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PRIJZEN 2019 
KAMERTYPE MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM 

(prijzen per nacht per koppel) Kamer met ontbijt Arrangement Horizon* 

Standaard € 105 € 185 € 199 € 249 

Comfort € 125 € 205 € 219 € 269 

Superieur € 155 € 255 € 249 € 299 
 

Wij bieden het hele jaar deze arrangementen aan. Andere arrangementen zijn te vinden via onze 
website. Steeds de beste prijzen en beschikbaarheden via de eigen website: www.hofterduinen.be. 

*Arrangement Horizon: vanaf 1 overnachting, halfpension (ontbijt + keuzedriegangendiner) 

ONZE KAMERTYPES 
Standaard: 2 kamers met Raindance douche, 

toilet, led-tv, minibar, safe, telefoon. 
Comfort: 6 ruimere kamers met Raindance 

douche en/of tweepersoonsbad, toilet, 
digitale led-tv, minibar, safe, telefoon. 

Superieur: 11 zeer ruime kamers met bubbelbad, 
apart toilet, digitale led met DVD-speler & gratis 
gebruik van de DVD-theek, safe, salon, minibar, 
telefoon, gratis koffie & thee faciliteiten en balkon 

met zicht op de tuin (zuidwest-gericht). 

PRAKTISCHE INFO 
Check-in  vanaf 12 uur, kamers zijn beschikbaar vanaf 15 uur 
Check-out  voor 11 uur 
Ontbijt   8.00 uur – 10.00 uur 
Parking  gratis ruime parking rondom het hotel a.d.h.v. parkeerkaart (info a/d receptie) 
Strand  op wandelafstand (2 min) 150m 
Internet   gratis draadloos breedband internet in heel het gebouw 
Huisdieren  huisdieren zijn toegelaten mits een supplement 
Fiets  er is een fietsenstalling beschikbaar aan de rechterzijde van het gebouw 
Financieel IBAN: BE 43 7380.1564.4001 

BIC: KREDBEBB 
BTW: BE 0874.760.747  

OPENINGSUREN & SLUITINGSPERIODES 
Openingsuren hotel 

- Maandag & dinsdag: tot 14u 
- Woensdag tot zondag: tot 22u	

	
Openingsuren restaurant 

- Middag: 12.00 - 13.30 uur 
- Avond: 18.30 - 20.30 uur 

Vrijdag- & zaterdagavond soms tot 21 uur.  

Sluitingsperiode hotel 
Heel het jaar 7/7 open, met uitzondering van de 
maand januari.  
 
Sluitingsperiodes restaurant 
Te vinden op de website.  
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EXTRA’S 
Privé Sauna Aquarelle (2 uur) (weekend +10 euro p.p.)      € 99 
Romantische kamerversiering met rozenblaadjes inclusief badjassen     € 20  
Verwenpakket (2h privégebruik Aquarelle + romantische kamerdecoratie)       € 110 
½ fles Champagne Moët & Chandon         € 35 
Fles Champagne Moët & Chandon         € 60 
Fles Cava Brut            € 30 
Fles witte/rode/rosé wijn Château des Tourtes (Bordeaux)      € 25 
Boeket bloemen op kamer bij aankomst (gelieve het kleur bij te vermelden)    € 40 
 

SUPPLEMENTEN 
Supplement baby          € 10 
Supplement kind (tot 16 jaar)         € 25 
Supplement extra persoon (vanaf 16 jaar)       € 40 
Supplement late check-out (tot 13h)        € 25 
Supplement hond          € 10 

ONS RESTAURANT 
 

 

 
 

Bistronomie Eglantier ligt aan de voet van het 
hotel. Volledig vernieuwd in 2015 met een trendy & 

gezellig hedendaags kader. Wij bieden een 
betaalbare à la carte aan, een maandmenu, alsook 

een lunch. Gesloten op maandag en dinsdag. 
Tijdens vakantieperiodes dinsdagavond open. 

Reservatie aangeraden.  

ONZE WELLNESS

Deze privé ontspanningsruimte die geboekt kan 
worden door zowel hotel- als niet-hotelgasten, 

beschikt over een ruim jacuzzi-bad met 
sterrenhemel, stoombad in mozaïek met 

aromatherapie, hot-stone sauna met 
ergonomische ligbanken, relax-ruimte met 
kleurentherapie-sterrenhemel, 2 Infrarood-
verwarmingselementen, gratis zonnebank,  

2 regendouches, apart toilet en ruime zithoek met 
digitale televisie waar u indien gewenst een 
verfrissend drankje of ijsje en een hapje kan 

nuttigen (supplementair).  

 
ENKEL OP RESERVATIE 

Te reserveren aan de receptie of telefonisch (11) 
 

TARIEVEN (per koppel) 
 

Basis Arrangement week (2 uur):  € 99 
Toeslag weekend    € 20 
Lunch / Diner Arrangement  € 159 
Supplement extra uur:    € 45 
Supplement extra persoon:   € 25 
 


