Bridge Club HAACHT
Herfstweekend Arnemuiden (NL)
11/11/2022 – 14/11/2022
Beste leden,
Bridgeclub Haacht organiseert dit najaar een herfstweekend van 11 tot 14 november 2022 in hotel “Het Veerse
Meer” te Arnemuiden (NL).

In het stijlvolle 4-sterren Fletcher Hotel-Restaurant Het Veerse Meer in Arnemuiden (adres: Zeekraal 18)
geniet u van heerlijke luxe op één van de mooiste plekjes van Zeeland. Dit hotel is dé ideale uitvalsbasis voor
liefhebbers van strand en watersport. Laat u in de sfeervolle Marina Lounge verrassen door de culinaire
creaties van de chef-kok. Met de historische stad Middelburg op steenworp afstand bent u hier aan het juiste
adres voor een paar dagen luxe genieten in Zeeland.
Het hotel ademt een en al luxe door de eigentijdse en sfeervolle inrichting. Het splinternieuwe hotel beschikt
over 51 comfortabele hotelkamers, verdeeld over drie verdiepingen. Vanuit een aantal kamers geniet u van
een fantastisch uitzicht over het Veerse Meer. Bovendien voelt het bij binnenkomst direct als thuiskomen
dankzij het vriendelijke hotelpersoneel. Hier bent u ervan verzekerd dat het u aan niets ontbreekt!
In de sfeervolle Marina Lounge, kunt genieten van een heerlijke lunch, smaakvol diner of kunt u gezellig
borrelen. Naast een ruime fitnessruimte beschikt het hotel over een eigen aanlegsteiger en strandje. Bij mooi
weer kunt u rondom het Veerse Meer genieten van diverse watersportactiviteiten. Tevens geniet u op één van
de royale terrassen van het schitterende uitzicht over het Veerse Meer.
De omgeving biedt genoeg vertier voor ieder. Het bijzondere dorpje Arnemuiden staat bekend om de unieke
klederdracht van haar inwoners, die tegenwoordig nog altijd gedragen wordt. Ook een uitstapje naar het
historische plaatsje Veere of een wandeling door het Veerse bos mag tijdens uw verblijf niet ontbreken.

Wanneer u op zoek bent naar stad en cultuur kunt u uitwijken naar de bruisende stad Middelburg. De knusse
binnenstad is gevuld met gezellige boetiekjes en unieke musea. Ook het stadshart van Goes is een aangename
bestemming voor een dagje winkelen. Zoekt u liever iets actiefs? Bezoek dan Deltapark Neeltje Jans of ontdek
de vele mogelijkheden om diverse watersporten te beoefenen.
De kamers hebben douche en terras of balkon en is modern en comfortabel ingericht. De kamer beschikt over
een tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden, een flatscreentelevisie, een bureau met zitje en een
badkamer met douche en toilet.
Huisdieren zijn helaas niet toegestaan in het hotel.

De prijs voor het weekend bedraagt 219,00 euro per persoon voor een verblijf in een tweepersoonskamer en
264,00 euro voor een single verblijf. Hierin zijn voorzien: 3 overnachtingen, 3x ontbijt en 3x avondeten. Er
is gratis parkeer mogelijkheid en als extra kosten is er 3 € verblijfstaks per persoon per nacht (ter plaatse te
betalen).
Wij hebben 30 kamers gereserveerd, dus is snel inschrijven de boodschap, want de plaatsen worden toegekend
op basis van datum van inschrijving.
Inschrijven kan via het formulier ad-valvas en is definitief na storting van een voorschot van 50 € per persoon
op ons gekend rekeningnummer BE10 7755 9864 3504 met vermelding van de na(a)m(en) van de deelnemers.
Het saldo dient daarna rechtstreeks aan het hotel te worden voldaan voor 25 oktober.

Het bestuur

