
SNELLER (met korting) 
BOEKEN VIA DE WEBSITE 

GEBRUIK DE AANMELDBUTTON!

Als u gegevens heeft ingevuld en u slaat 
deze op door eenmalig een 

“klant account” aan te maken kunt u bij 
een volgende reservering / bezoek met 
slechts een paar muisklikken aanmelden 

en een reservering maken... 
Wel zo makkelijk!

Laagseizoen 
(jan, feb, mrt, nov, dec)

Standaard kamer 71,10

Standaard kamer met balkon 71,10

Luxe kamer 98,10

Junior-suite 135,00

Familiekamer (2 volw en 2 kind) 134,10

Familiesuite (max 4 pers) 152,10

Familiesuite (max 6 pers) 202,50

Mid-seizoen 
(mei, juni, 6 sept t/m 1 nov)

Standaard kamer 101,25

Standaard kamer met balkon 110,25

Luxe kamer 128,70

Junior-suite 153,00

Familiekamer (2 volw en 2 kind) 166,50

Familiesuite (max 4 pers) 184,50
Familiesuite (max 6 pers) 254,70

Zomerseizoen 
(1 juli t/m 5 september)

Standaard kamer 150,30

Standaard kamer met balkon 160,30

Luxe kamer 180,00

Junior-suite 207,90

Familiekamer (2 volw en 2 kind) 208,80

Familiesuite (max 4 pers) 255,60

Familiesuite (max 6 pers) 347,40

2020 VANAF PRIJZEN (non-refundable) per 2 persoonskamer 
per nacht en per meer persoonskamer per nacht

KERST 

ARRANGEMENT
vanaf 

€ 94,-

• overnachting in standaard hotelkamer

• uitgebreid ontbijtbuffet

• 4 gangen (keuze) kerstdiner

• Onbeperkt gebruik van ontspanningsruimte 

(fitness-dart-tafeltennis-poolbiljart)

• Inclusief 1 bezoek zonnebank en sauna

Prijs per persoon:

1 nacht: €  94,00

2 nachten: €  173,00

3 nachten: €  237,50

www.hotelbosenduin.nl

voor alle actuele prijzen en aanbiedingen zie onze site



GEWELDIG 

GENIETEN
vanaf 

€ 225,-

• 4 overnachtingen in een standaard 

hotelkamer

* 4 ochtenden uitgebreid ontbijtbuffet

* 3 avonden 3 gangen keuze diner

* Welkompakket bestaande uit diverse 

wandel en fietsroutes en een versnapering

* Onbeperkt gebruik van ontspanningsruimte 

(fitness-dart-tafeltennis-poolbiljart)

Prijs per persoon:

Laagseizoen: €  225,00 

Middenseizoen: €  280,00

Hoogseizoen: € 380,00

FIETS 

ARRANGEMENT

vanaf 

€ 99,-

• 2 overnachtingen in standaard 

hotelkamer

• 2 ochtenden uitgebreid ontbijtbuffet

• 1 avond 3 gangen diner van de á La 

Carte Kaart (op de 2de avond)

• 1 dag gebruik van hotelfiets

• 1 keer gebruik van sauna (reserveren 

bij aankomst)

• Onbeperkt gebruik van 

ontspanningsruimte (fitness-dart-

tafeltennis-poolbiljart)

Prijs per persoon per seizoen:

Laagseizoen: €  99,00

Middenseizoen: €  135,00

Hoogseizoen: €  187,50

• 3 overnachtingen in standaard 

hotelkamer

• 3 ochtenden uitgebreid ontbijtbuffet

• 1 avond 3 gangen diner van de á  

La Carte Kaart (vanaf de 2de avond)

• 1 keer gebruik van zonnebank 

(reserveren bij aankomst)

• Onbeperkt gebruik van 

ontspanningsruimte (fitness-dart-

tafeltennis-poolbiljart)

Prijs per persoon per kamertype:

Standaard tweepersoonskamer: €  263,50

Tweepersoonskamer met balkon: €  254,50

Familiesuite 4 of 6 persoons / Familiekamer 4 pers: € 182,50

Tweepersoons suite met balkon: € 264,50

PAAS-PINKSTER-HEMELVAART 
ARRANGEMENTvanaf € 263,50

• 3 overnachtingen in 

standaard hotelkamer

• 3 ochtenden uitgebreid 

ontbijtbuffet

• Onbeperkt gebruik van 

ontspanningsruimte 

(fitness-dart-tafeltennis-

poolbiljart)

Prijs per persoon per seizoen:

Laagseizoen: €  99,00

Middenseizoen: €  144,50

Hoogseizoen: €  222,00

MINI 
VAKANTIE

vanaf 

€ 99,-

• Aankomst op 30 december
• 2 overnachtingen in standaard 

hotelkamer
• 2 ochtenden uitgebreid feest-

ontbijtbuffet
• 1ste avond 3 gangen keuze diner 
• 2de avond feestavond; ontvangst met 

champagne, live muziek en zeer uitgebreid 
koud-warm-dessertbuffet, feestneuzen 

 en vuurwerk 
• Onbeperkt gebruik van ontspanningsruimte  

(fitness-dart-tafeltennis-poolbiljart)

Prijs per persoon:
Twin kamer: €  246,00

Familiesuite of kamer (4, 5 of 6 persoons): €  216,00

Extra (aansluitend) nacht incl. ontbijt: € 65,00

• 2 overnachtingen in standaard hotelkamer

• 2 ochtenden uitgebreid ontbijtbuffet

• 2 avonden 3 gangen diner van de  

à La Carte Kaart (op de 2de avond)

• 1 keer gebruik van sauna 

(reserveren bij aankomst)

• Onbeperkt gebruik van 

ontspanningsruimte (fitness-dart-

tafeltennis-poolbiljart)

Prijs per persoon per seizoen:

Laagseizoen: €  125,00

Middenseizoen: €  160,00

Hoogseizoen: € 210,00

UITWAAI 

ARRANGEMENT
vanaf 

€ 125,-

RESERVEER NU:  www.hotelbosenduin.nl   0031 (0)118 - 583110  

Voor al deze aanbiedingen geldt: • kamer voor 1 persoon € 25,- per nacht extra • op alle kamertypes is en extra kinderbed bij 
te plaatsen voor € 36,50 per nacht incl. ontbijt • prijzen excl. toeristenbelasting € 1,30 p.p.p.n. • Laagseizoen (jan, feb, mrt, nov, 

dec, m.u.v. feestdagen) • Middenseizoen (apr, mei, jun, sept, okt, m.u.v. feestdagen) • Hoogseizoen (juli t/m 5 september)

SYLVESTER 

ARRANGEMENT
vanaf 

€ 246,-


