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Short Break weekend in Noordwijk aan Zee - Uitwaaien op het
Strand

Short Beach Break
Geniet van dit heerlijke Short Break arrangement in Noordwijk aan Zee. Lekker uitwaaien met je beste vriendinnen, partner of familie op
het strand. De 1e avond genieten jullie van een heerlijk 3-gangen diner in het restaurant van het hotel en de 2e avond bij onze Beach Club.

Kom ontspannen en laat u verwennen
Kom ontspannen, voel u thuis en laat u verwennen. Geniet van onze luxe kamers en begin de dag met ons royale ontbijt.
Het leven aan zee is heerlijk, elk jaargetijde weer! Hier kunt u zonnen en zwemmen, strandjutten en uitwaaien of kilometers lang struinen door
de duinen. Liever shoppen of lekker lang loungen op een terras? Ook dan wordt u heel gelukkig van Noordwijk.
Welkom ook in onze eigen Beach Club. Hier kunt u 365 dagen per jaar genieten van de zee en het strand in een luxe en warme Ibiza-vibe. U
gaat als nieuw weer terug naar huis.
Sjiek, stoer en compleet anders. Dat is wat je denkt als je dit schitterende hotel binnenwandelt.

Onze superior Kamers
Het hotel beschikt over 57 luxueuze kamers met balkon, alwaar u heerlijk kunt overnachten met het geluid van de zee op de achtergrond.
Onze kamers zijn uitgerust met alle denkbare hedendaagse comfort, daarnaast beschikken alle kamers over gratis wifi.

Restaurant - Bar - Lounge
RESTAURANT DYLANS
Deze centrale bar, lounge en restaurant vindt u op de begane grond van het hotel. Een heerlijke culinaire hotspot waar onze hotelgasten de
deur niet voor uit hoeven. Onze koks hebben een Passion for Grilling. Wij kijken er naar uit u de lekkerste gerechten te serveren.

Bij deze Short Beach Break is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een Royaal ontbijt
Welkomstaperitief in onze loungebar
3-gangen diner in ons restaurant DYLANS op de dag van aankomst
3-gangen diner bij Alexander Beach Club op de 2e dag

Prijs: € 264,00 p.p. op basis van een Superior kamer voor 2 personen.
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Toeslagen:
Toeristenbelasting a € 2,22 p.p.p.n.
Verlengingsnachten op aanvraag beschikbaar

Azzurro Wellness
Gasten kunnen tijdens het verblijf kosteloos gebruik maken van het naastgelegen, luxueuze Azzurro Wellness. Het spagedeelte beschikt over
een zwembad, twee whirlpools, sauna, Finse sauna, infrarood cabine, Turks stoombad, zonnecabines en hydromassagebedden. Ook beschikt
Azzurro over een fitnesruimte, tennisbanen, squashbanen en een putting green. Toegang tot het Azzurro Wellness Center is alleen
toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder en het dragen van badkleding is verplicht.
De prijs van deze Short Break arrangement in Noordwijk is alleen te boeken in april, mei, juni en september 2022 met uitzondering
van de feestdagen.
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