
 

Kerstprogramma Hotel Het Landhuis 2020  
 

Woensdag: Tijdens uw reis naar Oldenzaal, wordt u onderweg  

of bij aankomst in het hotel koffie aangeboden. In het hotel wordt  

voor transfer van koffers gezorgd, bij vermelding van uw kamer 

nummer op uw koffer.  

 

Iedere dag staat het ontbijtbuffet voor u klaar vanaf 8.45 tot 9.30 uur, het lunchbuffet  

van 12.30 tot 13.15 uur. In het hotel wordt om 11.00 uur  en om 20.00 uur koffie/thee geserveerd.  

Het drie gangen diner wordt om 18.00 uur geserveerd.  

 

Donderdag: 10.00 uur: Modeshow verzorgd door modehuis Blauw; betaalbare kleding met  

een jonge frisse uitstraling, waarbij draagcomfort en kwaliteit hoog in het vaandel staan.  

In de pauze en na de show gelegenheid om zelf te passen, waarbij u wordt geadviseerd  

door het team.  Om 13.30 uur vertrekt de bus voor een bezoek aan het in kerstsfeer gehulde centrum van 

Oldenzaal. Wie van winkelen houdt kan in de smalle winkelstraatjes én in de  

twee overdekte winkelcentra het hart ophalen. Indien gewenst kunt u naar de nachtmis (20.30 uur)  in onze 

Plechelmusbasiliek.  

 

Vrijdag: Eerste Kerstdag: Het busje staat na het kerstontbijt klaar voor mensen die de mis (10.00 uur) willen 

bijwonen in de Plechelmusbasiliek. s ’Morgens komt Joke weer Kniepekes bakken, die gevuld worden met 

slagroom.   Om 14.00 uur staat de bus klaar voor een tocht door Twente. De chauffeur gaat ons verassen met 

een mooie tocht. Terugkomst circa 16.00 uur. Dan kunt u zich even terug trekken en zich mooi maken voor het 

Kerstdiner. Graag ontvangen wij u in de grote zaal om 17.30 uur met Glühwein en oliebol. Zo rond 18.15 uur 

nodigen wij u voor het sfeervolle 5 gangen Kersdiner in ons restaurant. Wij zullen u persoonlijk uitnodigen 

voor het diner.  Na het Kerstdiner komt de Kerstman met een presentje ons een bezoekje brengen. 

 

 

Zaterdag: Tweede Kerstdag:  In de ochtend is er geen programma, u kunt lekker ontspannen, wellicht heerlijk 

naar de Wellness. Na de lunch vertrekt de bus om 13.30 uur voor een middagtocht door de Duitse grensstreek, 

waar de stop precies is nog niet bekend.   Na de koffie is de Kerstshow  van Jan Mulder. Cabaret en mooie liedjes 

staan voor u op het programma.  

Zondag: 10.00 uur  Ochtendgymnastiek op en rond de stoel, voor iedereen toegankelijk. Op deze ochtend staat 

ook onze Schoonheidsspecialiste klaar voor u, graag opgave maandagavond bij het diner. Na de lunch gaan we 

naar Nordhorn.  Hier kunt winkelen in kerstsfeer en een bezoek brengen aan de sfeervolle Kerstmarkt  

Maandag: Tijdens uw ontbijt 08.30 uur wordt er voor de transfer van uw koffers gezorgd. Vervolgens vertrek 

de bus om 09.15 uur  voor de terugreis naar uw opstapplaats.                      wijzigingen voorbehouden 

  

De prijs van het Kerstarrangement in 2020, inclusief ophalen en wegbrengen van  en naar de opstapplaats is.  

            

 Tweepersoonskamer standaard: per persoon:    € 590,00 

 Toeslag eenpersoonskamer vanaf :    € 35,00 

 Toeslag tweepersoonskamer de luxe p.p.   € 15,00 

 Toeslag tweepersoonskamer de luxe royaal (32m2) p.p.  € 25,00  
 

 

 

 


