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Reserveer nu uw hotelovernachting
Klik hier!

CORPORATE TARIEVEN SPECIAAL VOOR WENCKEBACH INSTITUUT - UMCG
Midden in het hartje van de stad Groningen is Hotel Schimmelpenninck
Huys de perfecte uitvalsbasis voor overnachtingen, vergaderingen, borrels,
bruiloften, brunches en diners. Sinds het restaureren en redden van het
voormalig patriciërhuis is het Huys omgetoverd tot een multifunctioneel hotel.
Hierbij zijn alle faciliteiten aanwezig voor een geslaagd bezoek in zowel een
moderne als klassieke sfeer.
Het hotel beschikt over 60 luxe hotelkamers in klassieke sfeer, een eigen
restaurant genaamd Restaurant ‘Classique’, de Serre, een historische
binnentuin, de Brasserie (‘Jugendstilzaal’), de Barok kamer en de
vergaderzalen Oranjerie, Regent en Torenkamer. Daarnaast bieden wij onze
gasten parkeergelegenheid (tegen betaling) en kan elke gast gratis gebruik
maken van onze WiFi verbinding. Wanneer u bij ons wilt vergaderen,
overnachten, uw teamuitje wilt organiseren of een ander arrangement wilt
boeken, doen wij er alles aan om uw verwachtingen te overtreffen.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de
dames van de sales afdeling via 050-318 9502
of via sales@schimmelpenninckhuys.nl
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Cosy kamer

Charme kamer

De Cosy kamers zijn voorzien van een
twijfelaar bed (140 x 200 cm). De kamers
hebben een badkamer met ligbad en aparte
douche. Een televisie en zitje complimenteren
uw verblijf in deze knusse kamer.

Deze sfeervolle kamers beschikken over comfortabel
een tweepersoonsbed. De charmante inrichting van
de kamer geeft uw verblijf een Huyselijk gevoel. De
badkamer met ligbad, aparte douche en dubbele
wastafel verzorgen een ontspannen opstart of
afsluiting van de dag.

Deluxe kamer

Suite

Deze luxe tweepersoonskamers zijn voorzien
van een marmeren of houten vloer en hebben
een kingsize bed. Sommige van de riante
badkamers zijn voorzien van een ligbad met
douche. Het zitgedeelte met fauteuils geeft u
de mogelijkheid in uw kamer te ontspannen.

De suites zijn ruim van opzet met een kingsize bed en
een sfeervolle woonkamer. De houten vloer geeft een
klassiek tintje aan uw overnachting. De sfeer van deze
kamers zijn in Rococcostijl en voorzien van een riante
badkamer met ligbad en douche. Daarnaast zijn in alle
Suites een televisie, minibar en kluisje aanwezig.

Al onze kamers hebben een eigen stijl en vormgeving. De afbeeldingen zijn geen reflectie van alle kamers in het
betreffende kamertypen.

Cosy kamer (single use)
Charme kamer
Deluxe kamer
Suite
Ontbijt
Parkeerplaats Kleine Peperstraat

€ 72,50 per nacht*
€ 82,50 per nacht*
€ 102,50 per nacht*
€ 112,50 per nacht*
€ 15,50 per persoon
€ 21,50 per dag

* exclusief gemeentelijke heffingen à € 4,00 per persoon per nacht
(onder voorbehoud van jaarlijkse prijsstijgingen vanuit de gemeente Groningen)




Dit tarief is een vrijblijvende aanbieding welke geldig is t/m 31 december 2020.
Dit kamertarief is geldig op zondag tot en met donderdagen, m.u.v. van feestdagen en de
periode tijdens het event Noorderslag (15-19 januari 2020) in Groningen en de TT in
Assen (25-28 juni 2020) en geldt enkel voor individuele boekingen. Op feest- en
weekenddagen en voor groepsboekingen geldt een ander tarief, welke nader overeen te
komen is wanneer u voor één van deze dagen of voor een groep (vanaf 10 kamers) een
boeking maakt.
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