
Per mail via info@kasteelessenburgh.com 
of telefonisch via 0341 - 451 841

KERST 2021
BIJ HOTEL KASTEEL DE ESSENBURGH

RESERVEREN?

0341-451841

info@kasteelessenburgh.com

www.kasteelessenburgh.com

Hotel Kasteel de Essenburgh

Zuiderzeestraatweg 199

Vier kerst bij Hotel Kasteel de Essenburgh. 

Wanneer u de oprijlaan van het landgoed 
oprijdt, begint het kerstsprookje. 
Sneeuw kunnen wij u niet garanderen, 
maar sfeer gelukkig wel.
In stijl gedekte tafels, heerlijke gerechten 
en onze gastvrije bediening zorgen ervoor 
dat u optimaal kunt genieten.

Wij verwelkomen u graag bij Hotel Kasteel 
de Essenburgh!  

> Wij hebben diverse fiets- en wandelroutes.
> Maak een winterwandeling over het landgoed met 
informatie over het landgoed.
> Bij de receptie kunt u fietsen huren. 
Om zeker te zijn van een (elektrische)fiets, vragen wij u 
vriendelijk dit vooraf te reserveren.

4-daags arrangement 

Tips voor tijdens uw verblijf:

Boek nu uw voorovernachting 
of verleningsnacht voor maar 
€ 70,00 per kamer per nacht, 
inclusief ontbijtbuffet.

3849 AE | Hierden 

Het 4-daags arrangement verlengen?

€ 354,00 per persoon 



PROGRAMMA

VRIJDAG 24 DECEMBER 2021

4-DAAGS KERSTARRANGEMENT

Uw hotelkamer is beschikbaar vanaf 15.00 uur.. Bij aankomst ontvangt u bij de receptie 
informatie over het arrangement en diverse fiets- en wandelroutes.
In de middag staat er een kop koffie of thee met iets lekkers voor u klaar.
Om 17.30 uur wordt u verwacht in het kasteel, waar wij u ontvangen met een glaasje 
prosecco en aansluitend een heerlijk 5-gangendiner, samengesteld door de chef-kok.

€ 354,00 per persoon 
Toeslag eenpersoonskamer € 25.00 per kamer, per nacht
Kinderen (4-11 jaar) | bij een verblijf op de kamer van 2 volw. : 50% korting 

Na een goede nachtrust staat er voor de vroege vogels tussen 8.00 en 10.00 uur een 
kop koffie of thee met een plak kerststol klaar.  
Om 11.00 uur is er de traditionele kerstbrunch van Kasteel de Essenburgh. 
De kerstdagen sluiten we om 18.30 uur af met een heerlijk 4-gangendiner.

MAANDAG 27 DECEMBER 2021 
Na het ontbijt zi en deze mooie dagen er op en kunt u uitchecken tot 11.00 uur.

ZATERDAG 25 DECEMBER 2021
In de ochtend kunt u genieten van een heerlijk ontbijt.
Om 12.30 uur serveren wij een lunch.
Vanaf 17.00 uur ontvangen wij u graag weer bij het kasteel voor een gezellige borrel 
buiten bij de vuurkorf. Wij serveren Glühwein (of een drankje naar keuze) 
met diverse hapjes. Aansluitend serveren wij om 18.00 uur het 6-gangendiner.   

ZONDAG 26 DECEMBER 2021 


