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Romantisch nachtje weg in Zeeland - Laat je in de watten leggen

Romantisch genieten in Zeeland
Bent u op zoek naar romantiek in Zeeland en wilt u uw geliefde verwennen? Dan is dit romantische arrangement bij ons de juiste keus. Van
de ontvangst tot het diner en van de overnachting tot aan het ontbijt, wij verzorgen uw verblijf tot in de puntjes zodat u optimaal kunt
genieten.

Hotel in de schilderachtige ambiance van Zeeland
Dit hotel, Sint Maartensdijk op het eiland Tholen, biedt luxe en stijl in een schilderachtige omgeving met volop watersportmogelijkheden. Het
4-sterren hotel in zeeland is uniek gelegen in de Zuidwestelijke Delta, vlakbij Nationaal Park Oosterschelde, op een steenworp afstand
van Bergen op Zoom en met gemakkelijk aan te rijden wereldsteden als Antwerpen en Rotterdam.
De bijzondere combinatie van kwaliteit en intieme sfeer in dit hotel is hartverwarmend. Het betreft een veelzijdige locatie waar men onder
één dak heerlijk kan eten en drinken, feesten, trouwen, comfortabel overnachten, vergaderen, sporten en relaxen. Het Raedthuys, gesitueerd
in het voormalige gemeentehuis van Sint Maartensdijk, straalt een en al nostalgie uit. In het hele pand zijn er kunstschatten te
bewonderen, met onder andere meubilair en schilderijen uit de zestiende en de zeventiende eeuw. De tien met Koninklijke namen opgesierde
hotelkamers, zijn vrijwel allemaal suites.
Daarnaast mogen ook de negen ruim ingerichte hotelappartementen en de 5 deluxe superior kamers er zijn. Het Raedthuys is een fraaie mix
van historie en moderne faciliteiten. Enerzijds zijn er historische vergaderruimtes, zoals de oude raadzaal en burgemeesterkamer. Anderzijds
een beautysalon en wellness voor privé gebruik en natuurlijk overal gratis wifi.

Culinaire Hoogstandjes
In het sfeervolle restaurant worden de gasten verwend met gerechten uit de internationale keuken, met een knipoog naar het heden. Daarbij
wordt teruggekeerd naar de basis, met culinaire hoogstandjes die niet uit een pakje, bakje of een zakje komen, maar vers uit de
Oosterschelde of van de Zeeuwse klei. Voor het professionele team van enthousiaste medewerkers is gastvrijheid een tweede natuur. De
enthousiaste medewerkers staan immers klaar om gasten uit binnen- en buitenland te verwelkomen.

Bij dit Romantisch genieten arrangement is inbegrepen:
Aankomst op alle dagen
Welkomstdrankje
Fles water op de kamer
Fles prosecco en huisgemaakte lekkernijen op de kamer
Rozenblaadjes op het bed
Glossy magazines voor Hem en Haar
Badjassen en luxe slippers
Samen genieten van een 4-gangen diner

Romantisch nachtje weg in Zeeland - Laat je in de watten leggen

Pagina 1/2

Romantiekinzeeland.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
Overnachting met ontbijt in een Deluxe Classic Kamer, Superior Deluxe Kamer of Jacuzzi suite
Late check out: u kunt tot 13:00 uur op uw kamer verblijven

Prijs: € 104.50 p.p. op basis van een 2-persoons Deluxe kamer
€ 109.50 p.p. op basis van een Superior kamer
€ 119.50 p.p. op basiv van een Jacuzzi Suite
De prijs van dit Romantisch arrangement is geldig tot 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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