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Uw aanbieder voor een zorgeloze vakantie!
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2020 – Een raar jaar zonder samenzijn!
2020 was ook voor de All in Hotels een bewogen jaar. Een jaar met vele mooie, maar ook minder mooie momenten. Zo mooi als 
het jaar begon, met nieuwe partners in het Sauerland, de Eifel, de prachtige Moezel en ook in het bourgondische België, zo anders 
was het, toen ook wij helaas moesten geloven aan de beperkingen en gevolgen van de Covid-19 pandemie.
 
Met alle ervaringen rijker, kunnen wij zeggen dat we toch een bijzonder jaar hebben gehad.
Een jaar waarin wij onze gasten beter hebben leren kennen!  Of er nu omgeboekt moest worden of geannuleerd, wij konden 
rekenen op uw begrip en u dacht graag met ons mee. Dit heeft ons doen beseffen dat wij de beste gasten hebben die wij ons 
kunnen wensen! Wij danken u allen voor alle begrip en respect en hopen u nog lang en vaak als gast te mogen ontvangen bij de 
All in Hotels! Op naar het mooie en hopelijk einde van “een raar jaar zonder samenzijn” 2021.
 
Brochure 2021
Ook dit jaar hebben wij weer een prachtige nieuwe Brochure voor u en uw gezelschap opgemaakt! Misschien is het u  reeds 
opgevallen, zelfs onze huisstijl en website zijn vernieuwd en verbeterd! 
Wat hebben wij nog meer aangepast en toegevoegd voor u?  De mogelijkheid om een “Eigen Aankomst & Vertrek”  te plannen 
bij onze hotels!  Had u ook weleens dat u door een afspraak of uw vakantieplanning niet altijd de gewenste datum kon boeken? 
Hiervoor hebben wij op onze website tegenwoordig de mogelijkheid om uw gewenste “Aankomst en Vertrek” te plannen! Kijk op 
de website voor meer informatie, www.allinhotels.nl .
U moet wel in de gaten houden dat de vaste 4- en 5-daagse altijd de meest voordelige arrangementen blijven!
 
Tevens presenteren wij u met trots, de nieuwe vakantiegebieden & All in Hotels!
 
Wij nemen u mee naar:
Teutoburg Wald, het meest bekende gebied misschien wel van Duitsland! Het Teutoburg Wald wordt in de geschiedenisboeken 
benoemd als een belangrijk gebied waar de Romeinen de slag tegen de Germanen verloren! 
Tijdens uw verblijf bij ons All in Hotel Park Nieheim-Teutoburg Wald kunt u genieten van omgevingen van Bad Driburg, één 
van de meest besproken Kuuroord gebieden van Duitsland, Bad Es, waar je zelfs dinosaurussporen kan vinden en natuurlijk het 
UNESCO wereld erfgoed gebied! Een topper van een aanrader!

De Ahr Wijnstreek, de prachtigste en betoverendste wijnstreek van Duitsland. Op nog geen 3 uur vanaf de Nederlandse grens is 
dit gebied zeker een aanrader voor wandelaars,  fietsers en de All-in genieters onder ons! 
All in Hotel Mayschoß is beschikbaar vanaf 1 mei 2021 bij All in Hotels en zal de gasten betoveren door middel van zijn service, 
kwaliteit en prachtige omgeving! Boek nu alvast uw vakantie en geniet van een Openingsaanbieding van €259,95 p.p.!
 
Rijnland-Plats of beter gezegd de Süd Eifel. Door de ligging van ons Nieuwste All in Hotel Eifelstern bent u net zo gemakkelijk 
een dag in Trier, Bernkastel-Keus als zelfs in het adembenemende Luxemburg! Dit allemaal op minder dan een uur van het hotel 
vandaan. Vanaf 1 mei 2021 is All in Hotel Eifelstern te boeken op www.allinhotels.nl en geniet u en uw gezelschap net als in de 
reclame, van een heerlijke Bit op het terras! 
 
Met vriendelijke groet,
Team All in Hotels

Uw aanbieder voor een zorgeloze vakantie!

All in Hotels
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5-daags | All Inclusief | Autoreis | Nederland | Drenthe | Witteveen

Landelijk gelegen.

Incl. gebruik hotel fietsen.

Incl. Boeren safaritocht.

Ook in 4-daags & eigen aankomst - en vertrek.

Hotel Het Witte Veen

Hotel Het Witte Veen is van origine een boerderij. Deze boerderij is omgetoverd tot een prachtig all-in hotel. Gelegen midden in het 
hart van Drenthe is hier zelfs vandaag de dag nog een oase van rust vindbaar. De rust in combinatie met de geweldige omgeving 
maakt dat veel mensen jaarlijks terugkeren.

Het hotel beschikt over 25 prachtig ingerichte kamers verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping. Alle kamers hebben 
heerlijk comfortabel meubilair waaronder een luxe boxspring bed. De kamers zijn voorzien van een eigen badkamer met douche 
en toilet. Indien gewenst hebben wij ook familie- en groepskamers. Vraag bij uw boeking naar de mogelijkheden.In het restaurant 
wordt u verwend met een heerlijk all-in ontbijtbuffet, lunch en diner. In de gezellige bar geniet u tijdens de entertainment avonden 
van een heerlijke versnapering. Die natuurlijk, zoals u gewend bent, in het all-in arrangement is inbegrepen. Hotel Het Witte Veen 
heeft een prachtig terras. Bij zonnig weer is dit een heerlijke plek om te genieten van een lekker hapje of drankje.

De omgeving van Hotel Het Witte Veen kenmerkt zich door bossen, stuifzand en heide. Er zijn veel prachtig aangelegde fiets- en 
wandelpaden in de omgeving. Hier kunt u genieten van een heerlijke wandeling of fietstocht in de mooie Drentse natuur (er 
zijn fietsen aanwezig die u bij aankomst kunt reserveren). Voor de liefhebbers van culturele uitstapjes zijn er meer dan genoeg 
mogelijkheden. Wat te denken van Orvelte, één van de mooiste dorpen van Nederland volgens de lezers van ANWB Kampioen. 
Orvelte is een monumentendorp dat is teruggebracht naar de staat waarin het zich bevond aan het begin van de 19e eeuw. 
Verder vindt u in de nabije omgeving het dorp Westerbork. Het Herinneringscentrum en het Voormalig Kamp Westerbork vertellen 
het indrukwekkende verhaal over Drenthe in de Tweede Wereldoorlog. Een bezoek aan de beelden- en galerietuinen in Gees of 
Hooghalen is ook zeker de moeite waard. Liever lekker winkelen? Ook dat is mogelijk in Emmen, Assen of Hoogeveen.

Komt u met uw gezin of de hele familie? Ook dan is er genoeg te doen in de omgeving van Hotel Het Witte Veen. Wat te denken 
van uitstapjes als: Wildlands Adventure Zoo in Emmen, Plopsa Indoor in Coevorden, Drents museum in Assen, Hunebedcentrum in 
Borger, Gevangenismuseum in Veenhuizen, Het TT-circuit & TT-hal Assen.
Drenthe verveelt nooit!

Wij zien u graag in ons hotel.
Laura Oussoren & Team Het Witte Veen.
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Zie de volgende pagina voor
All-in aankomstdata en prijzen!

Hotel Het Witte Veen

5-daags | All Inclusief | Autoreis | Nederland | Drenthe | Witteveen

Landelijk gelegen.

Incl. gebruik hotel fietsen.

Incl. Boeren safaritocht.

Ook in 4-daags & eigen aankomst - en vertrek.

 All-in Check in vanaf 12 uur met Lunch, vanaf 14 uur Koffie & Lekkernij!
 All-in Overnachting in een comfort kamer.
 All-in Elke dag Ontbijt.
 All-in Elke dag keuze uit Lunch of Lunchpakket.
 All-in Elke dag Driegangen diner.
 Natuurlijk koffie en thee de gehele dag All-in.
 All-in Drankjes zijn van 17:00 t/m 24:00 uur inbegrepen.
 All-in Dranken selectie: Bieren van de tap-, normale huiswijnen,

 fris- en vruchtendranken, jenevers en Hugo.
 All-in Dagtocht: Een mooie Safari tocht.

 Safari tocht door Het Mantingerveld.
 Rondleiding op de boerderij.
 Met diverse tussenstops met uitleg en een kleine proeverij.
 Bij geen dagtocht All-in entreekaarten voor het gedenkwaardige kamp Westerbork.

 All-in Amusement avonden met verschillende activiteiten.
 All-in Warme of koude snack gedurende amusement avonden.
 All-in Gebruik hotel fietsen en alle andere hotel faciliteiten.
 All-in Div. auto-, fiets- en wandelroutes.
 All-in Informatie hoekje met div. korting en bezoekmogelijkheden.
 All-in Bezoek/Entree: museumdorp Orvelte.
 All-in Bezoek/Entree: de schaapskooi in Orvelte.
 All-in Bezoek/Entree: handweverij Veldmann.
 All-in Bezoek/Entree: Beeldenpark de Havixhorst.
 All-in Bezoek/Entree: beeldentuin Eeserveen.
 All-in Kortingskaartjes: entree Wildland Zoo.
 All-in Kortingskaartjes: entree Hunebedcentrum.
 All-in Kortingskaartjes: entree Zoo Bizar in Orvelte.

5-Daags All-in Arrangement Algemene informatie
• Alle prijzen zijn in euro.
• Overnachtingsbijdrage is €2,80 p.p.p.n.
• Wij doen niet aan toeslag 1 pers. kamers.
• Natuurlijk een gratis parkeerplaats.
• Mogelijkheid tot stalling fietsen & motoren.
• Bevestiging via All in Hotels.nl.
• Kind. tot 4 jaar zijn gratis.
• Kind. van 4 t/m 12 jaar 35% korting.
• Huisdieren €10,- p.n.
• Mindervalide kamer beschikbaar.
• Het hotel beschikt niet over een lift.

Uw Kamer
• Roken niet toegestaan op de kamer.
• Alle kamers met Boxspring bedden.
• Kamers met eigen douche, toilet en föhn.
• In gehele hotel gratis gebruik internet (WiFi).
• Alle kamers beschikken over LCD/LED televisie.
• Alle kamers hebben Nederlandse zenders.
• Alle kamers hebben een zithoek.

Internet
• In het gehele hotel is gratis WIFI 
   beschikbaar.

Huisdieren 
• Huisdieren in overleg €10,- p.n.

Parkeren
• Dit kan gratis bij het hotel

Check-In 
• Vanaf 12:00 uur Welkom & Lunch
• Vanaf 14:00 uur met koffie en lekkernijen!
• Vanaf 14:30 is uw kamer beschikbaar

Check-Out
• Graag voor 11:00 uur

Mindervalide
• Mindervalide kamers
• Rolstoel vriendelijk
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Het Witte Veen - In ‘t Groene hart van Drenthe

K. Brokweg 16,  9439 TC Witteveen, +31 (0)55 203 20 22, info@allinhotels.nl

Prijzen en data o.b.v. 5-daags All Inclusief 2021
APRIL 2021
zondag 4  april € 269,95 p.p.
donderdag 8 april € 269,95 p.p.
maandag 12 april € 269,95 p.p.
vrijdag 16 april € 269,95 p.p.
dinsdag 20 april € 269,95 p.p.
zaterdag 24  april € 269,95 p.p.
woensdag 28  april € 269,95 p.p.

MEI 2021
zondag 2 mei € 269,95 p.p.
donderdag 6 mei € 269,95 p.p.
maandag 10 mei € 269,95 p.p.
vrijdag 14 mei € 269,95 p.p.
dinsdag 18 mei € 269,95 p.p.
zaterdag 22 mei € 269,95 p.p.
woensdag 26 mei € 269,95 p.p.
zondag 30 mei  € 269,95 p.p.

JUNI 2021
donderdag 3 juni € 269,95 p.p.
maandag 7 juni € 269,95 p.p.
vrijdag 11 juni € 269,95 p.p.
dinsdag 15 juni € 269,95 p.p.
zaterdag 19 juni € 269,95 p.p.
woensdag 23 juni € 269,95 p.p.
zondag 27 juni € 269,95 p.p.

JULI 2021
donderdag 1 juli € 269,95 p.p.
maandag 5 juli € 269,95 p.p.
vrijdag 9 juli € 269,95 p.p.
dinsdag 13 juli € 269,95 p.p.
zaterdag 17 juli € 269,95 p.p.
woensdag 21  juli € 269,95 p.p.
zondag 25 juli € 269,95 p.p.
donderdag 29 juli € 269,95 p.p.

AUGUSTUS 2021
maandag 2 augustus  € 269,95 p.p.
vrijdag 6 augustus € 269,95 p.p.
dinsdag 10 augustus € 269,95 p.p.
zaterdag 14  augustus € 269,95 p.p.
woensdag 18 augustus € 269,95 p.p.
zondag 22 augustus € 269,95 p.p.
donderdag 26 augustus € 269,95 p.p.
maandag 30 augustus € 269,95 p.p.

SEPTEMBER 2021
vrijdag 3 september € 269,95 p.p.
dinsdag 7 september € 269,95 p.p.
zaterdag 11 september € 269,95 p.p.
woensdag 15 september € 269,95 p.p.
zondag 19  september € 269,95 p.p.
donderdag 23 september € 269,95 p.p.
maandag 27  september € 269,95 p.p.

OKTOBER 2021
vrijdag 1 oktober € 269,95 p.p.
dinsdag 5 oktober € 269,95 p.p.
zaterdag 9 oktober € 269,95 p.p.
woensdag 13 oktober € 269,95 p.p.
zondag 17 oktober € 269,95 p.p.
donderdag 21 oktober € 269,95 p.p.
maandag 25 oktober  € 269,95 p.p.
vrijdag 29 oktober € 269,95 p.p.

NOVEMBER 2021
dinsdag 2 november € 229,95 p.p.
zaterdag 6 november € 229,95 p.p.
woensdag 10 november € 229,95 p.p.
zondag 14 november € 229,95 p.p.
donderdag 18 november € 229,95 p.p.
maandag 22 november € 229,95 p.p.
vrijdag 26 november € 229,95 p.p.
dinsdag 30 november  € 229,95 p.p.

DECEMBER 2021
zaterdag 4 december € 229,95 p.p.
woensdag 8 december € 229,95 p.p.
zondag 12 december  € 229,95 p.p.
donderdag 16 december € 229,95 p.p.

NIEUW bij All in Hotels:
Vrije aankomst en vertrekdata - voor meer informatie kijk op onze website

www.allinhotels.nl
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5-daags | All Inclusief | Autoreis | Duitsland | Teutoburg Wald | Nieheim

Zonneterras direct a/h Park.

Nabij Bad Drieburg & Paderborn.

10x Bezoek & Bezicht in directe omgeving.

Het echte Teutoburg Wald gebied! 

Park Hotel Nieheim

Met het Nieuwste All in Hotel bij de organisatie, brengen wij u ook in het nieuwste vakantie gebied namelijk het welbekende 
Teutoburger Wald!
 
Het All in Park Hotel Nieheim bevindt zich in het Zuidelijke gedeelte van het favoriete Teutoburg Wald! Met zijn heerlijk rustige 
ligging aan het bosrand, geniet u van het All inclusief concept met een heerlijk drankje op het zonneterras of in de lounge van het 
hotel.
 
Zoek rust en ontspanning bij All in Park Hotel Nieheim of ga op avontuur, doe een activiteit beide zijn hier goed mogelijk. Het All 
in Park Hotel en de omgeving van het pittoreske kuuroord Nieheim hebben voor elke smaak de juiste activiteiten.
 
Het Park Hotel en alle 61 comfortabele, barrièrevrije kamers werd in 2008 volledig herbouwd en gemoderniseerd en de nieuwe 
mediterrane stijl komt in elk detail tot uiting. U zult zich meteen thuis voelen bij aankomst.
 
Alle kamers zijn uitgerust met satelliet TV met afstandsbediening, telefoon, radio, bureau, zithoek, internet (W-Lan), douche/toilet, 
cosmeticaspiegel en haardroger.
 
Vanaf de eerste verwelkoming tot aan het afscheid zullen onze medewerkers er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u een 
heerlijke zorgeloze en welverdiend verblijf heeft en dat uw wensen worden vervuld, zodat uw verblijf in ons All in Park Hotel 
Nieheim niet enkel een verblijf wordt maar een onvergetelijke All-in ervaring zal zijn!
 
Boek nu een zorgeloos All inclusief arrangement en laat u verrassen door de prachtige omgeving, het hotel en natuurlijk de 
vriendelijke service!
 
Tot in All in Park Hotel Nieheim- Teutoburger Wald.

Nieuw!
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5-daags | All Inclusief | Autoreis | Duitsland | Teutoburg Wald | Nieheim

5-Daags All-in Arrangement 

Park Hotel Nieheim Nieuw!

Zonneterras direct a/h Park.

Nabij Bad Drieburg & Paderborn.

10x Bezoek & Bezicht in directe omgeving.

Het echte Teutoburg Wald gebied! 

 All-in Verwelkomd worden met Lunch tot 14 uur
 en tot 16 uur met Koffie & Lekkernij!

 All-in Overnachting in een Comfort kamer.
 All-in Elke ochtend Ontbijt Buffet.
 All-in Elke dag Lunch of Lunchpakket.
 All-in Elke dag  Driegangen menu of Buffet.
 All-in Elke dag koffie en thee de gehele dag All-in.
 All-in Drankjes zijn van 17:00 t/m 23:00 uur inbegrepen.
 All-in Frisdranken, Bieren van tap, huiswijnen en

 Duits gedistilleerde dranken.
 All-in Gebruik hotel fietsen.
 All-in Div. wandel en fietsroutes.
 All-in Auto parkeren direct bij hotel.
 All-in Gebruik overdekte stalling.
 All-in Informatie hoekje met div. korting en bezoekmogelijkheden.
 All-in Kortingskaartje Westfaals Biermuseum & Bierbrouwerij- Nieheim.
 All-in Kortingskaartje Kaese Museum- Nieheim.
 All-in Kortingskaartje Stads zwembad Am Holsterberg- Nieheim.
 All-in Kortingskaartje Sack Museum- Niehiem.
 All-in Kortingskaartje Toon Dairy Menne- Die SchauKaeserei.
 All-in Kortingskaartje Museum Jagdsitten & Jagdkultur.
 All-in Kortingskaartje Internationales Naturkunde Museum.  
 All-in Kortingskaartje Ethnographisches Völkerkunde Museum. 
 All-in Kortingskaartje Kulturgut Museum.

Algemene informatie
• Alle prijzen zijn in euro.
• Overnachtingsbijdrage is € 2,00 p.p.p.n.
• Natuurlijk een gratis parkeerplaats.
• Mogelijkheid tot stalling fietsen & motoren.
• Wij betalen de toeslagen 1 pers. en weekend.
• Bevestiging via All in Hotels.nl.
• Kind. 4 jaar zijn gratis.
• Kind. van 4 t/m 12 jaar 35% korting.
• Mindervalidekamers aanwezig.
• Het gehele hotel beschikt over een lift.

Uw Kamer
• Roken niet toegestaan op de kamer.
• Alle kamers met comfort bedden.
• Kamers met eigen douche, toilet en föhn.
• In gehele hotel gratis gebruik internet (WiFi).
• Alle kamers beschikken over LCD/LED televisie.
• Alle kamers hebben inter. & nat. zenders.
• Alle kamers hebben een zithoek.

Internet
•Natuurlijk in het gehele hotel.

Huisdieren 
• Huisdieren van harte welkom.

Parkeren
• Dit kan gratis bij het hotel.

Check-In
• 12 uur met een Lunch. 
• 14 uur Koffie & Lekkernij.
• 14:30 uur kamer gereed.

Check-Out
• Graag voor 11:00 uur.

Mindervalide
• Min.  kamers aanwezig.
• Hotel rolstoel vriendelijk.
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Park Hotel Nieheim - Teutoburgerwald

Am Park 6, 33039 Nieheim, +31 (0)55 203 20 22, info@allinhotels.nl

Prijzen en data o.b.v. 5-daags All Inclusief 2021
APRIL 2021
zondag 4 april € 249,95 p.p.
donderdag 8 april € 249,95 p.p.
maandag 12 april € 249,95 p.p.
vrijdag 16 april € 249,95 p.p.
dinsdag 20 april € 249,95 p.p.
zaterdag 24 april € 249,95 p.p.
woensdag 28 april € 249,95 p.p.

MEI 2021
zondag 2 mei € 249,95 p.p.
donderdag 6 mei € 249,95 p.p.
maandag 10 mei € 269,95 p.p.
vrijdag 14 mei € 269,95 p.p.
dinsdag 18 mei € 269,95 p.p.
zaterdag 22 mei € 269,95 p.p.
woensdag 26 mei € 269,95 p.p.
zondag 30 mei  € 269,95 p.p.

JUNI 2021
donderdag 3 juni € 269,95 p.p.
maandag 7 juni € 269,95 p.p.
vrijdag 11 juni € 269,95 p.p.
dinsdag 15 juni € 269,95 p.p.
zaterdag 19 juni € 269,95 p.p.
woensdag 23 juni € 269,95 p.p.
zondag 27 juni € 269,95 p.p.

JULI 2021
donderdag 1 juli € 289,95 p.p.
maandag 5 juli € 289,95 p.p.
vrijdag 9 juli € 289,95 p.p.
dinsdag 13 juli € 289,95 p.p.
zaterdag 17 juli € 289,95 p.p.
woensdag 21  juli € 289,95 p.p.
zondag 25 juli € 289,95 p.p.
donderdag 29 juli € 289,95 p.p.
 

AUGUSTUS 2021
maandag 2 augustus € 289,95 p.p.
vrijdag 6 augustus € 289,95 p.p.
dinsdag 10 augustus  € 289,95 p.p.
zaterdag 14  augustus € 289,95 p.p.
woensdag 18 augustus € 289,95 p.p.
zondag 22 augustus € 289,95 p.p.
donderdag 26 augustus € 289,95 p.p.
maandag 30 augustus € 289,95 p.p.

SEPTEMBER 2021
vrijdag 3 september € 269,95 p.p.
dinsdag 7 september € 269,95 p.p.
zaterdag 11 september € 269,95 p.p.
woensdag 15 september € 269,95 p.p.
zondag 19 september € 269,95 p.p.
donderdag 23 september € 269,95 p.p.
maandag 27 september € 269,95 p.p.

OKTOBER 2021
vrijdag 1 oktober € 249,95 p.p.
dinsdag 5 oktober € 249,95 p.p.
zaterdag 9 oktober € 249,95 p.p.
woensdag 13 oktober € 249,95 p.p.
zondag 17 oktober € 249,95 p.p.
donderdag 21 oktober € 249,95 p.p.
maandag 25 oktober € 249,95 p.p.
vrijdag 29 oktober € 249,95 p.p.

NOVEMBER 2021
dinsdag 2 november € 209,95 p.p.
zaterdag 6 november € 209,95 p.p.
woensdag 10 november € 209,95 p.p.
zondag 14 november € 209,95 p.p.
donderdag 18 november € 209,95 p.p.
maandag 22 november € 209,95 p.p.
vrijdag 26 november € 209,95 p.p.
dinsdag 30 november € 209,95 p.p.

DECEMBER 2021
zaterdag 4 december € 209,95 p.p.
woensdag 8 december € 209,95 p.p.
zondag 12 december  € 209,95 p.p.
donderdag 16 december € 209,95 p.p.

NIEUW bij All in Hotels:
Vrije aankomst en vertrekdata - voor meer informatie kijk op onze website

www.allinhotels.nl

Openingsaanbieding€ 249,95
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5-daags | All Inclusief | Autoreis | Duitsland | Sauerland | Soest

Parel van het Sauerland.

Div. Entreekaartjes Musea & Wellness.

Bezoek nieuwe boulevard Möhnesee.

3 Duitse vakantiegebieden op 30 min. afstand.

Hotel am Wall

Het prachtige Hotel Am Wall ligt op een steenworp afstand van de historische binnenstad van Soest. Soest is bekend om haar 
mooie skyline en haar rijke geschiedenis van meer dan 1000 jaar. De Nederlandse familie Dam en hun team zorgen voor een 
geweldige vakantie. Zelf zijn ze echte Sauerlanders die elke dag weer genieten van het pittoreske en historische Soest. De 
historische gebouwen en kerken in de oude Hanzestad Soest zijn zeker een bezoekje waard.  Tijdens een wandeling door Soest 
zult u schilderachtige straatjes, leuke winkeltjes, fraaie vakwerkhuisjes, een bewaarde middeleeuwse stadsmuur, verschillende 
historische lokale producten, en de pracht en praal van Soest ervaren!

Opmerkelijk is het bouwmateriaal van de kerken, kapellen en de stadsmuur: het groene zandsteen. Dit is typisch voor de stad 
Soest en geeft de binnenstad een bijzondere uitstraling. Daarnaast bevinden zich in Soest kleine maar ook grote activiteiten 
op het gebied van cultuur en avontuur. Het absolute hoogtepunt is de “Allerheiligenkirmes” (Allerheiligen kermis). Deze kermis 
is al meer dan 600 jaar een traditie, vindt in november plaats en is de grootste “Altstadtkirmes” van Europa. Op de website bij 
“Meer informatie” vindt u tevens een wandel kaart, die u kunt downloaden, van Soest met alle hoogte en bezichtigingspunten 
aangegeven. 

Het hotel beschikt over een kleine 70 kamers, alle kamers beschikken over een 5-ster waardig boxspring bed en moderne 
meubels. In de badkamer vindt u een inloopdouche en een wc. Ook een flat screen tv is natuurlijk vandaag de dag niet weg te 
denken. Het hotel is rolstoelvriendelijke en beschikt over invalide kamers.

Kom en geniet van de 3-vakantiegebieden Sauerland, Teutoburg Wald of het Nord Rijn Westfalen. Op geen 40 minuten afstand 
geniet u van een bezoekje aan het prachtige Winterbergen- Sauerland, de metropoolstad Dortmund – Nord Rijn Westafalen of 
het authentieke Bad Driburg in het overweldigende Teutoburg Wald. Voor elke liefhebber een aanrader!

Handige weetjes: vanaf Utrecht bent u slechts 2,5 uur van de Parel van het Sauerland, Soest vandaan!

De familie Dam & Team kijken uit naar uw komst en hopen u te betoveren met het aanbod, de locatie en natuurlijk de uitmuntende 
service!.
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5-Daags All-in Arrangement 

Hotel am Wall

 All-in Verwelkomd worden met Koffie & Gebak of Lunch.
 All-in Overnachting in een Comfort kamer.
 All-in Elke ochtend Ontbijt.
 All-in Elke dag Driegangenmenu of Buffet.
 All-in Elke dag koffie en thee de gehele dag All-in.
 All-in Drankjes zijn van 16:00 t/m 23:00 uur All-in
 All-in Dranken selectie: Bieren van de tap-, normaal, huiswijnen, fris- en  

 vruchtendranken, jenevers en Hugo.
 All-in Amusement avonden met verschillende activiteiten.
 All-in Warme of koude snack gedurende amusement avonden.
 All-in Een stadswandeling, (bij aanmelding vanaf 15 pax.)
 All-in Uitstap: WellnessDag

 Therme Börde Bad in Bad Sassendorf,
 entree 2 uur gebruik van alle baden.

 All-in Gratis Entreekaartjes voor 3 Musea
 Museum “Berghofmuseum“- Soest 
 Museum “OstHofen Gate Museum“- Soest 
 Museum “Wilhelm-Morgner Haus“ – Soest

 All-in Gebruik overdekte stalling.
 All-in Gebruik alle andere hotelfaciliteiten
 All-in Gebruik overdekte fietsenstalling.
 All-in auto-, fiets- en wandelroutes.

Algemene informatie
• Alle prijzen zijn in euro.
• Overnachtingsbijdrage is €2,00 p.p.p.n.
• Wij doen niet aan toeslag 1 pers. kamers.
• Wij hebben natuurlijk een gratis parkeerplaats.
• Mogelijkheid tot stalling fietsen & motoren.
• Bevestiging via All in Hotels.nl.
• Kind. tot 4 jaar zijn gratis.
• Kind. van 4 t/m 12 jaar 35% korting.
• Mindervalidekamers aanwezig.
• Het gehele hotel beschikt over een lift.
• Huisdieren €10,- p.n.
• U hoeft geen milieusticker.

Uw Kamer
• Roken niet toegestaan op de kamer.
• Alle kamers met Boxspring bedden.
• Kamers met eigen bad/douche, toilet en föhn.
• In gehele hotel gratis gebruik internet (WiFi).
• LCD/LED televisie met BE en NL zenders
• Alle kamers hebben een zithoek.

Parel van het Sauerland.

Div. Entreekaartjes Musea & Wellness.

Bezoek nieuwe boulevard Möhnesee.

3 Duitse vakantiegebieden op 30 min. afstand.

Internet
• In het gehele hotel is gratis WIFI
    beschikbaar.

Huisdieren 
• Huisdieren in overleg €10,- p.n.

Parkeren
• Gratis bij het hotel.

Check-In
• 14 uur – Koffie & Lekkernij. 

Check-Out
• Graag voor 11:00 uur

Mindervalide
• Mindervalide kamers.
• Rolstoel vriendelijk.

HIEP HIEP HOERA!
All in Hotel “Am Wall” bestaat 12,5 jaar!!!

Boek nu voor april of oktober en betaal € 219,95 p.p.
* Actie geldig tot 30 mei 2021 * Beperkt aantal actiekamers beschikbaar
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Hotel am Wall - Sauerland

Dasselwall 19, 59494 Soest, +31 (0)55 203 20 22, info@allinhotels.nl

Prijzen en data o.b.v. 5-daags All Inclusief 2021
APRIL 2021
zondag 4 april € 229,95 p.p.
donderdag 8 april € 229,95 p.p.
maandag 12 april € 229,95 p.p.
vrijdag 16 april € 229,95 p.p.
dinsdag 20 april € 229,95 p.p.
zaterdag 24  april € 229,95 p.p.
woensdag 28 april € 229,95 p.p.

MEI 2021
zondag 2 mei € 259,95 p.p.
donderdag 6 mei € 259,95 p.p.
maandag 10 mei € 259,95 p.p.
vrijdag 14 mei € 259,95 p.p.
dinsdag 18 mei € 259,95 p.p.
zaterdag 22 mei € 259,95 p.p.
woensdag 26 mei € 259,95 p.p.
zondag 30 mei  € 259,95 p.p.

JUNI 2021
donderdag 3 juni € 259,95 p.p.
maandag 7 juni € 259,95 p.p.
vrijdag 11 juni € 259,95 p.p.
dinsdag 15 juni € 259,95 p.p.
zaterdag 19 juni € 259,95 p.p.
woensdag 23 juni € 259,95 p.p.
zondag 27 juni € 259,95 p.p..

JULI 2021
donderdag 1 juli € 259,95 p.p.
maandag 5 juli € 259,95 p.p.
vrijdag 9 juli € 259,95 p.p.
dinsdag 13 juli € 259,95 p.p.
zaterdag 17 juli € 259,95 p.p.
woensdag 21  juli € 259,95 p.p.
zondag 25 juli € 259,95 p.p.
donderdag 29 juli € 259,95 p.p.

AUGUSTUS 2021
maandag 2 augustus € 259,95 p.p.
vrijdag 6 augustus € 259,95 p.p.
dinsdag 10 augustus € 259,95 p.p.
zaterdag 14  augustus € 259,95 p.p.
woensdag 18 augustus € 259,95 p.p.
zondag 22 augustus € 259,95 p.p.
donderdag 26 augustus € 259,95 p.p.
maandag 30 augustus € 259,95 p.p.

SEPTEMBER 2021
vrijdag 3 september € 259,95 p.p.
dinsdag 7 september € 259,95 p.p.
zaterdag 11 september € 259,95 p.p.
woensdag 15 september € 259,95 p.p.
zondag 19 september € 259,95 p.p.
donderdag 23 september € 259,95 p.p.
maandag 27 september € 259,95 p.p.

OKTOBER 2021
vrijdag 1 oktober € 259,95 p.p.
dinsdag 5 oktober € 259,95 p.p.
zaterdag 9 oktober € 259,95 p.p.
woensdag 13 oktober € 259,95 p.p.
zondag 17 oktober € 259,95 p.p.
donderdag 21 oktober € 259,95 p.p.
maandag 25 oktober  € 259,95 p.p.
vrijdag 29 oktober € 259,95 p.p.

informeer naar de actiekamers voor € 219,95 p.p.

NOVEMBER 2021
dinsdag 2 november € 199,95 p.p.
zaterdag 6 november € 199,95 p.p. 
woensdag 10 november € 199,95 p.p.
zondag 14 november € 199,95 p.p.
donderdag 18 november € 199,95 p.p.
maandag 22 november € 199,95 p.p.
vrijdag 26 november € 199,95 p.p.
dinsdag 30 november  € 199,95 p.p.

DECEMBER 2021
zaterdag 4 december € 199,95 p.p.
woensdag 8 december € 199,95 p.p.
zondag 12 december  € 199,95 p.p.
donderdag 16 december € 199,95 p.p.

NIEUW bij All in Hotels:
Vrije aankomst en vertrekdata - voor meer informatie kijk op onze website

www.allinhotels.nl
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Direct aan de Moezelpromenade.

Hotel onder Nederlandse Leiding.

200 meter van de opstap van de rondvaartboten.

Meer dan 15 bezichtingsmogelijkheden.

Moselhaus Brauer

Het Moselhaus beschikt over 31 kamers, deze zijn van alle gemakken voorzien, Badkamer, Douche, Toilet, Tv en WiFi. De kamers 
zijn vanaf de 1ste verdieping.

Gedurende uw verblijf geniet u ’s ochtends van een heerlijk ontbijt buffet waar u eerst een goede bodem legt voor de tour/ 
beichtigingen die u en uw gezelschap hebben gepland in de Moezel regio.

Met het vrij reizen met openbaar vervoer hoeft u zich geen zorgen te maken over parkeer plaats of navigeren dat u zich verdwaalt! 
Pak een overheerlijke lunch mee bij het ontbijt en laat uw ontdekking door het Moezel regio maar beginnen!

Het diner bij het All-in aanbod, wordt dagelijks vers voorbereid door de heer Swier die met liefde en passie in de keuken staat om 
zijn gasten culinair te verrasen! Elk seizoen wordt natuurlijk een passend 3-gangen diner op de kaart verwerkt!

’s Avonds na het diner kunt u genieten in onze bar / lounge van de gezellige ambiance en van een heerlijk drankje bij uw gastheer 
Martin. Bij mooi weer een kopje koffie op het prachtige terras van Villa Cornely met uitzicht over de Moezel, wijngaarden en de 
voorbij varende boten.

U kunt heerlijke wandelingen maken over de “Traumpfade“ (Droompaden). Deze geweldige wandelroutes liggen tussen de Moezel 
en de Rijn en tussen de Eifel en het Westerwald. Er zijn 26 routes variërend van 9 tot ruim 20 kilometer.

Voor een dagtour naar Koblenz of Cochem, hoeft u niet veel moeite te doen. Bij het hotel liggen aanraders en tips reeds klaar 
voor u. Of u nu 1 van de 15 bezichtigingen in de regio bezoekt of heerlijk wenst te genieten van een boottocht over de Moezel 
u ontvangt natuurlijk als All in Hotel gast diverse kortingskaartjes. De aanlegsteiger bevind zich op nog géén 200 meter van het 
hotel.

Kom en ervaar de magie van de Moezel en charme van Martin & Swier, die elke gast in de watten leggen!

Familie van der Veen
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5-Daags All-in Arrangement 

Moselhaus Brauer

 All-in Verwelkomd worden met Welkomsdrankje!
 All-in Overnachting in een Comfort kamer.
 All-in Elke ochtend Ontbijt Buffet.
 All-in Elke dag Lunchpakket.
 All-in Elke dag Driegangen menu.
 All-in Elke dag koffie en thee de gehele dag All-in.
 All-in Drankjes zijn van 17:00 t/m 00:00 uur inbegrepen.
 All-in Frisdranken, Bieren van tap, huiswijnen, vruchtendranken en Duits  

 gedistilleerde dranken.
 All-in Wandel en fietsroutes.
 All-in Auto parkeren direct bij hotel.
 All-in Gebruik overdekte stalling.
 All-in Informatie hoekje met div. korting en bezoekmogelijkheden.
 All-in Voucher voor gratis kopje koffie bij naast gelegen Villa Cornely-  

 Moezelterras (seizoensgebonden).
 All-in Kortingskaartje Boottocht over de prachtige Moezel    

 (seizoensgebonden).
 All-in Kortingskaartje Bezoek Burg Eltz (seizoensgebonden).

Algemene informatie
• Alle prijzen zijn in euro.
• Overnachtingsbijdrage is €2,00 p.p.p.n.
• Wij doen niet aan toeslag 1 pers. kamers.
• Wij hebben natuurlijk een gratis parkeerplaats.
• Mogelijkheid tot stalling fietsen & motoren.
• Bevestiging via All in Hotels.nl.
• Kind. tot 4 jaar zijn gratis.
• Kind. van 4 t/m 12 jaar 35% korting.
• Huisdieren €10,- p.n.
• U hoeft geen milieusticker.
• Mindervalide? Geef dit aan bij reservering
• Het hotel beschikt niet over een lift.

Uw Kamer
• Roken niet toegestaan op de kamer.
• Kamers met eigen bad/douche, toilet en föhn.
• In gehele hotel gratis gebruik internet (WiFi).
• Alle kamers beschikken over LCD/LED televisie.
• Alle kamers met zithoek en balkon
• Div. kamers met uitzicht over de Moezel.

Internet
• In het gehele hotel is gratis WIFI
    beschikbaar.

Huisdieren 
• Huisdieren in overleg €10,- p.n.

Parkeren
• Gratis bij het hotel.

Check-In
• Vanaf 12 uur met welkomstdrankje 

Check-Out
• Graag voor 11:00 uur

Direct aan de Moezelpromenade.

Hotel onder Nederlandse Leiding.

200 meter van de opstap van de rondvaartboten.

Meer dan 15 bezichtingsmogelijkheden.
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Moselhaus Brauer - Mosel

Moselstraße 25, 56253 Treis-Karden, +31 (0)55 203 20 22, info@allinhotels.nl

Prijzen en data o.b.v. 5-daags All Inclusief 2021
APRIL 2021
zondag 4 april € 219,95 p.p.
donderdag 8 april € 219,95 p.p.
maandag 12 april € 219,95 p.p.
vrijdag 16 april € 219,95 p.p.
dinsdag 20 april € 219,95 p.p.
zaterdag 24 april € 219,95 p.p.
woensdag 28 april € 219,95 p.p.

MEI 2021
zondag 2 mei € 239,95 p.p.
donderdag 6 mei € 239,95 p.p.
maandag 10 mei € 239,95 p.p.
vrijdag 14 mei € 239,95 p.p.
dinsdag 18 mei € 239,95 p.p.
zaterdag 22 mei € 239,95 p.p.
woensdag 26 mei € 239,95 p.p.
zondag 30 mei  € 239,95 p.p.

JUNI 2021
donderdag 3 juni € 259,95 p.p.
maandag 7 juni € 259,95 p.p.
vrijdag 11 juni € 259,95 p.p.
dinsdag 15 juni € 259,95 p.p.
zaterdag 19 juni € 259,95 p.p.
woensdag 23 juni € 259,95 p.p.
zondag 27 juni € 259,95 p.p.

JULI 2021
donderdag 1 juli € 259,95 p.p.
maandag 5 juli € 259,95 p.p.
vrijdag 9 juli € 259,95 p.p.
dinsdag 13 juli € 259,95 p.p.
zaterdag 17 juli € 259,95 p.p.
woensdag 21  juli € 259,95 p.p.
zondag 25 juli € 259,95 p.p.
donderdag 29 juli € 259,95 p.p.

AUGUSTUS 2021
maandag 2 augustus  € 259,95 p.p.
vrijdag 6 augustus € 259,95 p.p.
dinsdag 10 augustus € 259,95 p.p.
zaterdag 14  augustus € 259,95 p.p.
woensdag 18 augustus € 259,95 p.p.
zondag 22 augustus € 259,95 p.p.
donderdag 26 augustus € 259,95 p.p.
maandag 30 augustus € 259,95 p.p.

SEPTEMBER 2021
vrijdag 3 september € 259,95 p.p.
dinsdag 7 september € 259,95 p.p.
zaterdag 11 september € 259,95 p.p.
woensdag 15 september € 259,95 p.p.
zondag 19  september € 259,95 p.p.
donderdag 23 september € 259,95 p.p.
maandag 27 september € 259,95 p.p.

OKTOBER 2021
vrijdag 1 oktober € 229,95 p.p.
dinsdag 5 oktober € 229,95 p.p.
zaterdag 9 oktober € 229,95 p.p.
woensdag 13 oktober € 229,95 p.p.
zondag 17 oktober € 229,95 p.p.
donderdag 21 oktober € 229,95 p.p.
maandag 25 oktober  € 229,95 p.p.
vrijdag 29 oktober € 229,95 p.p.

NOVEMBER 2021
dinsdag 2 november € 199,95 p.p.
zaterdag 6 november € 199,95 p.p.
woensdag 10 november € 199,95 p.p.
zondag 14 november € 199,95 p.p.
donderdag 18 november € 199,95 p.p.
maandag 22 november € 199,95 p.p.
vrijdag 26 november € 199,95 p.p.
dinsdag 30 november  € 199,95 p.p.

DECEMBER 2021
zaterdag 4 december € 199,95 p.p.
woensdag 8 december € 199,95 p.p.
zondag 12 december  € 199,95 p.p.
donderdag 16 december € 199,95 p.p.
 

NIEUW bij All in Hotels:
Vrije aankomst en vertrekdata - voor meer informatie kijk op onze website

www.allinhotels.nl
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Incl. cocktail avond.

Het pittoreske Temse en Sint-Niklaas.

Lunchen aan de prachtige Schelde.

Ook in 3-daags beschikbaar (vr t/m zo)

Hotel Temse

Het nieuwe All in Hotel Temse, ligt in het pittoreske Temse aan de prachtige Schelde. De rijke historische omgeving biedt aan 
de gasten van Allinhotels.nl een scala aan bezoek- en bezichtigingsmogelijkheden. Dit is in de directe omgeving. Zie omgeving 
informatie.

Het hotel beschikt over een 30-tal ruime en moderne kamers, alle kamers zijn met lift bereikbaar. De kamers beschikken over een 
TV met NL & BE zenders. Alle kamers zijn voorzien van Boxspring bedden, een mini koelkast en airconditioning. De badkamers 
zijn allemaal voorzien van ruime inloop douche met de optie regendouche, hier is ook een föhn aanwezig. Tevens zijn er kamers 
met een ruim bad aanwezig! Dit alles geeft u het gemak voor een zorgeloze vakantie!

Tijdens ontbijt en lunch worden de gasten verwend in het restaurant of in de prachtige tuin van het hotel. Voor de levensgenieter 
is ook de mogelijkheid om in het Boulevard restaurant Kaai 22 plaats te nemen, dat slechts op 200m gelegen ligt van het 
hotel aan de prachtige oever van de Schelde. Hier heeft u een adembenemend uitzicht tijdens het lunchen of dineren! Let op: 
reserveren is wel vereist, dit mag bij het ontbijt aan de receptie medegedeeld worden!

Echter de avond entertainment met bingo of muziek is niet ingepland met de huidige situatie vandaag de dag, maar door de scala 
aan bezoek en bezichtiging mogelijkheden is er geen reden tot vervelen!
Wat nieuw in het aanbod is, is de cocktail avond! Geniet heerlijk tijdens uw verblijf van een welverdiende cocktail in de prachtige 
tuin van het hotel. Natuurlijk hoort een hapje of snack hier ook bij! Bent u misschien toe aan een massage? Niets is te gek bij dit 
hotel. In huis hebben wij de dames waarbij u een ontspan of juist een spieren stimulans massage kunt inplannen! Uw gastheren 
en dames van All in Hotel Temse zullen werkelijk waar alles doen om uw vakantie tot een welverdiende ontspanning te maken.

All in Hotel Temse ligt nog geen 250 km vanaf Utrecht.

Wij verheugen ons erop u een fijne vakantie te bezorgen!

Groet,
Tony & Team ALL IN HOTEL Temse
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5-Daags All-in Arrangement 

Hotel Temse

 All-in Verwelkomd worden tot 16 uur met Koffie & Lekkernij!
 All-in Overnachting in een Comfort kamer- variierende boetiek kamers..
 All-in Elke ochtend een heerlijk Ontbijt Buffet.
 All-in Elke dag Lunch aan de Oever van de Schelde bij Kaai22.
 All-in Elke dag Driegangenmenu of Buffet.
 All-in Elke dag koffie en thee de gehele dag All-in.
 All-in Drankjes zijn van 16:00 t/m 22:00 uur inbegrepen.
 All-in Frisdranken, Bieren van tap, huiswijnen en vruchten dranken.
 All-in Dagtocht: Balerdon Chocoladerie, Kop koffie bij ontvangst,   

 natuurlijk met: rondleiding & Proeverij! 
 All-in Kortingskaartje Kasteel Marnix van Sint-Aldegonde.
 All-in Kortingskaartje Onze lieve vrouwekerk
 All-in Kortingskaartje Priester Poppemuseum.
 All-in Kortingskaartje Gemeente Museum.
 All-in Kortingskaartje Gemeentehuis en Beiaard.
 All-in Kortingskaartje Administratief Centrum de Zaat.
 All-in Wandel en fietsroutes.
 All-in Auto parkeren direct bij hotel.
 All-in Gebruik overdekte stalling.
 All-in Informatie hoekje met div. korting en bezoekmogelijkheden. 

Algemene informatie
• Alle prijzen zijn in euro.
• Overnachtingsbijdrage is €2,00 p.p.p.n.
• Wij doen niet aan toeslag 1 pers. kamers.
• Wij hebben natuurlijk een gratis parkeerplaats.
• Mogelijkheid tot stalling fietsen & motoren.
• Bevestiging via All in Hotels.nl.
• Kind. tot 4 jaar zijn gratis.
• Kind. van 4 t/m 12 jaar 35% korting.
• U hoeft geen milieusticker.
• Mindervalide? Geef dit aan bij reservering.
• Het hotel beschikt over een lift

Uw Kamer
• Roken niet toegestaan op de kamer.
• Alle kamers met Boxspring bedden.
• Let op: verschillende groottes & inrichtingen!
• Kamers met eigen bad/douche, toilet en föhn.
• In gehele hotel gratis gebruik internet (WiFi).
• Kamers met LCD/LED televisie, BE & NL zenders
• Alle kamers hebben een zithoek.

Incl. cocktail avond.

Het pittoreske Temse en Sint-Niklaas.

Lunchen aan de prachtige Schelde.

Ook in 3-daags beschikbaar (vr t/m zo)

Internet
• In het gehele hotel is gratis WIFI beschikbaar.

Huisdieren 
• Huisdieren in overleg €10,- p.n.

Parkeren
• Auto uitladen voor de deur,  
   auto kan gratis geparkeerd worden
   om de hoek.

Check-In
• Vanaf 14:00 uur wordt u verwelkomd 
    met koffie & lekkernijen!
• Vanaf 14:30 is uw kamer beschikbaar.

Check-Out
• Graag voor 11:00 uur

Mindervalide
• Mindervalide kamers
• Rolstoel vriendelijk
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Hotel Temse - Oost-Vlaanderen

Markt 28, 9140 Temse, +31 (0)55 203 20 22, info@allinhotels.nl

Prijzen en data o.b.v. 5-daags All Inclusief 2021
APRIL 2021
donderdag 1 april € 299,95 p.p.
donderdag 8 april € 299,95 p.p.
donderdag 15 april € 299,95 p.p.
donderdag 22 april € 299,95 p.p.
donderdag 29 april € 299,95 p.p.

MEI 2021
donderdag 6 mei € 299,95 p.p.
donderdag 13 mei € 299,95 p.p.
donderdag 20 mei € 299,95 p.p.
donderdag 27 mei € 299,95 p.p.

JUNI 2021
donderdag 3 juni € 299,95 p.p.
donderdag 10 juni € 299,95 p.p.
donderdag 17 juni € 299,95 p.p.
donderdag 24 juni € 299,95 p.p.

JULI 2021
donderdag 1 juli € 299,95 p.p.
donderdag 8 juli € 299,95 p.p.
donderdag 15 juli € 299,95 p.p.
donderdag 22 juli € 299,95 p.p.
donderdag 29 juli € 299,95 p.p.

AUGUSTUS 2021
donderdag 5 augustus  € 299,95 p.p.
donderdag 12 augustus € 299,95 p.p.
donderdag 19 augustus € 299,95 p.p.
donderdag 26 augustus € 299,95 p.p.
 
SEPTEMBER 2021
donderdag 2 september € 299,95 p.p.
donderdag 9 september € 299,95 p.p.
donderdag 16 september € 299,95 p.p.
donderdag 23 september € 299,95 p.p.
donderdag 30  september € 299,95 p.p.

OKTOBER 2021
donderdag 7 oktober € 299,95 p.p.
donderdag 14 oktober € 299,95 p.p.
donderdag 21 oktober € 299,95 p.p.
donderdag 28 oktober € 299,95 p.p.

NOVEMBER 2021
donderdag 4 november € 299,95 p.p.
donderdag 11 november € 299,95 p.p.
donderdag 18 november € 259,95 p.p.
donderdag 25 november € 259,95 p.p.

DECEMBER 2021
donderdag 2 december € 259,95 p.p.
donderdag 9 december € 259,95 p.p.
donderdag 16 december € 259,95 p.p.
 

NIEUW bij All in Hotels:
Vrije aankomst en vertrekdata - voor meer informatie kijk op onze website

www.allinhotels.nl

Reviews

8

9

8,3
Degelijk verzorgd hotel op de markt in Temse 
Zeker een aanwinst voor het centrum van Temse. Mooie propere, niet te grote, kamer.  
Geschikte badkamer met douchecabine & regendouche. Stilte perfect. Ontbijt basic  
maar meer dan voldoende. 

Gezellige overnachting Temse 
Modern hotel met ruime kamer, badkamer met douche, haardroger, handdoeken en  
antislip-mat aanwezig. Ontbijt stond klaar en was voldoende.
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Direct aan de Rijnpromenade.

Midden in de Loreley.

Gratis reizen door het Rijngebied.

2.000 jaar oude rijke stadshistorie.

Hotel L’Europe

All in Hotel L’Europe is van oorsprong een authentiek en romantisch vakwerkhuis, wat gebouwd is in 1901 door de heer Baedeker, 
de beroemde schrijver van reisinformatie. 

All in Hotel L’Europe ligt in het midden van het dal van de Loreley, direct aan de alom bekende Rheingoldstrasse.

De rand van Boppard op ongeveer 1 km van het centrum. Tevens is het, het enige hotel in Boppard dat direct aan de Rijn ligt met 
een geweldig Zonneterras aan de oever van de Rijn! 
Wij nodigen u graag uit om van het All inclusief arrangement te komen genieten en de tevens het UNESCO-werelderfgoed gebied 
te ervaren en beleven!
De ochtend begint natuurlijk met het geweldige All-in aanbod; een uitgebreid ontbijtbuffet, u wilt natuurlijk het gebied en de 
omgeving ontdekken tevens kunt u ook indien gewenst een Lunchpakket meevragen voor als u een drukke dag gepland heeft. ’s 
Middags is er een mogelijkheid om heerlijk te lunchen in het hotel natuurlijk.

‘s Avonds worden de gasten verwend met een heerlijk koud en warm buffet met diverse regionale en streekgerechten! Natuurlijk 
behoort hier ook een Saladebuffet bij.

Op de eerste verdieping in de noordvleugel van het hotel bevindt zich ons heerlijk zonnige dakterras, dat enkel toegankelijk 
is voor de gasten en de mogelijkheid biedt om te genieten van uw biertje, wijntje of gewoon lekker een sapje met uitzicht op 
het rustgevende en mooie Rijndal. Geniet van het prachtige uitzicht op de Rijn met de passerende binnenvaartschepen en 
passagiersschepen.

Kamers
Onze 84 gastenkamers (waarvan 4 eenpersoonskamers) zijn uitgerust met douche/toilet, kleurentelevisie en WLAN. De meeste 
kamers hebben uitzicht op de Rijn en sommige hebben een balkon. Ze zijn gezellig en ingericht met hedendaags comfort. Er zijn 
2 liften in het hotel.

Nieuw!
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5-Daags All-in Arrangement 

Hotel L’Europe

 All-in Verwelkomd worden met Koffie & Gebak of Lunch.

 All-in Overnachting in een Comfort kamer.

 All-in Elke ochtend Ontbijt.

 All-in Elke dag Lunchpakket.

 All-in Elke dag Driegangenmenu.

 All-in Elke dag koffie en thee de gehele dag All-in.

 All-in drankjes zijn van 18:00 t/m 22:00 uur inbegrepen.

 Dranken selectie: Bieren van de tap-, normaal, huiswijnen, fris- en  

 vruchtendranken, jenevers en Hugo.

 All-in Dagtocht: Museum Boppard

 All-in Gebruik hotel fietsen en alle andere hotelfaciliteiten.

 All-in Auto-, fiets- en wandelroutes.

 All-in Informatie hoekje met div. korting en bezoekmogelijkheden.

 All-in Reizen (openbaarvervoer) door Rheindal gebied.

 All-in Bezoek/Entree: Gemeente Museum.

 All-in Kortingskaartjes: boottochten met Köln-Düsseldorfer    

 (seizoensgebonden).

 All-in Kortingskaartjes: boottochten met Loreley Linie Weinand   

 (seizoensgebonden).

Algemene informatie
• Alle prijzen zijn in euro.
• Overnachtingsbijdrage is €2,00 p.p.p.n.
• Wij doen niet aan toeslag 1 pers. kamers.
• Parkeren op beschikb. voor hotel of omgeving.
• Mogelijkheid tot stalling fietsen & motoren.
• Bevestiging via All in Hotels.nl.
• Kind. tot 4 jaar zijn gratis.
• Kind. van 4 t/m 12 jaar 35% korting.
• U hoeft geen milieusticker.
• Mindervalide? Geef dit aan bij reservering.
• Het gehele hotel is rolstoelvriendelijk

Uw Kamer
• Roken niet toegestaan op de kamer.
• Alle kamers met Boxspring bedden.
• Kamers met eigen douche, toilet en föhn.
• In gehele hotel gratis gebruik internet (WiFi).
• Alle kamers beschikken over LCD/LED televisie.
• Alle kamers hebben inter. & nat. zenders.
• Alle kamers hebben een zithoek.

Nieuw!

Direct aan de Rijnpromenade.

Midden in de Loreley.

Gratis reizen door het Rijngebied.

2.000 jaar oude rijke stadshistorie.

Internet
• In het gehele hotel is gratis WIFI 
    beschikbaar.

Huisdieren 
• Huisdieren zijn niet toegestaan.

Parkeren
• Dit kan gratis bij het hotel.

Check-In
• Vanaf 14:00 uur wordt u verwelkomd 
    met koffie en lekkernijen!
• Vanaf 14:30 is uw kamer beschikbaar.

Check-Out
• Graag voor 10:00 uur.

Mindervalide
• Mindervalide kamers.
• Rolstoel vriendelijk.
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Hotel L’Europe - Rijndal

Mainzer Str. 4, 56154 Boppard, +31 (0)55 203 20 22, info@allinhotels.nl

Prijzen en data o.b.v. 5-daags All Inclusief 2021
APRIL 2021
zondag 4 april € 259,95 p.p.
donderdag 8 april € 259,95 p.p.
maandag 12 april € 259,95 p.p.
vrijdag 16 april € 259,95 p.p.
dinsdag 20 april € 259,95 p.p.
zaterdag 24 april € 259,95 p.p.
woensdag 28 april € 259,95 p.p.

MEI 2021
zondag 2 mei € 259,95 p.p.
donderdag 6 mei € 259,95 p.p.
maandag 10 mei € 259,95 p.p.
vrijdag 14 mei € 259,95 p.p.
dinsdag 18 mei € 259,95 p.p.
zaterdag 22 mei € 259,95 p.p.
woensdag 26 mei € 259,95 p.p.
zondag 30 mei  € 259,95 p.p.

JUNI 2021
donderdag 3 juni € 259,95 p.p.
maandavg 7 juni € 259,95 p.p.
vrijdag 11 juni € 259,95 p.p.
dinsdag 15 juni € 259,95 p.p.
zaterdag 19 juni € 259,95 p.p.
woensdag 23 juni € 259,95 p.p.
zondag 27 juni € 259,95 p.p.

JULI 2021
donderdag 1 juli €269,95 p.p.
maandag 5 juli €269,95 p.p.
vrijdag 9 juli €269,95 p.p.
dinsdag 13 juli €269,95 p.p.
zaterdag 17 juli €269,95 p.p.
woensdag 21  juli €269,95 p.p.
zondag 25 juli €269,95 p.p.
donderdag 29 juli €269,95 p.p.

AUGUSTUS 2021
maandag 2  augustus  € 269,95 p.p.
vrijdag 6 augustus € 269,95 p.p.
dinsdag 10 augustus € 269,95 p.p.
zaterdag 14  augustus € 269,95 p.p.
woensdag 18 augustus € 269,95 p.p.
zondag 22 augustus € 269,95 p.p.
donderdag 26 augustus € 269,95 p.p.
maandag 30 augustus € 269,95 p.p.

SEPTEMBER 2021
vrijdag 3 september € 269,95 p.p.
dinsdag 7 september € 269,95 p.p.
zaterdag 11 september € 269,95 p.p.
woensdag 15 september € 269,95 p.p.
zondag 19  september € 269,95 p.p.
donderdag 23 september € 269,95 p.p.
maandag 27  september € 269,95 p.p.

OKTOBER 2021
vrijdag 1 oktober € 259,95 p.p.
dinsdag 5 oktober € 259,95 p.p.
zaterdag 9 oktober € 259,95 p.p.
woensdag 13 oktober € 259,95 p.p.
zondag 17 oktober € 259,95 p.p.
donderdag 21 oktober € 259,95 p.p.
maandag 25 oktober  € 259,95 p.p.
vrijdag 29 oktober € 259,95 p.p.

NOVEMBER 2021
dinsdag 2 november €229,95 p.p.
zaterdag 6 november €229,95 p.p.
woensdag 10 november €229,95 p.p.
zondag 14 november €229,95 p.p.
donderdag 18 november €229,95 p.p.
maandag 22 november €229,95 p.p.
vrijdag 26 november €229,95 p.p.
dinsdag 30 november  €229,95 p.p.

DECEMBER 2021
zaterdag 4 december € 199,95 p.p.
woensdag 8 december € 199,95 p.p.
zondag 12 december  € 198,95 p.p.
donderdag 16 december € 198,95 p.p.

NIEUW bij All in Hotels:
Vrije aankomst en vertrekdata - voor meer informatie kijk op onze website

www.allinhotels.nl
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Beste prijsgarantie.

Een compleet dorp als uw hotel.

4 thema bars.

Aan de Ost Friese Kust.

Dorf Wangerland

Hotel en vrijetijdscentrum Dorf Wangerland ligt op slechts 10 km van de Noordzeekust. De mogelijkheden in en rond dit hotel zijn 
eindeloos. Hotel Dorf Wangerland heeft voor de kinderen een eigen overdekt pretpark! Verder zijn er een privéstrand, sportveld, 
bioscoop, biljart en bowlingbaan. 

Het hotel beschikt over ruim 230 kamers, waaronder familiekamers. De kamers zijn zeer geschikt voor families en groepen. Alle 
kamers zijn voorzien van een televisie, telefoon, gratis WiFi, een zithoek, bureau, kluisje en een eigen badkamer met douche, 
toilet en föhn. Indien gewenst kunt u een terras bijboeken. Ten slotte beschikt het hotel over rolstoeltoegankelijke kamers, zowel 
2-persoons als familiekamers. 

De omgeving is ook zeker de moeite waard. De Noordzeekust in oost-Friesland is de fietsregio bij uitstek. Neem lekker uw eigen 
fiets mee of huur er één in het hotel. Verken het water- en vogelrijke veenlandschap op de Deutsche Fehnroute. Of volg vanuit 
Emden de Friesenroute, die u leidt langs onder meer het meer dan 600 jaar oude vissersdorpje Greetsiel en over de dijk naar de 
oudste stad in Oost-Friesland, Norden. De Tour de Fries tenslotte leidt u langs de Jadeboezem (een 190 km² grote zeearm) en 
langs badplaatsen als Carolineninsel en Schillig.

De keuze is enorm bij ons All in Dorf Wangerland, kom en ervaar het zelf!

Henni van der Most en Team
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5-Daags All-in Arrangement 

Dorf Wangerland

 All-in 4 x Overnachting.

 All-in 3 x Ontbijt.

 All-in 3 x Warme lunch Buffet.

 All-in 4 x Overheerlijk Buffet diner in het panorama restaurant.

 All-in 4 x Taarten en Koeken buffet.

 All-in 4 x Verschillende Bars/Lounge gedeeltes.

 All-in Natuurlijk koffie en thee van 11:00 t/m 24:00 uur All-in

 All-in Drankjes zijn van 11:00 t/m 24:00 uur inbegrepen.

 Dranken selectie: Bieren, wijnen, frisdranken en Duits gedistilleerde  

 dranken.

 All-in Gebruik Bioscoop.

 All-in Gebruik Bowlingbaan.

 All-in Gebruik indoor kermis.

 All-in Gebruik kegelbaan.

 All-in Gebruik Biljard tafel.

 All-in Gebruik Sporthal, Badminton etc sportatributen te leen bij receptie.

 All-in Privé strand aanwezig.

 All-in Inclusief amusement avonden met verschillende activiteiten

 in 1 van de 4 diverse bar of lounge gedeeltes. (winterseizoen

 aangepast programma)

 All-in  Auto-, fiets- of wandelroutes zijn beschikbaar bij de balie.

Algemene informatie
• Alle prijzen zijn in euro.
• Overnachtingsbijdrage is €2,00 p.p.p.n.
• Wij doen niet aan toeslag 1 pers. kamers.
• Wij hebben natuurlijk een gratis parkeerplaats.
• Mogelijkheid tot stalling fietsen & motoren.
• Bevestiging via All in Hotels.nl.
• Kind. tot 4 jaar zijn gratis.
• Kind. van 4 t/m 12 jaar 35% korting.
• Huisdieren niet toegestaan.
• Mindervalide? Geef dit aan bij reservering.
• Het gehele hotel beschikt over een lift.

Uw Kamer
• Roken niet toegestaan op de kamer.
• Alle kamers met Boxspring bedden.
• Kamers met eigen douche, toilet en föhn.
• In gehele hotel gratis gebruik internet (WiFi).
• Alle kamers beschikken over LCD/LED televisie.
• Alle kamers hebben inter. & nat. zenders.
• Alle kamers hebben een zithoek.

Beste prijsgarantie.

Een compleet dorp als uw hotel.

4 thema bars.

Aan de Ost Friese Kust.

Internet
• In het gehele hotel is gratis WIFI beschikbaar.

Huisdieren 
• Huisdieren zijn niet toegestaan.

Parkeren
• Dit kan gratis in de parkeergarage van het 
    hotel.

Check-In
• Vanaf 14:00 uur wordt u verwelkomd 
    met koffie en lekkernijen!
• Vanaf 14:30 is uw kamer beschikbaar.

Check-Out
• Graag voor 11:00 uur.

Mindervalide
• Mindervalide kamers.
• Rolstoel vriendelijk.
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Dorf Wangerland - Noordzeekust

Jeversche Straße 100 26434 Wangerland – Hohenkirchen, +31 (0)55 203 20 22, info@allinhotels.nl

Prijzen en data o.b.v. 5-daags All Inclusief 2021
APRIL 2021
zondag 11 april € 289,95 p.p.
zondag 18 april € 289,95 p.p.
zondag 25 april € 289,95 p.p.

MEI 2021
zondag 2 mei € 289,95 p.p.
zondag 9 mei € 289,95 p.p.
zondag 16 mei € 289,95 p.p.
maandag 24 mei € 289,95 p.p.
zondag 30 mei € 289,95 p.p.

JUNI 2021
zondag 6 juni € 289,95 p.p.
zondag 13 juni € 289,95 p.p.
zondag 20 juni € 289,95 p.p.
zondag 27 juni € 289,95 p.p.

JULI 2021
zondag 4 juli € 329,95 p.p.
zondag 11 juli € 329,95 p.p.
zondag 18 juli € 329,95 p.p.
zondag 25 juli € 329,95 p.p.

AUGUSTUS 2021
zondag 1 augustus  € 329,95 p.p.
zondag 8 augustus  € 329,95 p.p.
zondag 15 augustus  € 329,95 p.p.
zondag 22 augustus  € 329,95 p.p.
zondag 29 augustus € 329,95 p.p.

SEPTEMBER 2021
zondag 5 september € 289,95 p.p.
zondag 12 september € 289,95 p.p.
zondag 19 september € 289,95 p.p.
zondag 26 september € 289,95 p.p.

OKTOBER 2021
zondag 3 oktober € 289,95 p.p.
zondag 10 oktober € 289,95 p.p.
zondag 17 oktober € 289,95 p.p.
zondag 24 oktober € 289,95 p.p.
zondag 31 oktober € 289,95 p.p.

NOVEMBER 2021
zondag 7 november € 269,95 p.p.
zondag 14 november € 269,95 p.p.
zondag 21 november € 269,95 p.p.
zondag 28 november € 269,95 p.p.

DECEMBER 2021
zondag 5 december € 269,95 p.p.
zondag 12 december € 269,95 p.p.
zondag 19 december € 269,95 p.p.

NIEUW bij All in Hotels:
Vrije aankomst en vertrekdata - voor meer informatie kijk op onze website

www.allinhotels.nl

Reviews

8
Van alle gemakken voorzien 
Heerlijk weekendje echt weg met het gezin. In de omgeving is weinig te doen, maar op het 
terrein is het geweldig voor kinderen. Onze zoon was nog een beetje klein, maar we komen 
zeker over een paar jaar nog eens terug.

8
We hebben genoten! 
We zijn een weekend met 15 personen geweest ( o.a 5 kinderen van 2-11 jaar), en hebben 
ons prima vermaakt! Schone, grote hotelkamers veel voor kinderen te doen - Spielstadt 
vonden ze geweldig. Lekker gegeten, kortom zeer geslaagd.

8,0
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In het mooie Noordrijn-Westfalen.

Gevestigd naast het oude theater.

Naastgelegen winkelcentrum.

Gelegen aan het eeuwenoude stadspark.

Hotel Theater

Welkom in het prachtige Park Hotel Theater in Mönchengladbach. Door de unieke mix van het oude theatergebouw en het 
moderne aangebouwde hotel, lijkt het tijdens uw verblijf alsof u de hoofdrol speelt in uw eigen theatervoorstelling. Naast de 
bijzondere uitstraling ligt het hotel naast een bijzonder eeuwen oud park waar u fijn kunt wandelen langs het meertje. 

De kamers in het hotel zijn functioneel ingericht en indien nodig met de lift bereikbaar.

Mönchengladbach heeft een boeiende combinatie van historische bezienswaardigheden en hedendaagse kunst. Eeuwenoude 
tradities gaan er hand in hand met het moderne uitgaansleven. Ontdek de dynamiek van deze bruisende stad in de Duitse 
deelstaat Noordrijn-Westfalen. 

Vlak bij het stadsmuseum van Mönchengladbach vind je de St. Vitus Kerk. Niet alleen is deze kerk een mooi gebouw waar dat 
je kan bezoeken, juist de omgeving maakt het zo leuk. In de omgeving waar deze kerk is gebouwd  vind je namelijk veel mooie 
parken, standbeelden en andere bezienswaardigheden. Een wandeling om de kerk heen is dan zeker de moeite waard.

Boek nu en ervaar een zorgeloze all-in vakantie bij Park Hotel Theater Mönchengladbach.

Team All in hotel Theater.
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5-Daags All-in Arrangement 

Hotel Theater

 All-in Verwelkomd worden met Koffie & Gebak of Lunch.

 All-in Overnachting in een Comfort kamer.

 All-in Elke ochtend Ontbijt.

 All-in Elke dag Lunch of Lunchpakket.

 All-in Elke dag Driegangen menu of Buffet.

 All-in Elke dag koffie en thee de gehele dag All-in.

 All-in Drankjes zijn van 17:00 t/m 24:00 uur inbegrepen.

 All-in Frisdranken, Bieren van tap, huiswijnen en Duits gedestilleerde  

dranken.

 All-in Gebruik hotel fietsen.

 All-in Wandel en fietsroutes.

 All-in Auto parkeren bij hotel.

 All-in Gebruik overdekte stalling.

 All-in Informatie hoekje met div. korting en bezoekmogelijkheden.

 All-in Amusement avonden met verschillende activiteiten..

 All-in Een warme of koude snack tijdens Amusementen avonden.

 All-in Beleving en Vertier Gegarandeerd!

Algemene informatie
• Alle prijzen zijn in euro.
• Overnachtingsbijdrage is €2,00 p.p.p.n.
• Wij doen niet aan toeslag 1 pers. kamers.
• Wij hebben natuurlijk een gratis parkeerplaats.
• Mogelijkheid tot stalling fietsen & motoren.
• Bevestiging via All in Hotels.nl.
• Kind. tot 4 jaar zijn gratis.
• Kind. van 4 t/m 12 jaar 35% korting.
• Huisdieren niet toegestaan.
• Mindervalide? Geef dit aan bij reservering.
• Het gehele hotel beschikt over een lift.

Uw Kamer
• Roken niet toegestaan op de kamer.
• Alle kamers met Boxspring bedden.
• Kamers met eigen douche, toilet en föhn.
• In gehele hotel gratis gebruik internet (WiFi).
• Alle kamers beschikken over LCD/LED televisie.
• Alle kamers hebben inter. & nat. zenders.
• Alle kamers hebben een zithoek.

Internet
• In het gehele hotel is gratis WIFI beschikbaar.

Huisdieren 
• Huisdieren zijn niet toegestaan.

Parkeren
• Dit kan gratis in de parkeergarage van het 
    hotel.

Check-In
• Vanaf 14:00 uur wordt u verwelkomd 
    met koffie en lekkernijen!
• Vanaf 14:30 is uw kamer beschikbaar.

Check-Out
• Graag voor 11:00 uur.

Mindervalide
• Mindervalide kamers.
• Rolstoel vriendelijk.

In het mooie Noordrijn-Westfalen.

Gevestigd naast het oude theater.

Naastgelegen winkelcentrum.

Gelegen aan het eeuwenoude stadspark.
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Hotel Theater - Noordrijn-Westfalen

2 Hugo-Junkers-Straße, Heyden 41236 Mönchengladbach, +31 (0)55 203 20 22, info@allinhotels.nl

Prijzen en data o.b.v. 5-daags All Inclusief 2021
APRIL 2021
zondag 4 april € 249,95 p.p.
donderdag 8 april € 249,95 p.p.
maandag 12 april € 249,95 p.p.
vrijdag 16 april € 249,95 p.p.
dinsdag 20 april € 249,95 p.p.
zaterdag 24 april € 249,95 p.p.
woensdag 28 april € 249,95 p.p.

MEI 2021
zondag 2 mei € 259,95 p.p.
donderdag 6 mei € 259,95 p.p.
maandag 10 mei € 259,95 p.p.
vrijdag 14 mei € 259,95 p.p.
dinsdag 18 mei € 259,95 p.p.
zaterdag 22 mei € 259,95 p.p.
woensdag 26 mei € 259,95 p.p.
zondag 30 mei  € 259,95 p.p.

JUNI 2021
donderdag 3  juni € 269,95 p.p.
maandag 7 juni € 269,95 p.p.
vrijdag 11 juni € 269,95 p.p.
dinsdag 15 juni € 269,95 p.p.
zaterdag 19 juni € 269,95 p.p.
woensdag 23 juni € 269,95 p.p.
zondag 27 juni € 269,95 p.p.

JULI 2021
donderdag 1 juli €269,95 p.p.
maandag 5 juli €269,95 p.p.
vrijdag 9 juli €269,95 p.p.
dinsdag 13 juli €269,95 p.p.
zaterdag 17 juli €269,95 p.p.
woensdag 21  juli €269,95 p.p.
zondag 25 juli €269,95 p.p.
donderdag 29 juli €269,95 p.p.

AUGUSTUS 2021
maandag 2 augustus  € 269,95 p.p.
vrijdag 6 augustus € 269,95 p.p.
dinsdag 10 augustus € 269,95 p.p.
zaterdag 14  augustus € 269,95 p.p.
woensdag 18 augustus € 269,95 p.p.
zondag 22 augustus € 269,95 p.p.
donderdag 26 augustus € 269,95 p.p.
maandag 30 augustus € 269,95 p.p.

SEPTEMBER 2021
vrijdag 3 september € 259,95 p.p.
dinsdag 7 september € 259,95 p.p.
zaterdag 11 september € 259,95 p.p.
woensdag 15 september € 259,95 p.p.
zondag 19  september € 259,95 p.p.
donderdag 23 september € 259,95 p.p.
maandag 27  september € 259,95 p.p.

OKTOBER 2021
vrijdag 1 oktober € 259,95 p.p.
dinsdag 5 oktober € 259,95 p.p.
zaterdag 9 oktober € 259,95 p.p.
woensdag 13 oktober € 259,95 p.p.
zondag 17 oktober € 259,95 p.p.
donderdag 21 oktober € 259,95 p.p.
maandag 25 oktober  € 239,95 p.p.
vrijdag 29 oktober € 239,95 p.p.

NOVEMBER 2021
dinsdag 2 november € 199,95 p.p.
zaterdag 6 november € 199,95 p.p.
woensdag 10 november € 199,95 p.p.
zondag 14 november € 199,95 p.p.
donderdag 18 november € 199,95 p.p.
maandag 22 november € 199,95 p.p.
vrijdag 26 november € 199,95 p.p.
dinsdag 30 november  € 199,95 p.p.

DECEMBER 2021
zaterdag 4 december € 189,95 p.p.
woensdag 8 december € 189,95 p.p.
zondag 12 december  € 189,95 p.p.
donderdag 16 december € 189,95 p.p.

NIEUW bij All in Hotels:
Vrije aankomst en vertrekdata - voor meer informatie kijk op onze website

www.allinhotels.nl
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5-daags | All Inclusief | Autoreis | Nederland | Zeeland | Aardenburg

All-in gasten genieten comfortkamers

Zeelands bekendste All in Hotel

All-in Sauna, Fitness & zonnebank.

Vlakbij de Belgische en Zeeuwse kust.

Hotel de Elderschans

Hotel de Elderschans is het grootste hotel van de provincie Zeeland. Het hotel is gelegen in het prachtige Zeeuws-Vlaanderen. 
Dit hotel biedt een bewezen kwaliteit in all-in arrangementen. In 2016 blijkt dit uit de verkiezing tot het beste all-in hotel 
van Nederland, daarnaast wordt het hotel in dit jaar door Zoover uitgeroepen tot het populairste hotel van Nederland. In 2017 
was hotel de Elderschans winnaar van de oranje award van Zoover (gemiddeld cijfer tussen 8 en 8,9) en in 2018 is hotel de 
Elderschans verkozen tot leukste restaurant van Zeeland.

Tijdens uw verblijf overnacht u op één van de 90 moderne hotelkamers. U kunt gebruik maken van de sauna en fitness en u 
kunt genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet, lunch of diner in ons restaurant.

De naam van het hotel is nauw verbonden met de omgeving: De Elderschans (oorspronkelijk: Heilleschans, is later verbasterd 
tot de huidige naam) was een geïsoleerde versterking ten westen van Aardenburg (de oudste stad van provincie Zeeland). De 
versterking maakte onderdeel uit van de Staats-Spaanse Linies. Van het fort zijn de binnen- en buitengracht nog grotendeels 
aanwezig en de loop van de omwalling is herkenbaar. Dit gebied is het enige bos van de omgeving en een van de weinige 
landgoederen in Zeeuws-Vlaanderen. Hierdoor is Aardenburg de perfecte uitvalsbasis voor een mooie wandeling, fietstocht of 
nordic walking met geweldige bezienswaardigheden op de route. 

Wilt u liever een bezoek brengen aan het strand? Of bent u een cultuurliefhebber? Binnen een straal van 10-15 kilometer 
kunt u naar het strand of gezellig winkelen in het naburige Sluis (6 km). Ook bent u dichtbij (20 kilometer) bekende Belgische 
steden zoals het historische Brugge en het bruisende Knokke (Het Monaco van het Noorden).

U bent van harte welkom!

Team All in Hotel Elderschans.
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5-Daags All-in Arrangement 

Hotel de Elderschans

 All-in Verwelkomd worden met Koffie & Gebak.

 All-in Overnachting in een Comfort kamer.

 All-in Elke ochtend ontbijtbuffet (tussen 08.00 en 11.00 uur).

 All-in Elke dag Lunchbuffet (12:00 uur tot 14:00 uur).

 All-in Elke dag  Diner  Buffet.

 All-in Elke dag koffie en thee de gehele dag All-in.

 All-in Drankjes zijn van 11:00 t/m 22:00 uur inbegrepen.

 All-in Frisdranken, (A-merken) inclusief champagne, whiskey en wodka.

 All-in Gebruik hotel sauna en fitness.

 All-in gebruik hotel Zonnebank.

 All-in Wandelroute “de omloper van Aardenburg”

 All-in Div. andere wandel- en fietsroutes.

 All-in Gebruik van snelle wifiverbinding in gehele hotel.

 All-in Gebruik overdekte stalling.

 All-in Informatie hoekje met div. korting en bezoekmogelijkheden.

 All-in Fietsverhuur op locatie.

 All-in Koffie en Thee faciliteiten op kamer.

 All-in Opladen E-bikes & Electr Auto’s.

 All-in Prijswinnaar Zoover Award & Leukste Restaurant!

Algemene informatie
• Alle prijzen zijn in euro.
• Overnachtingsbijdrage is €2,95 p.p.p.n.
• Wij doen niet aan toeslag 1 pers. kamers.
• Parkeerkosten € 7,95 per nacht
• Mogelijkheid tot stalling fietsen & motoren.
• Bevestiging via All in Hotels.nl.
• Kind. tot 2 jaar zijn gratis.
• Mindervalide? Geef dit aan bij reservering.

Uw Kamer
• All in Hotels hanteert comfort kamers
• Roken niet toegestaan op de kamer.
• Alle kamers met Boxspring bedden.
• Kamers met eigen bad/douche en toilet.
• In gehele hotel gratis gebruik internet (WiFi).
• Alle kamers beschikken over LCD/LED televisie.
• Alle kamers hebben internationale en
   nationale zenders.
• Alle kamers hebben een zithoek.

Internet
• In het gehele hotel is gratis WIFI 
    beschikbaar.

Huisdieren 
• Huisdieren in overleg € 15,- p.n.

Parkeren
• € 7,95 p.n.p.v.

Check-In
• Vanaf 14:00 uur wordt u verwelkomd 
    met koffie en lekkernijen!
• Vanaf 14:30 is uw kamer beschikbaar.

Check-Out
• Graag voor 11:00 uur.

Mindervalide
• Mindervalide kamers.
• Rolstoel vriendelijk.

All-in gasten genieten comfortkamers

Zeelands bekendste All in Hotel

All-in Sauna, Fitness & zonnebank.

Vlakbij de Belgische en Zeeuwse kust.
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Hotel de Elderschans - Zeeland

Herendreef 67 4527 AZ Aardenburg, +31 (0)55 203 20 22, info@allinhotels.nl

Prijzen en data o.b.v. 5-daags All Inclusief 2021
APRIL 2021
zondag   4  april € 299,95 p.p.
zondag 11  april € 299,95 p.p.
zondag 18  april € 299,95 p.p.
zondag 25  april € 299,95 p.p.

MEI 2021
zondag   2 mei € 299, 95 p.p. 
zondag   9 mei € 299, 95 p.p. 
zondag 16 mei € 299, 95 p.p. 
zondag 23 mei € 299,00 p.p.
zondag 30 mei  € 299,00 p.p.

JUNI 2021
zondag   6 juni € 299,00 p.p. 
zondag 13 juni € 299,00 p.p. 
zondag 20 juni € 299,00 p.p. 
zondag 27 juni € 299,00 p.p. 

JULI 2021
zondag    4 juli € 299,00 p.p. 
zondag  11 juli € 299,00 p.p.
zondag  18 juli € 299,00 p.p.
zondag  25 juli € 319,95 p.p.

AUGUSTUS 2021
zondag 1  augustus  € 319,00 p.p. 
zondag 8  augustus  € 319,00 p.p. 
zondag 15  augustus  € 319,00 p.p. 
zondag 22  augustus  € 319,00 p.p. 
zondag 29  augustus  € 319,00 p.p.

SEPTEMBER 2021
zondag 5 september € 279,00 p.p. 
zondag 12 september € 279,00 p.p. 
zondag 19 september € 279,00 p.p.
zondag 26 september € 279,00 p.p.

OKTOBER 2021
zondag 3 oktober € 279,00 p.p. 
zondag 10 oktober € 279,00 p.p. 
zondag 17 oktober € 279,00 p.p. 
zondag 24 oktober € 279,00 p.p. 
zondag 31 oktober € 279,00 p.p.

NOVEMBER 2021
zondag   7 november € 239,00 p.p. 
zondag 14 november € 239,00 p.p.
zondag 21 november € 239,00 p.p.
zondag 28 november € 239,00 p.p.

DECEMBER 2021
zondag 5 december €  239,00 p.p. 
zondag 12 december €  239,00 p.p. 
zondag 19 december €  319,00 p.p.

NIEUW bij All in Hotels:
Vrije aankomst en vertrekdata - voor meer informatie kijk op onze website

www.allinhotels.nl

Reviews

10

9,0

9

Fantastisch!
Voor de derde keer! En het was alweer super! De deluxe kamers zijn fantastisch en een echte 
aanrader! Het is gewoon genieten tot de laatste momenten! Kamers zijn altijd proper en het eten 
is fantastisch lekker! Zelf met de Corona regels was het nog tot in de puntjes verzorgd!

Prima!
Gemoedelijke sfeer! Attent personeel! Uitstekende keuken met voldoende variatie.  
Verantwoorde regelgeving in deze Coronatijd. 
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5-daags | All Inclusief | Autoreis | Duitsland | Ahr Wijnstreek | Mayschoß

Terras uitzicht over wijngaarden.

30 minuten van Bonn en Adenau.

35 km van de Moezel en het Rijngebied.

Per 1 mei 2021 beschikbaar.

Mayhotel

Het nieuwste All in Hotel Mayhotel, ligt in één van de meest adembenemende vakantiegebieden van Duitsland. Namelijk de Ahr 
Wijnstreek. Met zijn ligging op nog geen 35 km van het Moezel- & Rijngebied vandaan, geniet u als het ware van de 3 mooiste 
en meest imposante vakantiegebieden tijdens uw vakantie! 

Het Mayhotel maakt een frisse start in 2021 met een nieuwe eigenaar! Prachtig gelegen tussen de stromende beekjes en 
wijngaarden is dit een bijzonder mooie plek voor een zorgeloze All-in vakantie. Ontspannen kan door een heerlijke wandeling of 
fietstocht in de prachtige omgeving of heerlijk wijntje op het terras met uitzicht over de Wijngaarde! 

De kamers in het hotel zijn allen voorzien van televisie, een bureau en een badkamer met douche, föhn en toilet. Er zijn kamers 
beschikbaar met en zonder balkon informeer hierover bij reserveren. Vanuit de kamer heeft u een prachtig uitzicht over de 
wijngaarden en heuvels. Van het ontbijt, de lunch en het diner geniet u in het restaurant van het hotel zelf. Ook heeft het hotel 
een prachtig terras met uitzicht over de wijngaarden en een stromend beekje, een sprookje van een uitzicht voor de All-in gast! 
Tot slot kunt u ’s avonds heerlijk genieten van All-in drankje bij het knisperende haardvuur van de open haard of gezellig aan de 
bar of terras. U komt hier met het All-in aanbod niets tekort!
 
In de nabije omgeving van het Mayhotel geniet u al wandelend of fietsend van een tocht door het prachtige landschap, de 
heuvels en de wijngaarden. Ook mag u bezienswaardigheden als het kunstmuseum en het Palais Schaumburg zeker niet missen. 
Op een half uur van het hotel komt u in de plaatsen Bonn en Adenau. Een klein uurtje van het hotel vandaan vindt u Boppard, 
Koblenz en Cochem. Kortom, een scala van mogelijkheden te bezichtigen, ervaren en te beleven!  

Data en prijzen beschikbaar op www.allinhotels.nl vanaf 1 april.

Binnenkort!
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5-Daags All-in Arrangement 

Mayhotel

 All-in Verwelkomd worden met Lunch tot 14 uur
 en tot 16 uur met Koffie & Lekkernij!

 All-in Overnachting in een Comfort kamer.
 All-in Elke ochtend Ontbijt Buffet.
 All-in Elke dag Lunch of Lunchpakket.
 All-in Elke dag  Driegangen menu of Buffet.
 All-in Elke dag koffie en thee de gehele dag All-in.
 All-in Drankjes zijn van 17:00 t/m 22:00 uur inbegrepen.
 All-in Frisdranken, Bieren van tap, huiswijnen en

 Duits gedistilleerde dranken.
 All-in Gebruik hotel fietsen.
 All-in Div. wandel en fietsroutes.
 All-in Auto parkeren direct bij hotel.
 All-in Gebruik overdekte stalling.
 All-in Informatie hoekje met div. korting en bezoekmogelijkheden.

Algemene informatie
• Alle prijzen zijn in euro.
• Overnachtingsbijdrage is €2,00 p.p.p.n.
• Wij betalen de toeslagen 1 pers. en weekend.
• Mogelijkheid tot stalling fietsen & motoren.
• Bevestiging via All in Hotels.nl.
• Kind. tot 2 jaar zijn gratis.
• Huisdieren bij reservering aangeven €10,- p.n.
• Mindervalide? Geef dit aan bij reservering.
• U hoeft geen milieusticker.
• Het hotel beschikt over een lift.

Uw Kamer
• Roken niet toegestaan op de kamer.
• Alle kamers met Boxspring bedden.
• Kamers met eigen bad/douche en toilet.
• In gehele hotel gratis gebruik internet (WiFi).
• Alle kamers beschikken over LCD/LED televisie.
• Alle kamers hebben NL en BE zenders
• Alle kamers hebben een zithoek.

Internet
• In het gehele hotel is gratis WIFI 
    beschikbaar.

Huisdieren 
• Huisdieren in overleg € 10,- p.n.

Parkeren
• Dit kan gratis bij het hotel.

Check-In
• Vanaf 14:00 uur wordt u verwelkomd 
    met koffie en lekkernijen!
• Vanaf 14:30 is uw kamer beschikbaar.

Check-Out
• Graag voor 11:00 uur.

Mindervalide
• Mindervalide kamers.
• Rolstoel vriendelijk.

Terras uitzicht over wijngaarden.

30 minuten van Bonn en Adenau.

35 km van de Moezel en het Rijngebied.

Per 1 mei 2021 beschikbaar.

Binnenkort!

Onze dames en heren van arrangement & 
aanbodopmaak zijn druk bezig om voor u alle leuke 
bezichtigingsmogelijkheden en bezoekmogelijkheden 
in kaart te brengen en het volledig aanbod samen te 
stellen. Dit wordt per 1 april bekend gemaakt op de 
website www.allinhotels.nl
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Mayhotel - Ahr Wijnstreek

Ahr-Rotweinstraße 62-68, 53508, Mayschoß, +31 (0)55 203 20 22, info@allinhotels.nl

Prijzen en data o.b.v. 5-daags All Inclusief 2021
MEI 2021
zondag 2 mei € 269,95 p.p.
donderdag 6 mei € 269,95 p.p.
maandag 10 mei € 269,95 p.p.
vrijdag 14 mei € 269,95 p.p.
dinsdag 18 mei € 269,95 p.p.
zaterdag 22 mei € 269,95 p.p.
woensdag 26 mei € 269,95 p.p.
zondag 30 mei  € 269,95 p.p.

JUNI 2021
donderdag 3 juni € 269,95 p.p.
maandag 7 juni € 269,95 p.p.
vrijdag 11 juni € 269,95 p.p.
dinsdag 15 juni € 269,95 p.p.
zaterdag 19 juni € 269,95 p.p.
woensdag 23 juni € 269,95 p.p.
zondag 27 juni € 269,95 p.p.

JULI 2021
donderdag 1 juli € 289,95 p.p.
maandag 5 juli € 289,95 p.p.
vrijdag 9 juli € 289,95 p.p.
dinsdag 13 juli € 289,95 p.p.
zaterdag 17 juli € 289,95 p.p.
woensdag 21  juli € 289,95 p.p.
zondag 25 juli € 289,95 p.p.
donderdag 29 juli € 289,95 p.p.
 
AUGUSTUS 2021
maandag 2 augustus € 289,95 p.p.
vrijdag 6 augustus € 289,95 p.p.
dinsdag 10 augustus  € 289,95 p.p.
zaterdag 14  augustus € 289,95 p.p.
woensdag 18 augustus € 289,95 p.p.
zondag 22 augustus € 289,95 p.p.
donderdag 26 augustus € 289,95 p.p.
maandag 30 augustus € 289,95 p.p.

SEPTEMBER 2021
vrijdag 3 september € 269,95 p.p.
dinsdag 7 september € 269,95 p.p.
zaterdag 11 september € 269,95 p.p.
woensdag 15 september € 269,95 p.p.
zondag 19 september € 269,95 p.p.
donderdag 23 september € 269,95 p.p.
maandag 27 september € 269,95 p.p.

OKTOBER 2021
vrijdag 1 oktober € 249,95 p.p.
dinsdag 5 oktober € 249,95 p.p.
zaterdag 9 oktober € 249,95 p.p.
woensdag 13 oktober € 249,95 p.p.
zondag 17 oktober € 249,95 p.p.
donderdag 21 oktober € 249,95 p.p.
maandag 25 oktober € 249,95 p.p.
vrijdag 29 oktober € 249,95 p.p.

NOVEMBER 2021
dinsdag 2 november € 209,95 p.p.
zaterdag 6 november € 209,95 p.p.
woensdag 10 november € 209,95 p.p.
zondag 14 november € 209,95 p.p.
donderdag 18 november € 209,95 p.p.
maandag 22 november € 209,95 p.p.
vrijdag 26 november € 209,95 p.p.
dinsdag 30 november € 209,95 p.p.

DECEMBER 2021
zaterdag 4 december € 209,95 p.p.
woensdag 8 december € 209,95 p.p.
zondag 12 december  € 209,95 p.p.
donderdag 16 december € 209,95 p.p.

NIEUW bij All in Hotels:
Vrije aankomst en vertrekdata - voor meer informatie kijk op onze website

www.allinhotels.nl

Bij All in Hotel “Mayhotel” gelden 
1-persoons- en weekendtoeslagen. Schrijf u 
in voor de nieuwsbrief van All in Hotels en 

wij nemen deze kosten over.

All in Hotels Omboekservice
Met de Omboekservice van All in Hotels 

kunt u te allen tijde kosteloos omboeken 
naar latere gewenste periode
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Bestel uw eigen “Bitte ein Bit”!

Prachtige tuin / Biergarten.

Geniet van het veelzijdige Süd Eifelgebied.

Bezoek Luxemburg, Moezel- en Rijngebied.

Hotel Eifelstern

All in Hotel Eifelstern, de naam zegt het al! Een ster bij het aanbod van uw aanbieder van een zorgeloze All-in vakantie in het 
nieuwste vakantiegebied de Süd Eifel! Het prachtige hotel gelegen in één van de bekendste plaatsen van Duitsland, namelijk het 
befaamde Bitburg, u zegt het al! Bitte Ein Bit!  
 
Het hotel beschikt over een 85-tal kamers allemaal geüpdatet en naar proper Duitse standaarden met natuurlijk allen een eigen 
badkamer, zithoek en uitzicht over de tuin of de groene omgeving. Het hotel beschikt over een lift en heeft ook mindervalide 
kamers beschikbaar.
 
Tijdens uw verblijf geniet u natuurlijk van een heerlijk ontbijtbuffet, Lunch of desgewenst lunchpakket als u op stap gaat. ’s 
Avonds wordt u in de watten gelegd wat reeds begint bij het diner. Hier worden diverse lokale en nationale gerechten in 
buffetvorm geserveerd,  zodat u en uw gezelschap allen genieten van diner naar eigen smaak!

De drankjes behoren natuurlijk zoals gewend in het aanbod, of u nou bij het diner al begint of pas na afloop in de prachtige 
Biergarten, of in een van de bar ruimtes van het hotel, de selectie staat tot uw beschikking!

In de avonduren kunt u genieten van het avond amusement, gezellig met uw gezelschap een spelletje spelen of lekker genieten 
van een drankje met leuke muziek op de achtergrond.
 
Of u nu een wandel liefhebber bent of liever geniet van een rustige vakantie. Met een klein uurtje bent u al in het prachtige 
Luxemburg of Moezel en Rijn gebied. Een variatie aan keuze hier. Vraag bij de hotelreceptie naar de mogelijkheden, of doe dit al 
bij het reserveren via All in Hotels!

Zie website per 2 april voor de openingsaanbieding en het volledige All-in arrangementen aanbod!

Binnenkort!
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5-Daags All-in Arrangement 

Hotel Eifelstern

 All-in Verwelkomd worden met Lunch tot 14 uur
 en tot 16 uur met Koffie & Lekkernij!

 All-in Overnachting in een Comfort kamer.
 All-in Elke ochtend Ontbijt Buffet.
 All-in Elke dag Lunch of Lunchpakket.
 All-in Elke dag  Driegangen menu of Buffet.
 All-in Elke dag koffie en thee de gehele dag All-in.
 All-in Drankjes zijn van 17:00 t/m 22:00 uur inbegrepen.
 All-in Frisdranken, Bieren van tap, huiswijnen en

 Duits gedistilleerde dranken.
 All-in Gebruik hotel fietsen.
 All-in Div. wandel en fietsroutes.
 All-in Auto parkeren direct bij hotel.
 All-in Gebruik overdekte stalling.
 All-in Informatie hoekje met div. korting en bezoekmogelijkheden.

Algemene informatie
• Alle prijzen zijn in euro.
• Overnachtingsbijdrage is €2,00 p.p.p.n.
• Wij betalen de toeslagen 1 pers. en weekend.
• Mogelijkheid tot stalling fietsen & motoren.
• Bevestiging via All in Hotels.nl.
• Kind. tot 2 jaar zijn gratis.
• Huisdieren bij reservering aangeven €10,- p.n.
• Mindervalide? Geef dit aan bij reservering.
• U hoeft geen milieusticker.
• Het hotel beschikt over een lift.

Uw Kamer
• Roken niet toegestaan op de kamer.
• Alle kamers met Boxspring bedden.
• Kamers met eigen bad/douche en toilet.
• In gehele hotel gratis gebruik internet (WiFi).
• Alle kamers beschikken over LCD/LED televisie.
• Alle kamers hebben NL en BE zenders
• Alle kamers hebben een zithoek.

Internet
• In het gehele hotel is gratis WIFI 
    beschikbaar.

Huisdieren 
• Huisdieren in overleg € 10,- p.n.

Parkeren
• Dit kan gratis bij het hotel.

Check-In
• Vanaf 14:00 uur wordt u verwelkomd 
    met koffie en lekkernijen!
• Vanaf 14:30 is uw kamer beschikbaar.

Check-Out
• Graag voor 11:00 uur.

Mindervalide
• Mindervalide kamers.
• Rolstoel vriendelijk.

Binnenkort!

Onze dames en heren van arrangement & 
aanbodopmaak zijn druk bezig om voor u alle leuke 
bezichtigingsmogelijkheden en bezoekmogelijkheden 
in kaart te brengen en het volledig aanbod samen te 
stellen. Dit wordt per 2 april bekend gemaakt op de 
website www.allinhotels.nl

Bestel uw eigen “Bitte ein Bit”!

Prachtige tuin / Biergarten.

Geniet van het veelzijdige Süd Eifelgebied.

Bezoek Luxemburg, Moezel- en Rijngebied.
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Hotel Eifelstern - Süd Eifel

Charles-Lindberg-Allee 6, 54634 Bitburg, +31 (0)55 203 20 22, info@allinhotels.nl

Prijzen en data o.b.v. 5-daags All Inclusief 2021
MEI 2021
zondag 2 mei € 269,95 p.p.
donderdag 6 mei € 269,95 p.p.
maandag 10 mei € 269,95 p.p.
vrijdag 14 mei € 269,95 p.p.
dinsdag 18 mei € 269,95 p.p.
zaterdag 22 mei € 269,95 p.p.
woensdag 26 mei € 269,95 p.p.
zondag 30 mei  € 269,95 p.p.

JUNI 2021
donderdag 3 juni € 269,95 p.p.
maandag 7 juni € 269,95 p.p.
vrijdag 11 juni € 269,95 p.p.
dinsdag 15 juni € 269,95 p.p.
zaterdag 19 juni € 269,95 p.p.
woensdag 23 juni € 269,95 p.p.
zondag 27 juni € 269,95 p.p.

JULI 2021
donderdag 1 juli € 289,95 p.p.
maandag 5 juli € 289,95 p.p.
vrijdag 9 juli € 289,95 p.p.
dinsdag 13 juli € 289,95 p.p.
zaterdag 17 juli € 289,95 p.p.
woensdag 21  juli € 289,95 p.p.
zondag 25 juli € 289,95 p.p.
donderdag 29 juli € 289,95 p.p.
 
AUGUSTUS 2021
maandag 2 augustus € 289,95 p.p.
vrijdag 6 augustus € 289,95 p.p.
dinsdag 10 augustus  € 289,95 p.p.
zaterdag 14  augustus € 289,95 p.p.
woensdag 18 augustus € 289,95 p.p.
zondag 22 augustus € 289,95 p.p.
donderdag 26 augustus € 289,95 p.p.
maandag 30 augustus € 289,95 p.p.

SEPTEMBER 2021
vrijdag 3 september € 269,95 p.p.
dinsdag 7 september € 269,95 p.p.
zaterdag 11 september € 269,95 p.p.
woensdag 15 september € 269,95 p.p.
zondag 19 september € 269,95 p.p.
donderdag 23 september € 269,95 p.p.
maandag 27 september € 269,95 p.p.

OKTOBER 2021
vrijdag 1 oktober € 249,95 p.p.
dinsdag 5 oktober € 249,95 p.p.
zaterdag 9 oktober € 249,95 p.p.
woensdag 13 oktober € 249,95 p.p.
zondag 17 oktober € 249,95 p.p.
donderdag 21 oktober € 249,95 p.p.
maandag 25 oktober € 249,95 p.p.
vrijdag 29 oktober € 249,95 p.p.

NOVEMBER 2021
dinsdag 2 november € 209,95 p.p.
zaterdag 6 november € 209,95 p.p.
woensdag 10 november € 209,95 p.p.
zondag 14 november € 209,95 p.p.
donderdag 18 november € 209,95 p.p.
maandag 22 november € 209,95 p.p.
vrijdag 26 november € 209,95 p.p.
dinsdag 30 november € 209,95 p.p.

DECEMBER 2021
zaterdag 4 december € 209,95 p.p.
woensdag 8 december € 209,95 p.p.
zondag 12 december  € 209,95 p.p.
donderdag 16 december € 209,95 p.p.

NIEUW bij All in Hotels:
Vrije aankomst en vertrekdata - voor meer informatie kijk op onze website

www.allinhotels.nl

Bij All in Hotel “Eifelstern” gelden 
1-persoons- en weekendtoeslagen. Schrijf u 
in voor de nieuwsbrief van All in Hotels en 

wij nemen deze kosten over.

All in Hotels Omboekservice
Met de Omboekservice van All in Hotels 

kunt u te allen tijde kosteloos omboeken 
naar latere gewenste periode



All in Hotels
Zorgeloos genieten

Bij alle aangesloten All In Hotels geldt tijdens de feestdagen het welbekende all inclusief aanbod. Deze wordt 
uitgebreid met de hieronder beschreven Feestdagen arrangementen. Voor het exacte aanbod per hotel bekijk onze 
website www.allinhotels.nl

Pasen Arrangement 2021
5-Daags & 1 dag + Ultra All-in Cadeau!

Kerst Arrangement 2021
5-Daags & 1 dag + Ultra All-in Cadeau!

Oud & Nieuw Arrangement 2021
5 daags & 1 dag + Ultra All-in Cadeau!

All-in extra PAAS aanbod:
 All-in Paas Brunch op 2de Paasdag. 
 All-in 3x Diner 3 gangen. 
 All-in 1x Goede vrijdag “Candle Light Diner” . 
 All-in 1x 4-Gangen Paas diner op 1ste Paasdag. 
 All-in 1x Afsluit Paas week met Warm koud Buffetavond. 
 All-in Afsluit Entertainment avond met Live Zang & Casino avond “Goed geluk 2021”.
 All-in Drankjes zijn tijdens uw gehele verblijf inbegrepen.

All-in extra KERST aanbod:
 All-in Hotel in feestelijke kerstsferen.
 All-in Kerstwandeling met een heerlijke brunch.
 All-in 2x Vijfgangen KerstDiner met Wijnbegeleiding.
 All-in Drankjes zijn tijdens uw gehele verblijf inbegrepen.
 All-in Extra dag Cadeau!
 All-in Afsluit Entertainment avond met “Live Kerst Zang 2021”.

All-in extra Oud & Nieuw aanbod:
 All-in 1x Oudejaarsdag Brunch Buffet.
 All-in Old Years Eve Buffet.
 All-in 1x New Years Eve “Candle Light Dinner”.
 All-in Champagne & Oliebollen.
 All-in Oud&Nieuw Live Zand Muziekavond “Goed geluk 2022”.
 All-in Drankjes zijn tijdens uw gehele verblijf inbegrepen.

België vanaf  € 399,95 p.p.

Duitsland vanaf € 299,95 p.p.

Nederland vanaf € 379,95 p.p.

België vanaf  € 399,95 p.p.

Duitsland vanaf € 329,95 p.p.

Nederland vanaf € 349,95 p.p.

België vanaf  € 399,95 p.p.

Duitsland vanaf € 299,95 p.p.

Nederland vanaf € 379,95 p.p.


