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3-daags Hotel arrangement in Zevenbergen met entree Efteling Sprookjesachtige pret in Brabant

Kom en ontdek de wondere wereld van de Efteling!
Gezellig een dagje uit voor jong en oud. Ontdek de wondere wereld van de Efteling en blijf lekker slapen in het gezellige stadje Zevenbergen.
Efteling, Sprookjes bestaan. Elke dag!
De Efteling is al meer dan zestig jaar een bijzondere wereld vol wondermooie sprookjes, adembenemende attracties en prachtig
natuurschoon, waar je nooit raakt uitgekeken.

Hartelijk welkom in Zevenbergen: Bourgondisch en gastvrij Brabant
U verblijft in een sfeervol hotel met een hartelijke, persoonlijke uitstraling. Met haar unieke, centrale ligging in het hart van West Brabant,
culinaire genoegens en smaakvolle karakter, heeft het hotel alles in huis voor een onvergetelijk verblijf. Het hotel beschikt over 75
hotelkamers, 50 standaard superiorkamers (zowel roken als niet roken) 12 luxe Junior Suites (zowel roken als niet roken), 12 Design Deluxe
kamers, 1 luxe Bruidsuite.
Hotel faciliteiten
Sfeervolle hotellobby met stamtafel & tijdschriften, gezellig zithoekje met openhaard, zithoek met LCD TV en Hotelbar geopend van 17.00 uur
t/m 00.30 uur. Buitenterras waar in zomermaanden het ontbijt geserveerd wordt. Fitness kamer, gratis te gebruiken. Ruime gratis privé
parking. Gratis draadloos internet in lobby en hotelkamers. Fietsverhuur in hotel, fietskaarten te koop in het hotel.
Hotelkamers
U overnacht in een sfeervolle superior kamer. Deze kamer is voorzien van een ruime badkamer met ligbad/ douche, toilet, badartikelen en
föhn. Draadloos internet, kluisje, klimaatbeheersing en een kleurentelevisie met wekservice ontbreken niet. De persoonlijke service is
uiteraard inbegrepen. De Junior Suite is extra uitgerust met een luxe zithoek, senseo koffiemachine en flesje bronwater wordt u aangeboden.
De Deluxe kamer straalt design en warmte uit, naast een grote LCD kleuren-tv en luxe zithoek treft u hier ook de senseo koffiemachine aan.
De badkamer is voorzien van een luxe inloopdouche, fohn en diverse badartikelen. In de kamer is tevens een handmatig te bedienen
airconditioning.
Boerderij restaurant
Laat u verrassen in het nostalgische boerderijrestaurant, gelegen naast het hotel. U vindt hier een klassieke Franse keuken, met verse
visspecialiteiten gecombineerd met seizoensspecialiteiten zoals asperges, mosselen en wildgerechten. Uiteraard hebben wij een uitgebreide
wijnkaart om deze heerlijke gerechten te vergezellen. Tijdens de zomermaanden kunt u dineren in de fraaie zomerserre.

Genieten van de omgeving
Het hotel is centraal gelegen op loopafstand van het gezellige Zevenbergen en in de onmiddellijke nabijheid van Antwerpen en Breda, dé
winkelsteden bij uitstek. Breng je weekend op smaak met een snuifje cultuur en combineer je verblijf met een bezoek aan Vestingstad
Willemstad of Markiezenstad Bergen op Zoom. En dan is er nog de Biesbosch, één van de weinige zoetwatergebieden in de wereld en het
grootste nationale natuurpark van Nederland. Vermaak, ontspanning, cultuur en natuur, het ligt allemaal in de omgeving van het hotel.
Efteling, Sprookjes bestaan. Elke dag!
De Efteling is al meer dan zestig jaar een bijzondere wereld vol wondermooie sprookjes, adembenemende attracties en prachtig
natuurschoon, waar je nooit raakt uitgekeken. Wil je herinneringen ophalen of nieuwe opdoen? Wandel door het Sprookjesbos waar je lacht
om het nieuwste sprookje De nieuwe kleren van de keizer. Of bezoek Droomvlucht waarin je zweeft door de wonderschone wereld van elfen,
trollen en faunen. Stap, als je durft, in de dubbele houten racer achtbaan Joris en de Draak en schreeuw de longen uit je lijf. Strijk vervolgens
neer in de indrukwekkende arena Raveleijn en laat je meeslepen in de avonturen van ruiters en raven bij de vernieuwde parkshow Raveleijn.
Wat je zeker niet mag missen, is Aquanura; de grootste watershow van Europa! Een spektakel van water, licht en vuur. Gekleurde fonteinen
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reiken op prachtige Efteling melodieën tot boven de Pagode. Aquanura vormt het schitterende slot van een sprookjesachtige Efteling dag.
Bezoektips in de omgeving
Nationaal Park De Biesbosch, Skidome Ruchpen, indoor skibaan, Recreatiepark De Stok Roosendaal, zwembad, kartcentrum, golfterrein,
Rosada Outletfactory, Holland Casino Breda, Basiliek Oudenbosch, Arboretum Oudenbosch, Vliegveld Seppe- Bosschenhoofd, Vestingstad
Willemstad, Markiezenstad Bergen op Zoom, Winkelsteden in de omgeving: Breda, Dordrecht, Etten Leur.

Dit 3-daags Efteling arrangement is inclusief:
2 Overnachtingen in een Superior kamer
2x Gebruik uitgebreid ontbijtbuffet
1x Toegang tot de Efteling (LET OP: wij hebben een tijdsblok nodig om uw bezoek aan de Efteling te reserveren. Geef uw voorkeur
door en het hotel neemt binnen 48 uur contact met u op om uw bezoek af te stemmen)
Gebruik Wifi en fitness ruimte

Prijs: € 124,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
1-persoonstoeslag € 30,00 per nacht.
Kinderen:
0- 3 jaar: Gratis (op basis van een eigen meegebrachte kinderbedje), kinderbedje in hotel te huur voor € 10,00 per dag
4 t/m 11 jaar: € 98.50 per kind

Openingstijden Efteling
De Efteling is 365 dagen per jaar geopend! U kunt elke dag in het jaar het Efteling Park bezoeken en samen genieten van betoverende
momenten. Tijdens de Winter Efteling zijn bijna alle attracties in het park open, behalve de Phyton, Pirat en de Roeivijver. Joris de Draak, De
Vliegende Hollander, Halve Maen, Bobbaan en D’Oude Tuffer zijn geopend wanneer de weersomstandigheden het toelaten.
De prijs van dit 3-daags Efteling arrangement is geldig tot 30 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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