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Romantisch genieten in het Zeeuwse Kamperland met deze
3-daagse special

Samen Romantisch genieten in Zeeland
Met het 3-daags romantisch arrangement worden u en uw geliefde volledig in de watten gelegd. Dit begint al bij aankomst in het hotel waarbij
u geniet van een heerlijk borrelplateau. ‘s Avonds schuift u aan in het restaurant voor een romantisch 4-gangen diner en bij het ontbijt
proost u op jullie liefde met een glas bubbels.

Het hotel
Bij dit hotel in het Zeeuwse Kamperland vindt u een goede mix van gezelligheid, ontspanning en comfort vlak bij de kust. Het hotel ligt in een
natuurrijk gebied op het uiterste puntje van Noord-Beveland in Zeeland. U vindt dit hotel met BLUE Wellnessresort Zeeland tussen de
stormvloedkering, het Veerse Meer en het Banjaardstrand.
De verschillende faciliteiten van het wellness hotel zorgen dag en nacht voor een veelzijdig verblijf. Van uitgebreide
overnachtingsmogelijkheden in de ruime en comfortabele kamers en uzelf uitleven in de professionele fitnessruimte tot aan totale
ontspanning in het luxe BLUE Wellnessresort en de prachtige omgeving verkennen op een e-bike of e-chopper. U vindt het hier allemaal.
Maak uw verblijf compleet met een heerlijk diner in het sfeervolle à la carte restaurant of neem plaats op het terras. Aan alles is gedacht.
Het hotel beschikt over een lift, is rolstoeltoegankelijk en heeft naast een restaurant ook een lounge bar.
Neemt u zelf uw fietsen mee dan kunt u deze in het hotel overdekt stallen en e-bikes kunt u opladen.
Wellness
Een oase van rust aan zee. Uw verblijf in dit hotel is pas compleet na een bezoek aan het luxe BLUE Wellnessresort Zeeland; het mooiste
wellnessresort van Zeeland. U loopt zo vanaf uw hotelkamer door naar dit uitgebreide wellnessresort met meer dan 15 sauna- en
wellnessfaciliteiten, een gezellig restaurant en een ruime wellnesstuin. Welk jaargetijde het ook is, een bezoek aan BLUE Wellnessresort
Zeeland is zeker de moeite waard.
De toegang tot BLUE Wellnessresort Zeeland is wel tegen betaling. Als hotelgast ontvangt u een aantrekkelijke korting op het standaard
entreetarief. Dit is altijd inclusief toegang tot alle sauna- en wellnessfaciliteiten en onbeperkt gebruik van scrubzout, shampoo en showergel.

Keuze uit diverse kamertypes
De luxe 2-persoonskamer is een ruime kamer en de stijl van de inrichting past helemaal bij de omgeving. U zult hier absoluut genieten en tot
rust komen. De kamer beschikt over een LCD-tv en een comfortabele boxspring. De luxe badkamer is voorzien van een instapbad/douche.
De luxe 2-persoonskamer met balkon is een ruime kamer en de stijl van de inrichting past helemaal bij de omgeving. U zult hier absoluut
genieten en tot rust komen. De kamer beschikt over een LCD-tv en een comfortabele boxspring. De luxe badkamer is voorzien van een
instapbad/douche.
De suite is een plek waar u zich in luxe baadt. Het bed staat centraal in de kamer en de hotelkamer is voorzien van een LCD-tv. De inrichting
van de badkamer ademt luxe en comfort.
Het sfeervol ingerichte 2-kamerappartement is geschikt voor twee personen. Het appartement beschikt over een ruime woonkamer, 1
slaapkamer, een open keuken, een LCD-tv en een luxe badkamer.
Het luxe 2-kamerappartement met terras is geschikt voor twee personen. Het appartement bevindt zich op de bovenste verdieping van het
hotel en beschikt over een ruime woonkamer, 1 slaapkamer, een open keuken, een LCD-tv, een luxe badkamer en een ruim dakterras met
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volop privacy.
Het sfeervol ingerichte 3-kamerappartement is geschikt voor 4 personen. Het appartement beschikt over een ruime woonkamer, 2
slaapkamers, een open keuken, een LCD-tv en een luxe badkamer.
Het luxe 3-kamerappartement met terras is geschikt voor 4 personen. Het appartement bevindt zich op de bovenste verdieping van het
hotel en beschikt over een ruime woonkamer, 2 slaapkamers, een open keuken, een LCD-tv, een luxe badkamer en een ruim dakterras met
volop privacy.

Beleef Zeeland
Voorheen stond het dorp Kamperland vooral in het teken van landbouw, maar tegenwoordig is het dorp uitgegroeid tot een verblijfplaats voor
watersportliefhebbers en andere vakantiegangers. Op loopafstand van het hotel vindt u een uniek duingebied waar onvergetelijke
wandelingen kunnen worden gemaakt en vergeet vooral niet te genieten van een zonsopgang of -ondergang vanaf het strand. Het
nabijgelegen Veerse Meer is zeker een aanrader voor liefhebbers van zwemmen, zonnen, zeilen en surfen. Bent u opzoek naar een plek om
gezellig te winkelen of cultuur op te doen, trek er dan vooral op uit naar de steden Middelburg, Domburg, Goes en het dorpje Veere.

Bij dit 3-daagse Romantische arrangement in Zeeland is inbegrepen:
Ontvangst met een borrelplateau
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet met een glas bubbels
1x Een romantisch 4-gangen à la carte diner op de dag van aankomst
Gratis fiets- en wandelroutes
Per kamer ontvangt u bij vertrek een fles Cuvée
Gratis WiFi

Prijs: vanaf € 269,00 p.p. op basis van een Luxe 2-persoonskamer.
De prijs is exclusief toeristenbelasting.
De prijzen varieren in het zomerseizoen per aankomstdatum, dus informeer gerust naar de prijs voor de datum die u wenst.
De prijs van dit 3-daagse Romantische arrangement in Zeeland is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de
feestdagen.
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