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Plezier met hele gezin in Duitsland - Nachtje weg met bezoek aan
Sea Life en LEGOLAND

Het 2-Daags Plezier voor het hele gezin weekend - Weekendje Oberhausen
Bezoekje aan LEGOLAND, nachtje weg in een familiehotel en een de onderwaterwereld ontdekken in Sea Life. Super familieweekend voor
jong en oud!

Hotel
Ons 3-sterren familiehotel is gelegen in het mooie Oberhausen. Met zijn centrale plek in Oberhausen en de vele activiteiten voor kinderen in
de omgeving, is dit hotel goed geschikt voor een weekendje met het gezin.
U kunt bij deze activiteiten denken aan het Moviepark Germany, het grootste Sea Life Aquarium en Legoland.

Kamers
Het familiehotel telt maar liefst 103 kamers. De kamers in ons familiehotel zijn voorzien van een tweepersoonsbed, televisie en een
badkamer met douche en toilet.
Comfort kamer
Deze standaard kamer is voorzien van een tweepersoonsbed, televisie en een badkamer met douche en toilet.
De Comfort kamer - familiekamer
Door de grootte van de kamers is het makkelijk om een bed of een slaapbank op de kamer erbij zetten.
Dit zorgt ervoor dat gemakkelijk met 4 personen op de kamer kunt verblijven, ideaal voor gezinnen!
Superior kamer
Deze kamers zijn onlangs gerenoveerd en zijn voorzien van een moderne inrichting en een grote badkamer voorzien van walk-in apparatuur.
Appartement
Met de grote ruimte van de kamer, zijn deze kamers goed geschikt voor een kleine vakantie of lang verblijf.

Sea Life Aquarium
Duik in Duitsland zijn grootste en mooiste onderwaterwereld in het Sea Life Aquarium. Kijk je ogen uit over de 5.000 zeebewoners die
verdeeld zijn over de 50 aquaria. Wandel in een tunnel over de zeebodem en kijk de groene zeeschildpadden recht in de ogen. Als u denkt dat
dat alles is, kunt u ook nog de schoonheid van de exotische onderwaterwereld ontdekken.

LEGOLAND
Ervaar de kleurrijke LEGO-wereld, waar verbeelding en creativiteit geen grenzen kennen.

Bij dit Familie plezier arrangement is inbegrepen:
1x Een VIP entreeticket voor Sea Life
1x Entree ticket LEGOLAND
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1x Overnachting
1x Ontbijtbuffet

Prijs:
€ 79.00 per persoon op basis van een eenpersoonskamer
€ 59.00 per persoon op basis van een tweepersoonskamer
€ 59.00 per persoon op basis van een driepersoonskamer
Toeslag:
€ 29.00 voor kinderen tot 15 jaar die bij de volwassenen op de kamer slapen
Kinderen onder de 3 jaar zijn gratis
Let op! Dit arrangement is enkel te boeken met kinderen
Parkeren:
€ 5.00 per auto per nacht
De prijs van dit Familie Plezier arrangement is geldig tot en met 31 december 2020 met uizondering van de feestdagen
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