Hotel Golden Sands - St. Brelade

Ontdek dat groene, schilderachtige eiland vol verrassingen en magie, dat oprijst uit de golvende zee tussen
Engeland en Frankrijk. Natuurliefhebbers halen hun hart op tijdens wandelingen langs uitgestrekte goudgele
baaien, beboste valleien, ruige kustlandschappen met torenhoge rotsen of pittoreske, bloemrijke dorpjes.
Smulpapen genieten van de verfijnde, plaatselijke gastronomie.
Het hotel voor de strandliefhebber !
Ligging: In het centrum van St.Brelade’s Bay, met de voeten in het fijnzandstrand, ligt het Golden Sands
Hotel. 4 km van St. Helier en 3 km van de luchthaven.
Faciliteiten: Dit is het hotel voor de strandliefhebber ! Ontbijten en dineren met schitterend zicht over de
baai. Naast het restaurant waar met marktverse seizoensproducten gekookt wordt kan u van een aperitiefje
genieten in de gezellige bar of op het terras. Lift, roomservice, kinderspeelruimte, publieke parking 50 m van
het hotel.
Logies: De 62 kamers zijn mooi verzorgd en beschikken over telefoon, TV, thee- en koffiezetfaciliteiten en
badkamer met bad of douche/WC en haardroger.
Type A: standaard tweepersoonskamer (max. 2 volw.)
Type B: standaard tweepersoonskamer met balkon en zeezicht (max. 2 volw.)
Type C: triple met balkon en zeezicht (max. 2 volw. + 1 kind -16j.)
Type D: superior familie kamer met balkon en zeezicht (max. 2 volw. + 1 kind -16j. en 1 kind -12j.)
Type E: single standaard
Type E: single standaard met balkon en zeezicht
Info: Geen communicerende kamers. Huisdieren niet toegelaten. Het hotel is niet geschikt voor
gehandicapten. Verblijfstaks niet inbegrepen.
TRANSPORT
Dit verblijf kan gecombineerd worden met ferry overtochten uit ons aanbod en uw eigen wagen. Overzicht
Ferries
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Prijzen per persoon, per nacht GBJE004
Prijzen en reservaties: Klik hier
Kind. -16j: gratis op de kamer van de ouders.
Toeslag halfpension: € 40/volw. en € 20/kind -16j.
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