
Let ’s party in HOTEL SWIZZLE****  
aan de Zeeuwse kust 

9-11 november 2018

➜ Info en reservatie:  
www.happyweekends.be of +32 (0)14 75 71 16

✔ 1 weekend lang wordt een prachtig 4-sterrenhotel aan de Zeeuwse 
kust omgebouwd tot HOTEL SWIZZLE****

✔ Coverrockband Swizzle speelt 2 avonden in de concertzaal van het 
hotel. Big party!!!

✔ HOTEL SWIZZLE**** ligt op 50m van het strand tussen Vlissingen en 
Zoutelande, incl. binnenzwembad, fitness, sauna, wifi, bar,...

✔ HOTEL SWIZZLE**** telt 100 ruime kamers met alle comfort  
(maximum 200 gasten).

✔ Unieke en eenmalige gadgets voor elke deelnemer.

✔ En verder: uitwaaien aan zee, strandwandeling, shoppen in Middelburg 
(pendelbusje), fietsen over Walcheren,... Strandbar vlakbij.



Programma
Vrijdag 9 november 2018: 

➜	16.00 u.: vertrek Swizzle Express (autocar)  
in Arendonk. Opstapmogelijkheden richting 
Antwerpen

➜	17.00 u.: Hotel Swizzle opent de deuren voor wie 
met de auto komt 

➜	rond 18.00 u.: aankomst Swizzle Express 
➜	19.00 u.: welkomstdrink gevolgd door diner 
➜	21.30 u.: concert Swizzle 
➜	01.00 u.: bar sluit

Zaterdag 10 november 2018: 
➜	08.00 - 10.00 uur: ontbijt 
➜	10.00 u.: vrije dag met talloze mogelijkheden 

zoals een strand/duinenwandeling, shoppen in 
Middelburg, fietsroute, drink in strandbar,... in het 
hotel: binnenzwembad, fitness, sauna, bar,... 

➜	19.00 u.: diner 
➜	21.30 u.: concert Swizzle 
➜	01.00 u.: bar sluit

Zondag 11 november 2018: 
➜	08.00 - 10.00 uur: ontbijt 
➜	11.00 u.: uitchecken
➜	11.30 u.: vertrek Swizzle Express

Inbegrepen
✔ 2 overnachtingen in HOTEL SWIZZLE****
✔ 2x ontbijtbuffet (zaterdag- en zondagmorgen)
✔ 2x 3-gangendiner (vrijdag- en zaterdagavond)
✔ welkomstdrank
✔ 2x concert van Swizzle
✔ HOTEL SWIZZLE****-pakket met onder meer 

HOTEL SWIZZLE****-handdoek
✔ Happy Weekends-begeleiding

VIP-arrangement (extra: upgrade naar een kamer met 
duinzicht, diner in het gastronomisch restaurant sa-
men met de band, drankenassortiment bij het diner)

Niet inbegrepen
✔ de dranken bij het eten voor het gewone  

arrangement
✔ lunch
✔ reis- en annulatieverzekering

Prijs 
✔ vanaf € 249 p.p. op basis van 2-persoonskamer
✔ VIP: € 344 p.p. op basis van 2-persoonskamer
✔ Swizzle Express (autocar) H/T: € 35 p.p. V.
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Info en reservatie:  
www.happyweekends.be  
of +32 (0)14 75 71 16


