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Ontdek samen het eiland Terschelling en geniet van een heerlijk
verblijf in een appartement

Ontdek het eiland Terschelling
Ontdek één van de mooiste Waddeneilanden: Terschelling. Na een dag uitwaaien op het strand, fietsen door de duinen of wandelen door
de pittoreske dorpjes komt u tot rust in het hotel waar u geniet van een heerlijk 3-gangen diner en overnacht in een ruim appartement.

Verblijf in een ApartHotel
Het ApartHotel is riant en rustig gelegen in de bossen, vlakbij het dorp West-Terschelling. Het hotel biedt 2 tot 6-persoons appartementen,
geschikt voor de hele familie. Dus of u nou met z’n tweeën komt, of het hele gezin, er is voor ieder wat wils. Vanuit het hotel loopt u letterlijk
zo het bos in!
De vrijheid van een appartement én gemak van hotelfaciliteiten. Geniet van al het moois dat Terschelling heeft te bieden en sluit de dag af
in brasserie of duik nog even lekker de wellness in. Onze jonge gasten vermaken zich uitstekend in het Kinderparadijs!

Slapen in een appartement en diner in de Brasserie
De extra ruime 2-, 4- en 6-persoonsappartementen hebben een volledig ingerichte keuken inclusief vaatwasser, espressomachine en
magnetron met kookgelegenheid en een balkon of terras. Bed-, bad- en keukenlinnen zijn inbegrepen. De ruime appartementen zijn luxe
ingericht, de slaapkamers zijn separaat en er is een ruime badkamer met een apart toilet.
De Brasserie is prachtig gelegen in de bossen van West-Terschelling en biedt een kaart met verrassende gerechten en dagelijks
wisselende specials. Met lekker weer is het heerlijk vertoeven op het terras. Ook voor de lunch of borrel ben je bij ons aan het juiste adres.
Speciaalbiertjes, wijn en een bittergarnituur, meer heeft een mens soms niet nodig!

Bij dit 3-daagse Ontdek het eiland Terschelling arrangement is inbegrepen:
2 Overnachtingen in een appartement
2x Uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een 3-gangen diner
Wandelroutes
Koffie met een jutterbitter
Gratis bus- en bagagevervoer van de boot naar het hotel en v.v.

Prijs: vanaf € 134 p.p. op basis van een 2-persoons appartement.
Exclusief toeristenbelasting en verplichte eindschoonmaak vanaf € 35.
De prijs van dit 3-daagse Ontdek het Eiland Terschelling arrangement is geldig tot en met 31 december 2020 met uitzondering van
de feestdagen.
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