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Beleef de wondere wereld van de Efteling en overnacht in Breda

Genieten voor jong en oud
Weekendje wegdromen die al op vrijdag tot leven komen! Kom met het hele gezin naar het oergezellige Breda en breng een bezoek aan de
Efteling. Het park is365 dagen per jaar geopend en bij deze aanbieding is een dagkaart inbegrepen.

Met de kids er op uit en samen Breda ontdekken
Breda is in 2012/2013 uitgeroepen tot Beste Binnenstad van Nederland. Het rijke verleden (Breda is Nassaustad bij uitstek!) en het bruisende
heden gaan er naadloos in elkaar over. In dit stad zijn volop winkels, gezellige terrasjes,bewonder de prachtige monumenten en proef de
Brabantse gastvrijheid bij de vele tientallen cafés, restaurants en terrassen. Met een weekendje Breda hoeft u zich dus geen moment te
vervelen.

Hotel Breda
In het sfeervolle en ruim opgezette restaurant kunt u genieten van een uitstekende keuken. Daarnaast kunt u terecht voor een hapje en een
drankje in onze gezellige bar. Onze standaard kamers zijn mooie kamers met alle benodigde faciliteiten. Zo heeft elke kamer een bad of
douche, haarföhn, kleurentelevisie, gratis WIFI internet en koffie- en theezetfaciliteiten. Het hotel beschikt over een ruim verwarmd zwembad
waar u gratis gebruik van kunt maken.

Bij dit Efteling arrangement zit inbegrepen:
1 overnachting
Welkomstdrankje
Een maal 'Le Good Morning Amrâth" ontbijtbuffet
Een dagkaart voor de Efteling per persoon
Gebruik van het overdekte zwembad
Vrij parkeren
De afstand tot de Efteling is ongeveer 30 km.

Prijs: € 79,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Kinderen tot 12 jaar betalen € 55.
Tevens is het mogelijk om bij dit arrangement een 3-gangen menu te boeken. Wanneer u dit 3-gangen diner direct boekt bij uw reservering
dan kost het diner slechts € 22,50 p.p. Wanneer u dit in het hotel wilt reserveren dan betaalt u € 27,50 p.p.

De Efteling is 365 dagen per jaar geopend.
Op een aantal dagen in het jaar vinden er in het park grootschalige bedrijfsevenementen plaats. In verband met de drukte op deze dagen
adviseren wij u graag op een andere dag te komen.Voor abonnementhouders zijn sommige van deze drukke dagen ook niet toegankelijk.
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Informeer dus naar de mogelijkheden voor de datum die u wenst. De prijs van dit Efteling arrangement is geldig tot en met 31 december
2019.
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