kerst
Geniet
VAN DE FEESTDAGEN
IN G R A ND H OT E L A M RÂT H KURH A US

Ook dit jaar verrast Grand Hotel Amrâth Kurhaus u graag met een spectaculair
en muzikaal diner arrangement. Tijdens de feestdagen kunt u bij ons de magie
van de decembermaand ervaren. Kom genieten en laat ons u met alle égards
verzorgen, terwijl u samen met uw dierbaren geniet van een heerlijk diner! Wij
kijken er naar uit om u een sprankelende tijd en onvergetelijke herinnering te
bezorgen. Graag tot dan!
Roxana Tajvar | General Manager

Beleef een magische kerst in de majestueuze
Kurzaal met Borelli’s Christmas Carol
Zaterdag 24 december & zondag 25 december
Ontvangst tussen 17:30 en 18:30 uur
Borelli’s Christmas Carol is een avondvullende show waarbij gastheer
Joël Borelli je mee zult nemen in een eigentijds kerstverhaal. Tijdens
dit Diner Dansant in de majestueuze Kurzaal, zal het je als gast aan
niets ontbreken. Je kunt rekenen op een heerlijke kerstcocktail, een
fantasisch kerstdiner en het aller beste entertainment. Gedurende de
avond zullen je zintuigen worden geprikkeld door de oogverblindende
dansers en danseressen, zanger Déon Leon met de aller mooiste
kerstballades, Joël Borelli met zijn kerstverhaal en niet te vergeten DJ
Sven Elias met geweldige hits uit de laatste 6 decennia!

Reserveer nu!

www.amrathkurhaus.com/specials
reservations@amrathkurhaus.com
+31(0)70 416 2636
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Dit kerstverhaal wil je niet missen!
De avond is inclusief:
• Kerstcocktail
• Optredens van Joël Borelli, Déon Leon en DJ Sven Elias
• 5-gangen diner exclusief drankjes
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€ 189 P.P.
EXCLUSIEF DRANKEN
KINDEREN
0 T/M 3 JAAR GRATIS
4 T/M 12 JAAR € 94,50

Kerstbrunch buffet
Geniet op maandag 26 december van
ons kerstbrunch buffet in Restaurant
Waves, met sfeervolle (kerst)muziek
van live band Breeze.

€ 69,50 P.P.
EXCLUSIEF DRANKEN
KINDEREN
0 T/M 3 JAAR GRATIS
4 T/M 12 JAAR € 34,75

Drankenarrangement
Geniet van heerlijke bijpassende
wijnen bij het voor, tussen- en
hoofdgerecht.

€ 25 P.P.
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