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Vriendinnen Beautyaanbieding inclusief Overnachting in Brabant

Optimaal genieten met deze SPECTACULAIRE beautyaanbieding
Lekker genieten met je beste vriendin van een heerlijke beauty aanbieding? Lekker in de watten worden gelegd met een massage en
bijkleuren onder de zonnebank. Daarnaast lekker genieten van de wellness faciliteiten in het hotel en overnachten in een prachtige CLUB
Room. Kom ook genieten in Brabant van deze spectaculaire vriendinnen beauty aanbieding!

Overnachten in stijlvolle kamers
U zult zich ongetwijfeld op uw gemak voelen in de prettige, stijlvolle kamers van dit hotel. U kunt rekenen op een zeer persoonlijke en
professionele service. Het hotel heeft 149 kamers. Alle kamers beschikken over 4-sterren faciliteiten. Naast de CLUB Rooms, bieden wij ook
de CLUB Family en CLUB XXL.
De CLUB Room is de nieuwste en sportiefste kamers van het hotel. Een unieke kamer die 2 verschillende werelden bij elkaar brengt: Sport &
Ontspanning. Heeft u al ontdekt waar de spiegel op lijkt? Heeft u de strepen op de vloer al gezien? Dromen op de comfortabele kussens en
relaxen op het zitje met goede Wi-FI maken het verblijf bijzonder. Have a good night!

Even bijkomen met zo veel faciliteiten
Hier kan alles. Wij bieden je enorm veel ruimte. Het is aan jou hoe je het invult. Hier kun je fitnessen, bowlen, fietsen, tennissen, voetballen,
golfen, basketballen en nog veel meer. Doe alles wat je maar wilt. Of juist helemaal niets. Want ook relaxen is een sport.
Slapen is zzzzzalig bij ons Maar wij zijn ook juist voor iedereen die meer wil doen dan alleen maar slapen. Pak hier alle tijd, ruimte en
mogelijkheden om het beste uit je dag te halen. Pas dan is het tijd om moe maar voldaan je fijne kamer op te zoeken en lekker je bed in te
duiken. Want voor je het weet, staat de volgende dag weer op je te wachten. En dan is het weer hup...
Wat jij wilt
Wij hebben alles in huis om je te vermaken. Onze locatie beslaat namelijk maar liefst 10.000 m2. Om je een idee te geven: dat zijn twee
voetbalvelden aan elkaar geplakt. HUP is Sport, Bowl & Grill en Meet. Je kunt hier dus een nacht verblijven, sporten, bowlen en grillen en
vergaderen. En vergeet vooral niet te relaxen in de sauna of het zwembad. Dit is de ideale plek voor een weekendje weg met vrienden of
familie, een groepsaccommodatie voor een trainingskamp, een kinderfeestje, een intensieve sportschoolsessie, een bijzondere meeting of een
gezellige avond uit. Het kan allemaal bij ons.

Deze Vriendinnen Beauty Aanbieding is inclusief:
1 Overnachting in een CLUB Room
1x Een Uitgebreid ontbijtbuffet
Badjas & slippers
Massage (25 minuten)
Zonnebank 10 minuten
Entree tot indoor sportcentrum De Brug Active
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Prijs: € 109,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Toeslagen:
1-persoonskamer: € 40,00 per kamer per nacht
Huisdier € 15 per nacht
CLUB Family € 50,00 per nacht
CLUB XXL € 75,00 per nacht

Extra informatie
- Badkleding is verplicht in het zwembad behalve op woensdagavond, dan is badkleding niet toegestaan (sauna avond).
- Badkleding is niet toegestaan in de sauna's.
- Het hotel beschikt over een ruime parkeerplaats waar u tegen betaling gebruik van kunt maken. Er geldt een tarief van € 5,50 per auto per
verblijf.
- Er is in het gehele hotel gratis WIFI.
- Het gehele hotel en sportcentrum zijn rookvrij!
De prijs van deze spectaculaire beautyaanbieding in Brabant is geldig tot en met 31 december 2020 met uitzondering van de
feestdagen.
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