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All-in Lucky Strike Bedrijfsweekend in Egmond

All-in Lucky Strike bedrijfsweekend
Zin in gezellig avondje uit? Boek het All-in Lucky Strike Weekend en beleef een gezellige avond met familie, vrienden of collega's. Gooi een
Lucky Strike, geniet van een fantastisch buffet, borrel lekker na en blijf lekker slapen. Zo kan iedereen heerlijk genieten. 's Morgens samen
nog even gezellig ontbijten en u kunt terugkijken of een fantastisch weekend in Egmond aan Zee.

Het programma voor uw bedrijfsweekend in Egmond kan er als volgt uit zien:
U wordt tussen 15.00-15.30 uur verwacht in het hotel.
19.00 – 21.00 uur Diner in het buffetrestaurant, uw gezelschap zit uiteraard bij elkaar
21.00 – 23.00 uur Bowlen in de Lucky Strike Bowling
23.00 – 00.00 uur Naborrelen in de Lucky Strike Bowling

Kamers en faciliteiten
Het 4-sterren hotel beschikt over 365 kamers. De mooie kamers zijn onderverdeeld in hotelkamers, appartementen, studio's en suites.In het
hotel vindt u een veelvoud aan faciliteiten, zoals: een restaurant, bistro, pub, fitnessruimte, sauna, kapsalon, zwembad, squashbaan, indoor
kinderspeelparadijs, beautycentrum en een bowling. Daarnaast loopt u zo het hotel uit naar het gezellige Egmond of even lekker uitwaaien op
het strand. Voor een gezellig bedrijfsweekend met het voltallige personeel of voor een afdelingsuitje is dit All-in programma absoluut een
aanrader.

Dit All-In bedrijfsweekend in Egmond aan Zee is inclusief:
Vanaf 15.00 uur kunt u inchecken op de kamer in het hotel
Na het inchecken op uw, van alle gemakken voorziene kamer, kunt u genieten van de faciliteiten in dit 4-sterren hotel, een verfrissende
duik nemen in het overdekte zwembad, even uitwaaien en een wandeling maken op het strand. De tijd is even aan u zelf.
Om 19.00 uur wordt u verwacht in het buffetrestaurant in het hotel
Na het buffet kunt u 2 uur bowlen in de Lucky Strike Bowling en daarna nog 1 uur naborrelen
Alle drankjes tussen 19.00 en 00.00 uur zijn inclusief (Hollands assortiment)
De volgende ochtend kunt u gezamenlijk gebruik maken van een heerlijk ontbijtbuffet en tot 12.00 uur gebruik maken van de zwem- en
saunafaciliteiten.

Prijs: € 110 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Het arrangement is exclusief buitenlands gedistilleerde dranken.
Toeslag 1-persoonskamer is € 20,00.
Minimum aantal personen is 70.
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De prijs van dit All-In Lucky Strike bedrijfsweekend in Egmond aan Zee is geldig tot en met 31 december 2019.
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