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2 daagse City Trip Breda - Vriendinnenweekend met Shop en
Funroute

Breda City Trip
Het hotel ligt midden in het bruisende stadshart van Breda, op slechts 1 minuut loopafstand van de Grote Markt met zijn vele restaurants,
leuke terrasjes en kroegen. Daarnaast zijn er verschillende warenhuizen, winkels en gezellige boetiekjes te vinden. Breda biedt voor ieder wat
wils; cultuur, sportief, ontspanning, bourgondisch genieten. De mogelijkheden zijn oneindig.

Een rustpunt om in thuis te komen
In het bruisend hart van Bourgondisch Breda wacht u een hartelijk welkom in ons hotel. U ervaart hier de warme gastvrijheid en het comfort
van een 4-sterren familiehotel. Wij bieden u de rust van een lommerrijke locatie, een behaaglijke ambiance, persoonlijke service en alle
faciliteiten die u zich kunt wensen. Het kleurrijke aanbod van de Bredase binnenstad ligt praktisch in onze achtertuin. Thuiskomen en uitgaan,
werken en genieten: alles vertrouwd en dichtbij.
Een comfort kamer, een superior kamer, een luxe suite of de bruidssuite: bij ons heeft u altijd een rustpunt om in thuis te komen. Al onze
kamers zijn gestoffeerd in een warme kleurstelling, met hier en daar wat sprekende accenten. Zacht tapijt en rijke stoffen zijn gemixt met houten 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. Onze kamers zijn rookvrij en voldoen aan internationale
standaarden en duurzaamheid.

Werelds, vers & vernieuwend
Ontdekken, beleven, proeven en genieten… Ons 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 deze 2 daagse City Trip is inbegrepen:
1 Overnachting in een Comfort kamer
Uitgebreid ontbijtbuffet
1x 3-gangen diner in ons Restaurant Orange
1x Ontdek Breda Pakket (Historische Kilometer, Shop & Funroute, City Guide, eetgelegenhedenbrochure, Breda Nassaustad)
Gratis entree Holland Casino Breda

Prijs: € 89 p.p. op basis van een 2-persoons Comfort kamer.
1-persoonstoeslag € 30,00 per kamer, per nacht.
U kunt ook met 3 personen op een Comfort kamer en de prijs is dan 3x de arrangementsprijs.
Arrangementen zijn te boeken met aankomst op vrijdag, zaterdag en zondag en op basis van beschikbaarheid.
Tussen 14 juli en 27 augustus 2022 zijn de arrangementen te boeken met aankomst alle dagen van de week
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De prijs van deze City Trip in Breda is geldig tot 31 december 2022 met uitzondering van de feestdagen.
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