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3 dagen Genieten in Harlingen met dagje fietsen op Vlieland of
Terschelling

Genieten in Harlingen met dagje fietsen op Vlieland of Terschelling
Ontdek havenstadje Harlingen en verblijf in dit kleine en sfeervolle boutique hotel in hartje Harlingen, gelegen aan de Noorderhaven. Het hotel
ligt op loopafstand van de veerboot terminal, vanwaar u een dag de boot neemt naar Vlieland of Terschelling om heerlijk een dag te fietsen.
Geniet in het historische centrum van Harlingen en ontdek een Waddeneiland.

Hotel en de kamers
Dit sfeervolle boutique hotel ligt in het historische centrum van Harlingen en vanuit het hotel heeft u een prachtig uitzicht op de jachthaven De
Noorderhaven van Harlingen. Het voormalige "Vlielander Veerhuys" is in 2015 geheel verbouwd en biedt gasten luxe, comfortabele kamers.
Het hotel heeft 7 kamers, 3 op de begane grond en 4 op de verdieping, bereikbaar met een lift. De hotelkamers zijn ruim opgezet en van alle
gemakken voorzien. U beschikt over een nespresso apparaat met dagelijkse navulling, een waterkoker en een koelkastje. Op de hal bevindt
zich een frisdrankautomaat. Er zijn 2 kamers met een inpandige patio waarvan 1 met een bad. De achterkamer op de 1e etage heeft een
eigen dakterras.

Harlingen
Havenstadje Harlingen is het startpunt voor een unieke Waddenervaring en een ontdekkingsreis door Friesland. In directe omgeving zijn vele
prachtige fiets- en wandelroutes te vinden. Vanuit Harlingen fietst u bijvoorbeeld in een uurtje naar de Afsluitdijk en kunt u een mooi rondje
fietsen door Friesland.

Handig om even te weten
In het hotel is geen receptie aanwezig. Inchecken kan online of bij het naastgelegen hotel (op 75 meter). Het ontbijt wordt ook daar geserveerd
van 07.00 tot 09.30 uur.
Indien u met uw auto komt kunt u parkeren op de openbare weg in de buurt van het hotel. Dit is betaald parkeren van 09.00 tot 17.00 uur. U
kunt uw auto tussen deze tijden maximaal 2 uur of met parkeer app 4 uur betaald laten staan. Indien u de auto de gehele dag wilt laten staan
kunt u bij Grand Cafe Hotel Zeezicht een parkeerkaart kopen. U kunt dan de gehele dag de auto laten staan.
Komt u op de fiets of heeft u fietsen bij u die u wilt stallen, meld dat dan bij incheck dan kunt u uw fietsen in de eigen parkeergarage stallen.
Deze garage bevindt zich op loopafstand van het boutique hotel.

Bij dit 3-daags Fietsarrangement in Harlingen is inbegrepen:
Ontvangst met Fries suikerbrood op de kamer
2 Overnachtingen
Gratis stadswandeling door oud Harlingen
Flesje water op de kamer
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Gratis koffie en thee op de kamer
2x ontbijt bij naastgelegen hotel (op 75 meter)
1x diner voucher voor € 20,- bij naastgelegen hotel (op 75 meter)
Dagtocht naar Vlieland of Terschelling inclusief fiets op het Waddeneiland

Prijzen op basis van een 2-persoonskamer:
April en mei: € 174 p.p.
Juni t/m oktober: € 194 p.p.
November t/m maart: € 155 p.p.
Extra bij te boeken:
Wilt u ook het andere Waddeneiland bezoeken dan kunt u een dagtocht bijboeken naar Vlieland of Terschelling inclusief fiets op het
Waddeneiland voor € 35,- per persoon.
Er geldt een toeslag indien u de sneldienst wilt boeken.
De prijs van dit 3-daags Fietsarrangement in het Friese Harlingen is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de
feestdagen.
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