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Vriendinnen Shopping arrangement - Top uitje in het gezellige
Den Bosch

Shoppen in Den bosch
Hippe conceptstores, trendy modewinkels en mooie boetiekjes. Shoppen in 's-Hertogenbosch is shoppen in een uniek cultuurhistorisch decor,
zowel in de grotere winkelstraten als in de sfeervolle zijstraatjes.
Na een intensieve shopmiddag overnachten jullie op een comfortabele hotelkamer op ons landgoed!

Genieten op het Landgoed
Ontbijt serveren wij in de centraal gelegen monumentale Villa ook kunt u hier terecht voor lunch en diner. Wilt u in alle rust genieten van een
drankje, dan staan wij voor u klaar in de sfeervolle Salon.

Den Bosch en omgeving
Koopzondag
Niet gelukt om alle winkels te bezoeken in een dag, het is elke zondag koopzondag in de binnenstad van Den Bosch. Op deze koopzondagen
zijn de winkels doorgaans geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
Tips
KOEKWAUS Deze cadeauwinkel van twee Bossche zussen is er eentje om vrolijk van te worden. KOEKWAUS staat vol met mooie producten
van gevestigde ontwerpers, maar ook van studenten en starters.
OAK is een mini-warenhuis waar je blij van wordt en waar Marieke (eigenaresse) altijd al van droomde. OAK is betaalbaar, origineel, fun en
stijlvol. ontdek meer shopping hotspots in Den Bosch.

Dit vriendinnen shopping arrangement in Brabant is inclusief:
1 Overnachting in een tweepersoons hotelkamer
1x Een uitgebreid ontbijtbuffet
3-gangen Diner op de dag van aankomst
Portie bitterballen van de Bourgondiër
Stadsplattegrond 's-Hertogenbosch
Boutique brochure 's-Hertogenbosch met de beste shop tips
Gratis parkeren en wifi

Prijs: vanaf € 79,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Toeristenbelasting is exclusief en bedraagt € 2,00 per persoon per nacht.
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Voorwaarden
In-/Uitchecken
Inchecken is mogelijk van 14.00 tot 22.00 uur
Uitchecken is mogelijk van 8.00 tot 11.00 uur

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan, blindengeleidehonden in overleg.

Culinair
Start diner op de dag van aankomst tussen 18.00 uur en 19.00 uur.
Wij houden graag rekening met eventuele culinaire- en/of dieetwensen graag vernemen wij deze wensen bij reservering.
Ontbijtbuffet van 07.30 uur tot 10.00 uur

De prijs van het shopping arrangement is geldig tot en met 31 december 2023 op basis van beschikbaarheid en met uitzondering
van de feestdagen.
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