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2 daags Relax arrangement in Drenthe

Heerlijk relaxen in Drenthe!
Heerlijk relaxen in de sauna en rust uit in een prachtige omgeving bij Westerbork. U loopt zo vanaf uw hotelkamer in uw badjas naar het
Wellnessplein met diverse sauna's en uniek dakterras!

Heerlijk Relaxen
Bij aankomst wordt u verwelkomd met een drankje naar eigen keuze. Na een heerlijke overnachting in ons hotel staat er de volgende dag een
uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaar met o.a. verse afbak broodjes, croissants en verse jus d'orange. Een heerlijk begin van de dag! Om lekker
te relaxen krijgt u 3 uur toegang tot het Saunaplein van Vitalia Beauty & Wellnes gedurende de openingstijden, welke gevestigd is naast ons
hotel. Tijdens uw sauna bezoek kunt u onbeperkt gebruik maken van het koffie/thee, water en sappen buffet. Openingstijden Saunaplein:Het
Saunaplein is alleen op reservering boekbaar. U dient minimaal 2 uur van te voren reserveren i.v.m. de opwarmtijd van de sauna's. Geopend
van 9.30 - 18.00 uur en van 19.30 - 22.30 uur. Op dinsdag gesloten.

Saunaplein en Hotel
Het Saunplein is geheel in Drents thema en bestaat uit een Kelo sauna, een zoutsteensauna, stoomsauna, voetenbad, dompelbad en
relaxruimte met zelfbedieningsbar waar u onbeperkt koffie, thee, vruchtensappen en (vitamine)water kunt nuttigen. Op het unieke dakterras
met buitendouche kunt u ook heerlijk relaxen met uitzicht over Westerbork.
Het hotel is een 3-sterren hotel gelegen in het centrum van het karakteristieke dorpje Westerbork. Ideale uitvalsbasis voor uw fiets-, wandelen autotochten. Het hotel beschikt over een groot terras, een sfeervol à la carte restaurant, 3 serres en een gezellige hotelbar en royale
parkeergelegenheid.

Bij dit Relaxarrangement is inbegrepen:
Welkomstdrankje
Verblijf in een Kloosterkamer
Elke ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet
3 uur toegang tot het Saunaplein gedurende de openingstijden
Onbeperkt koffie/thee, sappen en water tijdens entree Saunaplein

Prijs: € 59 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Ook te boeken als 3-daags (2 nachten) Relax Arrangement à € 89,00 per persoon.

Extra mogelijkheden en toeslagen
Verhuur handdoek (2 stuks) à € 5.00 per persoon
Verhuur badjas à € 5.00 per persoon
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Slippers à € 5.00 per persoon
3-gangen dagmenu à € 25.00 p.p.p.d. (vooraf reserveren
Extra uur Sauna entree à € 2.50 per persoon per uur

Algemene toeslagen:
Toeslag Eenpersoonskamer à € 15.00 per nacht
Toeslag Kloosterkamer met privé sauna en terras à € 10.00 p.p.p.n.
Toeslag Luxe Themakamer (o.a. bubbelbad) à € 10.00 p.p.p.n.

De prijs van dit Relaxarrangement is geldig tot 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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