Hostellerie La Croix Blanche *** (Logis) &
Restaurant Le Plantagenêt (Maitre Restaurateur)
5-7 place des Plantagenêts
49590 Fontevraud l’Abbaye (France)
Tel. +33 (0) 2.41.51.71.11

www.hotel-croixblanche.com

Ontladen & opladen in de Loire (all in arrangement)
ALL IN ARRANGEMENT à 99€ pppd* - WINTER 2017/2018
niet beschikbaar op

wat kunt u verwachten?
November

December

Januari

Februari

Maart

April

Mei

9-15

15-26, 31

7-24

18, 19, 24

30, 31

1

5-31

×

×

×

×

HET ARRANGEMENT OMVAT:
overnachting in gerenoveerde superiorkamer
lekkere fles Loirewijn op de kamer bij aankomst
ontbijt buffet of ontbijt op bed zonder toeslag
laat uitchecken tot 17 uur
toeristenbelasting
romantische tafel nabij knappend haardvuur
diner op 1e avond: driegangenkeuze menu Plantagenêt (indien late aankomst:
uitgebreid tapasbord -koud- op de kamer)
alle andere diners: driegangen à la carte diner
aperitif naar keuze bij het diner
wijnarrangement bij het diner (3 glazen Loirewijn)
mineraal water aan tafel
koffie of thee na de maaltijd
digestief (cognac, whisky, calvados, liqueur, glas wijn naar keuze…)
toeristeninformatie en kortingsbonnen
persoonlijk ontvangst
koffie, thee, mineraalwater in onze Lounge tussen 14-18 uur
parkeerplaats met cameratoezicht
wifi (niet in restaurant)
IDEETJES VOOR BEZOEKJES, ACTIVITEITEN, ONTSPANNING
files, snelwegen, vrachtwagens, wegwerkzaamheden

×

×

×

×

×

×

×

geluidsoverlast

×

×

×

×

×

×

×

verkeerslichten

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

relaxen, genieten, gewoon gezellig, 'take it easy' verblijf
warenmarkt, rommelmarkt, brocantes
kerstmarkt
verkennen van een paar van de mooiste dorpen van Frankrijk
grottendorpen
meer dan 100 kastelen te ontdekken ( incl tuinen, slotgrachten, interieur)
wijngaarden en wijnproeverijen (Loire biedt rood, wit, rosé, zoet en bubbelwijn)

×

wijn proeverijen bij instituut voor Loirewijn
(historische) boot tocht op de Loire (bepaalde data)

×

wandelen, slenteren, nordic walken, GR3, panorama
fietspaden van La Loire à Vélo ontdekken (800km)
spa of massage (met toeslag, 1-3 km)
dierentuin van La Fleche en Beauval
dierentuin-bioparc Doué La Fontaine (bepaalde data)

×

×

×

×

grootste tankmuseum van Europe (bepaalde data)
distileerderij Combier in Saumur (behalve maandags)
steden als Angers, Tours en Poitiers (op 60 km) en Le Mans (1.5u)
ambachtelijke zeepmakerij in nabije omgeving (behalve zondags)
deelnemen aan een partijtje boule de fort - typische zeer rustige sport uit de regio
bijv bij Cercle de la Ville of bij museum Picroboule in Lerné
distileerderij Cointreau in Angers (zaterdags)
museum van Maurice Dufresnes (auto's, motoren, motors…) (bepaalde data)

×

truffelmarkt & truffels zoeken met hond (bepaalde data)

×

saffraanoogst (bepaalde data)

×

×

×

×

×

×

×

ontdek het beroep van mandenvlechten of cursus (bepaalde data)
museum van oude winkels en historische middenstand (bepaalde data)
minatuur Loire kastelen uit tufsteen gehouwen (in een grot) (bepaalde data)
grotten met ambachtelijke champignonkwekerijen
'helice terrestre de l'orbière' -gigantisch sculptuur in tufsteen in de openlucht (bepaalde
data)
Futuroscope (bepaalde data)
Terra Botanica (bepaalde data)

×

Le Puy du Fou (bepaalde data)

boekings- en annuleringsvoorwaarden * :
tarief is gebaseerd op 2 volwassen per kamer
zeer speciale aanbieding vooruitbetaling noodzakelijk
gratis annuleren tot 6 weken voor aankomst (vooruit te betalen 6 weken van te voren)
geen korting mogelijk indien u niet alle diensten/consumpties/maaltijden gebruikt
toeslag voor een kind 3-11 jaar op dezelfde kamer als 2 volwassenen incl ontbijt en kindermenu: +55€/nacht
éénpersoonstoeslag : +49€/night
alleen voor nieuwe boekingen; alleen te boeken bij het hotel
op basis van beschikbaarheid
beperkt aantal kamers per dag beschikbaar, voor groepen onder voorbehoud
niet in combinatie met andere aanbiedingen of kortingen

×

×

×

×

×

×

×

