Kerst 2018
Geachte Gast,

Gortelseweg 8
8076 PS Vierhouten
0577-411323
reserveren alleen telefonisch

Heeft u ook zo’n zin in de feestdagen? En geen zin om thuis te blijven?
Wij zouden graag samen met u de kerst willen doorbrengen. Tijdens deze dagen brandt de houtkachel
heerlijk, waar we genieten van de bosrijke omgeving en hopelijk van mooie winterse taferelen.
We ontvangen u graag op zaterdag 22 december 2018 vanaf 15.00 uur in Vierhouten en om
17.00 uur proosten we op een mooie Kerst periode. Wij hebben ook kortere Kerst - arrangementen,
voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Kerst arrangement 9 daags
8x overnachting op een standaard 2 persoonskamer
8x uitgebreid ontbijtbuffet in Kerstsfeer
2x lunch
(winterse soep en broodje van de dag)

1x Chefs 3 gangen diner
1x Italiaanse diner
1x 3 gangen keuze diner
1x 4 gangen keuze diner
1x stamppotbuffet
1x tapas verrassing avond
1e kerstdag is er een 5 gangen Kerstdiner met live muziek
2e kerstdag is er een Kerstbuffet
Huisgemaakte dessert proeverij
Traditionele Kerstbingo
Foreesten Christmas Tea
Kerstfilm
Hollandse spelletje
Muzikale avond Projectkoor Canto Felice
Verrassing lezing
We gaan op pad met de Stoomtrein (incl. vervoer)
Chocolade avontuur (incl. vervoer)
Huisgemaakte Appelstroedel demo
Het verhaal van de boswachter
00

€ 663,

per persoon

Eventueel bij te boeken:
tot 7 december te boeken;

Kerstcircus + vervoer € 50,00
tot 23 december of eventueel bij aankomst te boeken;

Proeverij Bier
Proeverij Wijn
Proeverij Koffie
Proeverij Kaas

€
€
€
€

7,50
7,50
7,50
6,00

De prijs voor een 9 daags all inclusief is € 803,- per persoon. Dat houdt in GRATIS drankjes van 18.00
tot 23.00 uur op de normale voorwaarden tijdens het all inclusief arrangement. Het arrangement is
exclusief gemeentelijke heffingen, overige consumpties en annuleringsverzekering.

Kerst arrangement 8 daags

Kerst arrangement 7 daags

aankomst op zaterdag 22 december
of zondag 23 december 2018

aankomst op
zondag 23 december 2018

€ 602,00 p.p.
€ 724,50 p.p. op basis van ALL IN

€ 575,00 p.p.
€ 680,00 p.p. op basis van ALL IN

