Met het verzetten van de klok zijn de donkere avonden een feit. Automatisch gaan de gedachten
dan ook meer richting de feestdagen. Heeft u al plannen? Gaat u naar familie of vrienden in de
buurt van Noordwijk en heeft u nog een uitvalsbasis nodig? Wilt u er wel lekker uit, maar bent u
geen fan van de vaak 'verplichte' entertainment in hotels?
Wij hebben het ideale alternatief voor u; u verblijft in ons 'Paleis' op basis van logies en ontbijt, en
u kunt genieten van uw gezelschap en uw vrije dagen.
Wat wij u aanbieden is een kamerovernachting inclusief ontbijt. Het aqua center van het hotel is
geopend en ook bent u van harte welkom in het Vitality Fitness Center van het hotel. Het Wellness
Center en de restaurants zijn gesloten. Graag attenderen wij u op onze collega restaurants in de buurt die
geopend zijn tijdens de Kerstdagen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling reserveringen.
Een frisse neus halen op het strand? Wij hebben in het hotel diverse wandelroutes beschikbaar. Ook om de
omgeving per fiets te verkennen hebben wij diverse routes. Wat dacht u ervan om naar Leiden te fietsen (10 km)
en daar een pauze in te lassen voor een warme chocomel of glühwein?
Ook leuk om een bezoek te brengen aan:
Space Expo; wordt meegenomen op een reis langs verre planeten en prachtige Melkwegstelsels. Naast de rijke
historie toont Space Expo ook de toepassingen én de techniek achter de ruimtevaart. Openingstijden tijdens Kerst:
24 december sluit Space Expo om 15.00 uur, 25 december gesloten, 26 december geopend
Corpus; beleef een spectaculaire 'reis door de mens'. Nergens anders krijgt u zo'n bijzonder doorkijkje in het
functioneren van de mens. U leert hoe het lichaam in elkaar zit, hoe het werkt en wat u moet doen om het gezond
te houden. Openingstijden tijdens Kerst: 24 december start de laatste reis om 15.30 uur, 25 december gesloten,
26 december geopend tot 19.00 uur
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Aan de rechterkant van onze website www.palacehotel.nl kunt
u de beschikbaarheid bekijken. Uiteraard kunt u
hiervoor ook contact opnemen met de afdeling reserveringen;
071 365 3016 of reservations@palacehotel.nl

