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5-daags Kerst arrangement op Texel

Vier kerst op Texel
Breng de kerstdagen door op Texel en sluit het jaar af in een unieke sfeer. Geniet van de heerlijke diners en optimale ontspanning in de
sauna. Het hotel op Texel is een comfortabel onderkomen met de prettige sfeer van een familiehotel gelegen aan de rand van een geurig
dennenbos. Een fantastisch adres voor wie op zoek is naar de ideale combinatie van rust, natuur en gezelligheid.

Het hotel
Vanaf het hotel wandelt u in 15 minuten naar de duinen en het brede Noordzeestrand. Ook de bekende badplaats De Koog ligt binnen
loopafstand.
Kortom: dit gastvrije hotel staat voor puur genieten van alles wat het vakantie eiland Texel zo mooi maakt.

De kamers
Het hotel biedt verschillende 2-persoons hotelkamers. Deze zijn allen voorzien van:
Twee 1-persoonsbedden
Badkamer met toilet en douche. De Comfort, de Deluxe en de Suite kamer zijn ook voorzien van een bad.
Föhn
Schrijfbureau
Televisie
Telefoon
Wekkerradio
Gratis wifi

Faciliteiten
Als gast kunt u in het hotel gebruik maken van allerlei aantrekkelijke faciliteiten, zoals sauna, zonnebank, fietsverhuur, wasserette, de
gezellige Peli Pub, knusse lounge met tv en à la carte restaurant. Daarnaast kunt u op uw kamer 24 uur per dag toegang tot internet krijgen
via een snelle, veilige en draadloos internet verbinding.

Restaurant en keuken
Uiteraard kunt u ook in het hotel ontbijten, lunchen en dineren. De diners die worden geserveerd aan de half pensiongasten en de gerechten
op het menu van ons à la carte restaurant doen zelfs verwende fijnproevers watertanden. Daarom doet De Pelikaan er alles aan om uw verblijf
ook in culinair opzicht gedenkwaardig te maken. In onze moderne, compleet uitgeruste keuken staat creativiteit centraal.
Onze koks werpen al hun vakmanschap in de strijd om hun gasten steeds weer een bijzondere lunch en diner voor te schotelen. Ook op ons
aantrekkelijk geprijsde dagmenu doen ze hun uiterste best. En dit alles in een hartelijke, gastvrije en sfeervolle ambiance en met een
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vriendelijke en correcte bediening.
Peli Pub Ons gezellige, oud-bruin-hotel-café biedt volop ontspanning. Met een uitgebreid assortiment bier, digestieve, likeuren en frisdrank en
gelegenheid tot darten, poolbiljart of gezelschapsspellen. Altijd gezellig!

Bij dit 5-daags Kerstarrangement op Texel is inbegrepen:
Huisaperitief bij aankomst
4 overnachtingen
4x Ontbijt
1x Een 4-gangen welkomstdiner op Kerstavond, donderdag 24 december
1x een 6-gangen diner op 1e Kerstdag vrijdag 25 december met LIVE muziek
1x Een 5-gangen diner op 2e Kerstdag zaterdag 26 december
1x Een 4-gangen diner op zondag 27 december
Gebruik van sauna en zonnebank
Presentje op de kamer bij binnenkomst

Prijs: € 315,- p.p. op basis van een 2-persoons standaard kamer.
De comfortkamer is € 365,00 p.p.
De Deluxe kamer is € 385,00 p.p.
De Suite is € 405,00 p.p.
Bij dit hotel is in de standaard kamer maximaal 1 hond toegestaan en de kosten voor het verblijf van de hond bedragen dan € 7,50 per nacht.
De hond mag niet mee naar het restaurant.
Toeslag 1-persoonskamer: € 30 per nacht
De prijzen van dit 5-daags kerstarrangement op Texel zijn geldig met aankomst op 24 december 2020.
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