
- Om 24.00 uur een gezamenlijke toost inclusief vuurwerk

Prijs: € 149,50 p.p. op basis van een standaardkamer voor 2 personen.
Vrij gebruik van de sportfaciliteiten en het zwembad van Fitland Mill (binnen de openingstijden)
Vrij gebruik van de 18-holes adventure minigolfbaan
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Voorwaarden
Dit arrangement is exclusief stadsbelasting en parkeertarief
Eenpersoonstoeslag à € 30,00 bovenop de arrangementsprijs
Op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen voorbehouden
Verlengingsnacht vanaf € 25 per persoon, inclusief ontbijt, o.b.v. 2 personen per kamer
Late check out tot 17.00 uur à € 25,00 bovenop de arrangementsprijs
Wellness toegang tegen 50% korting bij te boeken
Upgrade bij te boeken o.b.v. beschikbaarheid €15,00 per nacht

De prijs van dit 2-daags Oud & Nieuw arrangement is geldig met aankomst op 31 december 2020.
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