Hotel Les Rocquettes - St Peter Port

St Peter Port, de hoofdstad van het eiland, is een drukke havenstad en een mix van architectonische stijlen
die het verhaal vertellen van de geschiedenis van het eiland. Bistro´s restaurants en boetieks dingen naar uw
aandacht, terwijl in de haven veerboten worden klaargemaakt om u naar de zustereilanden te brengen.
Iedereen die hier geweest is zal het bevestigen. Guernsey is een speciale plek, een bloeiende gemeenschap
die haar bezoekers met open armen verwelkomt.
Ligging:Hotel Les Rocquettes ligt op wandelafstand van het centrum van St Peter Port. Het hotel is ook
goed bereikbaar met de Guernsey busdienst.
Faciliteiten: Hotel Les Rocquettes werd in 1765 gebouwd als landhuis en was indertijd het belangrijkste
gebouw aan de rand van de hoofdstad. Tijdens de laatste jaren is het hotel aanzienlijk uitgebreid en werden
er tal van faciliteiten toegevoegd zoals The Mulberry Health Suite met 12 x 7m overdekt zwembad met
geïntegreerd kinderbad en bubbelbad, een sauna en fitness. De Health suite is met grote openslaande
deuren verbonden met het zonneterras en de mooie beschutte tuinen. Gasten kunnen rustig relaxen in het
atrium of in de Mulberry Lounge. De inwendige mens wordt verwend in restaurant The Oak en de stijlvolle
Oak Bar die de hele dag open is voor lichtere gerechten. Het hotel beschikt over voldoende
parkeergelegenheid.
Logies: 51 kamers met tv, radio, telefoon, kluisje en badkamer met bad/douche, wc en haardroger.
Type A: Classic kamer(max. 2 volw.)
Type B: Superior kamer (max. 2 volw.+ 2 kinderen -12j.), iets ruimer en in een nieuwe vleugel van het hotel.
Als extra een kleine koelkast, broekenpers en balkon.
Type C: Single standaard kamer
Maaltijden: Ontbijtbuffet. Half pension: 3-gangendiner.
Info: Het hotel is geschikt voor gasten met een beperking (type B).
TRANSPORT
Dit verblijf kan gecombineerd worden met ferry overtochten uit ons aanbod en uw eigen wagen. Overzicht
Ferries
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PROMOTIE
1 kind 3-11 jaar verblijft gratis in kamer en ontbijt op de kamer van de ouders bij verblijf in een type B
kamer in juli en augustus.
2+1 in kamer en ontbijt, in type A/B, in periode 1/1-31/3/20
3+1 in kamer en ontbijt, in type A/B, in periode 1/4-30/4 en 1/10-31/10/20
Gratis nacht promotie is niet geldig op single kamers.

Prijzen per persoon, per nacht GBGU003
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Guernsey/hotel_les_rocquettes.html .
Toeslag half pension: € 34,50. Kind -3j.: gratis. Kind 3-11j.: -50% in K+O en HP.
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