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3-daags Ontdek het Eiland arrangement - Verblijf in een sfeervol
hotel op Vlieland

Genieten van Vlieland
Ontdek één van de mooiste Waddeneilanden: Vlieland! Geniet hier van een heerlijke dag uitwaaien op het strand, fietsen door de duinen
of het wandelen door de pittoreske dorpjes. U komt hier helemaal tot rust. U verblijft in een sfeervol familiehotel waar u geniet van een
heerlijk 3-gangen diner en een uitgebreid ontbijtbuffet.

3-sterren Familiehotel
Het 3-sterren hotel op Vlieland ligt verscholen aan de historische Dorpsstraat van het dorpje Oost-Vlieland. Ooit was de lokale
zeevaartschool in het pand gevestigd. Dit gezellige en eigentijdse familiehotel op Vlieland heeft een warme en persoonlijke sfeer. In het
restaurant van het hotel kun je smakelijk eten en een stap buiten de deur zijn gezellige terrassen en winkeltjes.
De 22 moderne en ruime hotelkamers van het hotel zijn van alle gemakken voorzien die je van een 3-sterrenkamer mag verwachten. De
meeste kamers hebben een balkon of terras. Allen zijn voorzien van gratis wifi, een espressomachine en een tweepersoons bed. Kies uit een
Comfort Kamer, Superior Kamer óf een Superior Kamer met zeezicht!

Dineren in een van de restaurants
Het hotel beschikt over 3 restaurants; Eetcafe 't Praethuys, Visrestaurant de Wadden en ZeeVaert Bar & Rotisserie.
Het Praethuys biedt alles wat u van een eetcafé mag verwachten: warmte en gezelligheid, een plek waar iedereen zo aan kan schuiven aan
de bar of de leestafel. U heeft keuze uit een uitgebreide lunch-, borrel- of dinerkaart en ’s zomers kunt u heerlijk op het verwarmde terras
vertoeven.
Visrestaurant De Wadden op Vlieland is dé plek voor de meest verse vis, schaal- en schelpdieren. Het restaurant is gevestigd in de oude
zeevaartschool, een gebouw met een rijke historie. U kunt hier gerechten proeven van de zee, maar ook van het land, zoals een
kabeljauwfilet, waddenoesters, of een gegrilde entrecote van het Friese weiderund. Daarnaast maakt de keuken altijd gebruik van verse,
lokale producten.
De ZeeVaert vindt u in de Dorpsstraat, als één van de drie restaurants van het hotel. Naast heerlijke vleesgerechten worden er ook burgers
en kip van ’t spit geserveerd, er is voor ieder wat wils. Ons vlees komt van de houtskoolgrill, wat zorgt voor een heerlijke, kenmerkende
smaak. Neem plaats aan de hoge tafels of naast de open keuken.

Bij dit 3-daags Ontdek het eiland Vlieland arrangement is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een 3-gangendiner
Wandelroutes
Koffie met een jutterbitter
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Gratis bus- en bagagevervoer van de boot naar het hotel en v.v.

Prijs: vanaf € 159,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Exclusief toeristenbelasting.
De prijs van dit 3-daags Ontdek het eiland Vlieland arrangement is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen.
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