
INFORMATIE OVER  ARRANGEMENTEN VOOR 

OVERNACHTING IN SOEST 

 

 
In Soest e.o. zijn verschillende hotels , maar ook campings aanwezig waar een meerdaags verblijf kan 
worden geboekt. Voor nadere informatie http://www.opdeheuvelrug.nl/plan-je-bezoek/overnachten 
 
Enkele hotels hebben op verzoek van de organisatie van het Landjuweel kort aangegeven welke 
arrangement zij bijvoorbeeld beschikbaar hebben. 
Voor meer informatie neem dan met een van de accommodaties contact op. De organisatie van het 

Landjuweel biedt u slechts enige handreikingen maar is niet verbonden met een van de hieronder 
genoemde als ook andere aanbieders in Soest e.o. 
 
 

Hieronder een overzicht zoals deze begin januari 2017 is verstrekt: 
 

 
 
 

 
 

STAYOKAY SOEST 
Bosstraat 16  
3766 AG Soest  
tel +31 (0)35 601 22 96  
soest@stayokay.com 

www.stayokay.com/nl/hostel/soest 
 
Bij Stayokay hebben we nog behoorlijke beschikbaarheid om een aantal gilden voor 1 of meerdere nachten 

te ontvangen.  
We hebben de beschikking over 6-persoons kamers, 4-persoons kamers en een aantal 2-persoons kamers.  
  
We kunnen een overnachtingprijs, inclusief ontbijt, aanbieden van Є 25,= p.p.p.n. Dit tarief is exclusief de 

toeristenbelasting van € 0,75 p.p.p.n. De gasten overnachten dan op een 4- of 6-persoons kamer.  
  
Voor een overnachting op een 2-persoons kamer geldt een tarief van € 28,50 p.p.p.n. excl. 
toeristenbelasting.   
  
De volgende data zijn we reeds helemaal volgeboekt;  

23 + 24 augustus 
30 + 31 augustus 
  

http://www.opdeheuvelrug.nl/plan-je-bezoek/overnachten
mailto:soest@stayokay.com
http://www.stayokay.com/nl/hostel/soest


 

 
 
HILTON ROYAL PARC SOESTDUINEN 
van Weerden Poelmanweg 4-6 
3768MN Soestduinen 
T: +31 (0) 35 603888 
 

Gelegen in het hart van Nederland en in de bosrijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug, is Hilton Royal 
Parc Soestduinen 

de perfecte uitvalsbasis om gezellige steden zoals Soest, Amersfoort en Utrecht te bezoeken. Word wakker 
in een ruime gastenkamer 
waar u een prachtig uitzicht heeft op de golfbaan. Geniet van de attente en vriendelijke service van onze 
Hilton medewerkers 
en profiteer van een uitgebreid aanbod aan faciliteiten op het terrein, waaronder diverse opties om heerlijk 
te eten. 

 
IN HET KORT 
▪ Unieke locatie en gelegen midden in het land  
▪ Health Club met zwembad, Turks stoombad en solarium 
▪ Schoonheidssalon 
▪ Golfbaan 
 

Ontdek Soest in combinatie met een comfortable overnachting in de bosrijke omgeving van Hilton Royal 

Parc Soestduinen.  
Voor een Single Hilton Guestroom kunnen wij een prijs aanbieden a € 100.50 
Voor een Double Hilton Guestroom hebben wij een prijs beschikbaar a € 108.00 
 
Deze prijzen zijn inclusief BTW en ontbijt, echter exclusief  € 1.50 toeristen bijdrage per persoon.  
 

Mocht u geïnteresseerd zijn in ons hotel bezoek ons dan op de volgende 
website  http://www.hiltonhotels.com/hilton-royal-parc-soestduinen of mail 
naar  cb.soestduinen@hilton.com  

http://www.hiltonhotels.com/nl_NL/nederland/hilton-royal-parc-soestduinen/
mailto:cb.soestduinen@hilton.com


 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
KONTAKT DER KONTINENTEN 

Amersfoortsestraat 20 
3769 AS SOESTERBERG 
0346-351755 
 

Relaxen in Soesterberg 

Het ontdekken van Soest en Soesterberg kunt u combineren met een overnachting bij hotel 

Kontakt der Kontinenten en een dagje verwennen in de sauna van Thermen Soesterberg. De sauna 

en het hotel zijn goede buren en daar profiteert u van met het Sauna arrangement dat wij hebben 

samengesteld: 

• Overnachting op een tweepersoonskamer met eigen douche en toilet 

• Uitgebreid ontbijt in restaurant ProefLokaal De Wereld 

• Dagkaart voor de saunafaciliteiten van Thermen Soesterberg  

• Gratis gebruik van koffie- en theefaciliteiten in de lounge van het hotel 

• Gratis Wifi 

• Gratis App met hotelinformatie en vrijetijdssuggesties 

• Gratis parkeren 

• Gratis fiets- en wandelroutes 

• Gratis laat uitchecken op zaterdag en zondag (als er beschikbaarheid is) 

• Gratis vroeg inchecken (als er beschikbaarheid is) 

Vanaf € 64,00 per persoon 

Toeslag 1-persoonskamer is € 15,00 per nacht 

Exclusief € 1,50 toeristenbijdrage per persoon per nacht 

Exclusief behandelingen van Thermen Soesterberg 

Meer informatie en reserveren:  

www.kontaktderkontinenten.nl/nl/aanbiedingen/verwenarrangement.aspx 

 

 

 

26 januari 2017 

http://www.kontaktderkontinenten.nl/nl/aanbiedingen/verwenarrangement.aspx

