2019
arrangement

[ARIANE HOTEL ARRANGEMENTEN WWW.ARIANE.BE]

DE GROOTE OORLOG

Uw pakket omvat:
•
•
•
•
•

2 overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet
welkomstdrankje in onze gezellige bar
westhoekvoordeelpas, met talrijke kortingen in alle musea van Ieper en omstreken.
Twee kaarten voor het museum ‘In Flanders Fields’
bezoek aan de slagvelden met een professionele gids in een minibus.
Ariane Hotel werkt met FLANDERS BATTLEFIELD TOURS, die met enorm veel passie, kennis en
respect u dit deeltje geschiedenis zullen uitleggen. Deze uitstap plannen we op de 2de dag
van uw verblijf (van 13u tot 17u). ’s Avonds maakt u best de Last Post Ceremonie om 20u
onder de Meensepoort mee: een eerbetoon aan alle gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog.

Prijs per persoon:
Single
éénpersoonskamer
Double of Twin
tweepersoonskamer
met 1 tweepersoonbed
of 2 éénpersoonsbedden
Prestige
double met zithoek
Design
double met trendy interieur,
jaccuzzibad, ruimere
badkamer.
Citytax € 1,40 per kamer, per nacht
Supplement van € 5pp op zaterdagnacht

29/3 – 20/12/19
€ 318
€ 204
€ 214
€ 244

Een extra nachtje blijven? Geen probleem! Wij informeren u graag over de beschikbare tarieven.
Wilt u graag een maaltijdformule op voorhand reserveren, zodat u zeker bent van uw tafeltje in ons
restaurant? Dat kan!
•
•
•

half pension
à la carte
culinair

•

culinair +

Heeft
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 37 soep, hoofdgerecht, dessert, 25 cl wijn, water en koffie
prijs afhankelijk van uw keuzes
€ 69
voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, aangepaste wijnen, water en koffie
€ 87
2 voorgerechten, hoofdgerecht,dessert, aangepaste wijnen, water & koffie

u iets speciaals te vieren, of wilt u gewoon een verrassing bij aankomst?
geurige bos bloemen op de kamer
€ 35
flesje wijn met 2 glaasjes op de kamer
€ 30
gekoelde fles champagne met 2 glaasjes op de kamer (75cl) € 65
doosje pralines op de kamer
€ 13
2 heerlijke badjassen met slippertjes op de kamer
€ 20
Green fee op the golf course Palingbeek te Ieper
€ 65
Green fee op the golf course Palingbeek op zat & zon
€ 75
Poppy fiets ½ dag
€ 15
Poppy fiets 1 dag
€ 20
Electrische fiets ½ dag
€ 20
Electrische fiets 1 dag
€ 25

