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Vriendinnen dag en weekend arrangement - heerlijk relaxen in
Drenthe

Vriendinnen Arrangement
Heerlijk een dagje genieten, tutten en vertroeteld worden? Voor vriendinnen hebben wij een speciaal arrangement samengesteld.

Vitalia Beauty & Wellness
Bij aankomst wordt u verwelkomd met een drankje naar keuze. U overnacht in een Kloosterkamer. Na een uitgebreid ontbijtbuffet kunt u
samen heerlijk 3 uur lang genieten in de sauna bij Vitalia Beauty & Wellness. U loopt zo in uw badjas vanaf uw hotelkamer naar het
Saunaplein bij Vitalia Beauty & Wellness. Het Saunaplein bestaat uit een Kelo sauna, een zoutsteensauna, stoomsauna, voetenbad,
dompelbad en relaxruimte met zelfbedieningsbar waar u onbeperkt koffie/thee, sappen en water kunt nuttigen. Op het unieke dakterras met
buitendouche kunt u ook heerlijk relaxen met uitzicht over Westerbork. Wanneer u helemaal tot rust bent gekomen in de sauna kunt u zich
samen laten verwennen in de schoonheidssalon bij Vitalia Beauty Wellness. U heeft keuze uit een reinigende gezichtsbehandeling of
klassieke massage (rug, nek en schouders). Even lekker bijkletsen kan tijdens een uitgebreide Afternoon High Tea in ons restaurant met
overheerlijke zoete en hartige hapjes. Samen optimaal genieten en ontspannen! Openingstijden Saunaplein & Beautysalon: 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.

Het Hotel
Het hotel is gelegen in Westerbork (nabij station Beilen) - centraal in Drenthe op korte afstand van Assen, Emmen en Hoogeveen.Het hotel is
uitermate geschikt voor een heerlijk weekendje weg.

De kamers - Overnachten in Drenthe
U overnacht in een kloosterkamer met met 2 boxspringbedden, bureau, zitje, douche, toilet, flatscreen tv, wekkerradio en telefoon. Deze
themakamers zijn volledig en tot in detail in de symboliek van het klooster ingericht; fakkels, gietijzeren handgrepen, bewerkt houten meubilair,
etc. Op de meeste kamers kan een extra bed geplaatst worden. De bijzondere Luxe kamers zijn standaard voorzien van een 2-persoons
queensize boxspringbed, badkamer met bubbelbad, douche en toilet, luxe relaxstoelen met tafeltje, flatscreen tv, wekkerradio en telefoon. Op
deze kamers kunnen maximaal 2 extra bedden geplaatst worden. Ons hotel biedt u à la carte & Themarestaurant Grand Café la Trappe, de
gezellige hotelbar (Proeflokaal), een groot buitenterras, 3 serres en royale parkeergelegenheid.

Dit vriendinnendag weekendarrangement is inclusief
Welkomstdrankje
Verblijf in een Kloosterkamer
Elke ochtend uitgebreid ontbijtbuffet
Afternoon High Tea
Keuze uit een reinigende gezichtsbehandeling of klassieke massage (rug, nek schouders)
3 uur toegang tot het Saunaplein gedurende de openingstijden

Vriendinnen dag en weekend arrangement - heerlijk relaxen in Drenthe

Pagina 1/2

Saunaarrangementen.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

Onbeperkt koffie/thee, sappen en water tijdens entree Saunaplein

Prijzen:
2-daags (1 nacht) arrangement à € 109,00 p.p.

Toeslagen
1-persoonskamer à € 16,00 per nacht
Toeslag Luxe Themakamer met bubbelbad à € 10,00 per persoon per nacht
Toeslag Kloosterkamer met privé sauna en terras à € 10,00 per persoon per nacht

Optioneel:
3-gangen dagmenu à € 27,50 p.p.p.d. (vooraf reserveren)
Verhuur handdoek (2 stuks) à € 5,00 per persoon
Verhuur badjas à € 5,00 per persoon
Slippers à € 5,00 per persoon
Extra uur Sauna entree à € 2,50 per persoon per uur

De prijs van dit Vriendinnen arrangement in Drenthe is geldig tot en met 31 december 2019.
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