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Crazy Pianos hotel arrangement in Scheveningen

Geweldig avondje uit en heerlijk wegdromen in Scheveningen
Een uitstekende ligging, ongedwongen sfeer, kleinschaligheid en persoonlijke benadering. Het hotel laat ouderwetse gastvrijheid herleven!
Met de Noordzee als onstuimige overbuurman en een 'voortuin' royaal gevuld met uiteenlopende toeristische attracties, heeft u werkelijk
alles binnen handbereik.

Wat is er te doen en te zien?
Een korte wandeling van slechts 500 meter voert u langs o.a. het Museum Beelden aan zee, Holland Casino Scheveningen, het Fortis
Circustheater, mega bioscopencomplex Pathe en Sealife Scheveningen. Ongebreideld shoppen op loopafstand van het hotel? Onderbreek
de kennismakingsroute bij de Palace Promenade. Overdekt winkelen, 7 dagen per week; ideaal!

Crazy Piano`s
Bij Crazy Pianos staan er 2 piano's in het midden, waarop pianisten bekende nummers spelen. Een uniek concept met duidelijk een
Amerikaanse stijl, er komt veel show bij kijken. De pianisten spelen 7 dagen per week jaren '70, '80 en '90 muziek en ook hedendaagse
muziek komt voorbij. Crazy Pianos is 7 dagen per week geopend. Een goed idee voor een leuke avond uit.
Bij de Crazy Piano`s spelen de beste pianisten van de wereld en alles op improvisatie. Werkelijk uniek!

Faciliteiten
Het Ambiance restaurant staat voor een avondje culinair genieten. Voor een gezellige borrel of een snack biedt de bar/lounge uitkomst.
Parkeren behoort ook tot de mogelijkheden. Naast het hotel bevindt zich een privé parkeerterrein.
De 90 hotelkamers zijn voorzien van alle moderne faciliteiten waaronder airconditioning, draadloos internetten en koffie- en theefaciliteiten.
Niet roken kamers zijn ook beschikbaar.

Dit Crazy pianos arrangement in Scheveningen is inclusief:
1 Overnachting in een moderne 2-persoonskamer
1x uitgebreid ontbijtbuffet
3-gangen diner in ons 'Ambiance' restaurant
VIP entree Crazy Pianos, de piano sensatie van Scheveningen (leeftijd vanaf 23 jaar)
Entree Holland Casino

Prijs: vanaf € 84,50 p.p. in een 2-persoonskamer.
Kosten/toeslagen
Parkeren € 22,50 per auto per nacht op basis van beschikbaarheid (reserveren is niet mogelijk)
Huisdier € 15,00 p.n.

Crazy Pianos hotel arrangement in Scheveningen

Pagina 1/2

Ontdekscheveningen.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00
Toeristenbelasting € 4,45 p.p.p.n.
Crazy Piano's is gesloten in de maanden januari, februari en maart
De prijs van dit Crazy Piano's arrangement in Scheveningen is geldig tot en met 31 december 2019 met uitzondering van de
feestdagen.
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