Kerstarrangement | Hotelgasten
Hotel Kasteel de Essenburgh
Beleef een onvergetelijke kerst bij Hotel Kasteel de Essenburgh.
Heerlijk ontspannen, samen zijn en genieten; dat is onze missie.
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, heerlijk dineren, passende muziek en onze gastvrije bediening
zorgen ervoor dat u optimaal kunt genieten.
Wij verwelkomen u graag bij Hotel Kasteel de Essenburgh!

Het 4-daags kerstarrangement verlengen?
Boek nu uw voorovernachting of
verleningsnacht voor maar € 60,00 per nacht,
inclusief ontbijtbuffet.

Prijs 4-daags kerstarrangement

: € 295,00 per persoon

Overige prijzen
Toeslag eenpersoonskamer
Kinderen (4-11 jaar) | bij een verblijf op de kamer van 2 volw.

: € 25,00 per kamer, per nacht
: 50% korting

Programma 4-daags kerstarrangement

Dinsdag 24 december 2019
Uw hotelkamer in de aanbouw of in het bijgebouw “de Hoeve” is beschikbaar vanaf 15.00 uur.
Bij aankomst ontvangt u bij de receptie informatie over het arrangement en diverse fiets- en
wandelroutes. In onze gezellige lounge staat een kop koffie of thee met iets lekkers voor u klaar.
Om 18.30 uur wordt u verwacht in het kasteel, waar wij u ontvangen met een glaasje Prosecco
en een heerlijk 4-gangendiner, samengesteld door de chef kok.
U overnacht in een van onze hotelkamers en geniet de volgende morgen
vanaf 8.00 uur van een heerlijk ontbijtbuffet.
Woensdag 25 december 2019
Na het ontbijt staat om ca. 10.30 uur de bus klaar, die u naar de geheel in kerstsfeer gehulde
Orchideeënhoeve brengt. Om 15.30 uur vertrekt de bus vanaf de Orchideeënhoeve naar Hierden.
Wilt u liever van 10.00 uur tot 17.00 uur relaxen, dan kunt u overdag ook
naar Sauna- en Wellness resort de Zwaluwhoeve voor een dagje ontspanning.
Bij het maken van de reservering vragen wij u een keuze te maken tussen beide dagactiviteiten.
Om 18.30 uur zal de Eerste kerstdag in het teken staan van het culinair 6-gangendiner.
Donderdag 26 december 2019
Na een goede nachtrust staat er voor u een kopje koffie of thee met een plakje kerststol klaar.
Om 12.00 uur is er de traditionele kerstbrunch van Kasteel de Essenburgh, met aansluitend een vrij
programma (wellicht een leuke winterwandeling over het landgoed van het kasteel).
De binnenstad van Harderwijk is tijdens de feestdagen beter bekend als “Harderwijk Winterstad”.
Sfeer, warmte, gezelligheid en vele leuke, winterse evenementen staan centraal.
Om 18.30 uur serveren wij een heerlijk 5-gangendiner.
Vrijdag 27 december 2019
Na het ontbijt zitten deze mooie dagen er op en kunt u uitchecken tot 11.00 uur,
waarna ieder huiswaarts keert.

Reserveer per mail via info@kasteelessenburgh.com of telefonisch via 0341 - 451 841
Hotel Kasteel de Essenburgh
Zuiderzeestraatweg 199
3849AE Hierden | www.kasteelessenburgh.com

