Het best van de feesten
in la Claire Fontaine

Nieuwjaarsmenu 2018

Menu beschikbaar binnenkort
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Nieuwjaaravond
Het Nieuwjaarsmenu met de aangepaste wijnen bij de gerechten
Muzikale animatie met orchester
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Vuurwerk
Degustatie buffet van het Nieuwjaar
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De prijs voor de hele avond komt op 159 €

Réservatie of informatie :
Té l : 0 8 4 / 4 1 2 4 7 0
w w w. c l a i r e f o n t a i n e . b e
info@clairefontaine.be

Nieuwjaarsarrangement met kamer
Nieuwjaarsarrangement, 3 dagen/2 nachten

Nieuwjaarsarrangement, winterplezier 4 dagen/3 nachten

Het rekent mee:

Het rekent mee:

De huisvesting in een comfortabele kamer met een ontbijt buffet;

De huisvesting in een comfortabele kamer met een ontbijt buffet;

Het Nieuwjaarsmenu met de aangepaste wijnen bij de gerechten;
Muzikale animatie met orkest, vuurwerk, degustatie buffet van het
Nieuwjaar.

Het Nieuwjaarsmenu met de aangepaste wijnen bij de gerechten;
Muzikale animatie met orchester, vuurwerk, degustatie buffet van het
Nieuwjaar.

Het “ontdekking’s” menu 4 gangen op zaterdagavond of maandag

De maaltijd van de tweede avond (zaterdag of maandag), het “ontdekking’s”
menu 4 gangen

Arrangementtarief 3 dagen/2 nachten per persoon in dubbele
kamer
								
Kamer Klassiek: 345 €
Kamer superior: 380 €

Aankomst op 30, 31 december

De maaltijd van de derde avond (vrijdag of dinsdag), het “saveurs” menu 3 gangen
Arrangementtarief 3 dagen/2 nachten per persoon in dubbele kamer
								
Kamer Klassiek: 410 €
Kamer superior: 455 €

Aankomst op 29, 30, 31 december

Kerstarrangement met kamer

Kerstarrangement, 3 dagen/2 nachten
Het rekent mee:
De huisvesting in een comfortabele kamer met een ontbijt buffet;
Het kerstfeestmaal met aperitief en koffie;
Het bezoek van de kerstman;

Kerstmenu
Menu beschikbaar binnenkort
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Brunch op de kerstdag (vanaf 9 tot 11Uur)
Het “ontdekking’s” menu 4 gangen op zaterdag of maandag
De prijs per persoon in tweepersoonskamer voor het geheel verblijf is
van:
Kamer Klassiek : 228 €
Kamer klassiek+: 238 €
Kamer superior: 258 €
Junior Suite : 278 €
Geschenken van de kerstman : De champagnecoupe als aperitief en
een herinnering van de streek.

Kerstarrangement, 4 dagen/3 nachten
						
Het rekent mee:

De huisvesting in een comfortabele kamer met een ontbijt buffet;
Het kerstfeestmaal met aperitief en koffie;
Het bezoek van de kerstman;
Brunch op de kerstdag (vanaf 9 tot 11Uur)
Het “ontdekking’s” menu 4 gangen op zaterdag of maandag
Het “saveurs” menu 3 gangen op vrijdag of dinsdag
De prijs per persoon in tweepersoonskamer voor het geheel verblijf is
van:
Kamer Klassiek : 309 €
Kamer Klassiek+: 324 €
Kamer superior: 354 €
Junior Suite : 384 €
Geschenken van de kerstman : De champagnecoupe als aperitief en
een herinnering van de streek.

