HUP
JINGLE ALL the way
Zo compleet is jouw ALL-is-INCLUSIVE
arrangement bij HUP
•
•
•
•
•

2 of 3 nachten in de CLUB Room.
Start je dag vol energie met een heerlijk ontbijt.
G
 a heerlijk lunchen in de Sports Bar.
Een dagje op pad? Neem dan een lunchpakket mee.
G
 eniet ’s avonds van een feestelijk 3-gangen diner in HUP EET. (Voorgerechtenbuffet,
hoofdgerecht uitgeserveerd met keuze uit vis, vega of vlees en een grand dessert.)
• E
 n ga gezellig grillen in ons grillrestaurant. Jij kiest op welke dag (Of de kids natuurlijk).
• E
 n voor de betere borrelaar staan er in de middag lekkere bar bites klaar.
• Drankje? Houd je vochtniveau onbeperkt op peil.

Nog meer ALL-IN!
• K
 om je met kids? Dat betekent onbeperkt ranja én slush puppies!
• S
 lenter op je gemak van sauna naar sauna en dobber lekker rond in het zwembad.
• G
 ooi die zitspieren maar eens goed los tijdens een uurtje bowlen. Extra lang bowlen?
Dat kan! Je betaald hier dan wel voor.
• Klimmen, klauteren, kruipen, glijden in Monkey Town.
• R
 avot in onze PLAY area met mini golf, interactieve voetbalmuur en mega
gigatafelvoetbal.
• Sporten

in de fitnessruimte, in groepslessen of op de squashbaan? Kan ook! Terwijl
jij je uitleeft tijdens een spinning les, kijken de kids relaxt een film in de cinema.

have YOURSELF A
MERRY LITTLE XMAS
It’s GAME ON voor jong en oud
OOK MOGELIJK (extra bij te boeken):
• F
 ietsverhuur – Fiets heerlijk in de omgeving met onze fietsroutes.
• Street Jump – Spring erop los en oefen je backflip.
• Health Spa – Relax….

Tijden & voorwaarden
•
•
•
•
•

L unchen kan dagelijks van 12:00 tot 15:00 u.
D
 ineren kan dagelijks van 17:00 tot 21:00 u.
Roomservice is niet mogelijk bij een all inclusive arrangement.
Middagsnack in de Sports Bar van 15:00 tot 18:00 u. Keuze van de snackkaart.
D
 rankjes zijn inclusief van 12:00 tot 22:00 u (Heineken van de tap, Heineken 0.0%,
huiswijn, wijn alcohol vrij, fris, vruchtensap, thee en koffie). Ander drankje gewenst?
Je betaalt hier dan wel voor.
• B
 owlen? Leuk! Je kan 1 uurtje gratis komen bowlen tijdens jouw verblijf. Extra lang
bowlen? Ook dat mag! Je betaalt hier dan wel voor.
• U
 itchecken is om 11:00 u. Na het ontbijt, rustig spulletjes inpakken en dan...
• Geniet op de dag van uitcheck nog van een heerlijke lunch.

