Hotel Cristina - St. Aubin
(prestige)

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.
Ligging: In een mooie, goed onderhouden tuin op een heuvel in St Aubin. Schitterend uitzicht over St Aubins
Bay, het Elizabeth Castle en St Aubin’s Fort, 3 km van St Helier en 5 minuten wandelen, door Coronation
Park, van het strand.
Faciliteiten: Het hele hotel onderging zeer recent een volledige renovatie waardoor het Cristina Hotel nu een
van de meest luxueuze, in zijn classe, op Jersey is. Het hotel biedt zijn gasten nu gratis WIFI internet in de
gemeenschappelijke ruimtes en in de zeezicht en balkon kamers. Restaurant Indigo’s serveert, met zicht op
de baai, een menu met verse streekprodukten. Het restaurant werd recentelijk gelauwerd met een AA
Rosette voor zijn uitstekende keuken. Een lichte lunch kan u genieten in de Sun Lounge of op het
zonneterras. Voor of na het eten kan u ontspannen genieten van een drankje in de cocktail bar of in de
lounge. Genieten van de zon doet u op het terras of in het ruime verwarmde zwembad met zicht over de
tuinen tot aan zee. 10 minuten van het hotel vindt u op het strand het Jersey Sea Sports Centre met
faciliteiten zoals waterskiën en waar u een jetski kan huren.
Logies: Alle kamers werden gerenoveerd in een lichte en moderne inrichting. Ze werden alle uitgerust met
thee- en koffiezetfaciliteiten, satelliet-TV, telefoon met voice mail en badkamer met bad/douche/WC en
haardroger
Type A: Standard kamer (max. 2 volw.+ 1 kind -8j.) zicht op het binnenland
Type B: Standaard kamer (max. 2 pers.+ 1 kind -8j.) met zeezicht en balkon.
Type C: Single standaard zicht binnenland
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 GBJE007
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Groot-Brittanie/Jersey/hotel_cristina_st_aubins.html .
Toeslag halfpension: € 40,00. Kind. -2j: gratis, kind. 2-8j: -50 %.
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