
Have a

Christmas

feestdagen 2017

Happy holidays  
    at the Beach!

Christmas Dinner                         (driegangen keuzediner)

 New Years Eve 
Dinner (driegangen keuzediner)

Christmas 
       Tasting at Sea

Dance the night 
    away! New Years 
 Eve Party!

Vier de Feestdagen bij Carlton Beach!  
Geniet van het uitzicht, de gezellige sfeer,  
het heerlijke eten en kom tot rust, ontspan, 
maak nieuwe herinneringen met het  
gezelschap en maak er een feest van.  
Dit jaar hebben wij weer ons best gedaan 
om een leuk programma samen te stellen 
om er met ons hele team onvergetelijke 
dagen van te maken!
Mogen wij vast een kamer en/of tafel voor 
u reserveren?

Tot ziens!
Team Carlton Beach

 
Informeel genieten in onze Smuggler’s Grill!  
Wij serveren een wisselend driegangen keuzediner in  
Kerstsfeer. Animatie team voor kinderen aanwezig.
Prijs € 45,00 per persoon
Kinderen tot en met 12 jaar € 22,50 per kind (tot 3 jaar gratis)

Op de laatste dag van het jaar serveren wij in onze 
Smuggler’s Grill een feestelijk driegangen diner.  
Animatie team voor kinderen aanwezig.

Prijs € 45,00 per persoon
Kinderen tot 12 jaar € 22,50 per kind (tot 3 jaar gratis)

Op eerste Kerstdag serveren wij in onze Beach Brasserie 
een feestelijk viergangen shared dinner! We starten met 
een glas Prosecco en luxe hapjes. Geniet daarna met  
uw tafelgezelschap van verschillende culinaire en  
feestelijke gerechten.

Prijs € 65,00 per persoon
Kinderen tot en met 12 jaar € 24,50 per kind (tot 3 jaar gratis)

Vier oudejaarsavond met uitzicht op zee tijdens onze 
feestavond! Vanaf verschillende food stations serveren 
wij feestelijke koude en warme gerechten.  
Vanaf 22.00 uur loopt de avond langzaam over in een 
swingende feestavond!  
Wij zorgen natuurlijk ook voor oliebollen!

Prijs feestavond inclusief diner en dranken uit het Hollands assortiment 
€ 99,00 per persoon
Prijs feestavond inclusief dranken uit het Hollands assortiment  
€ 50,00 per persoon Kinderen tot 12 jaar € 42,50 per kind

24, 25 en 26 December om 17.00 uur 
of 20.00 uur

31 December om 17.00 uur of 20.00 uur

Christmas Brunch
Geniet van een heerlijke brunch met uitzicht op zee! 
Onze chef pakt uit met verschillende food stations 
met warme en koude gerechten! Voor de kinderen is 
er een speciaal kids buffet en er is een animatieteam 
aanwezig, kortom pret voor alle leeftijden!

Prijs € 37,50 per persoon
Kinderen tot 12 jaar € 18,50 per kind (tot 3 jaar gratis)

26 December om 12.30 uur

25 December om 19.00 uur

31 December om 19.00 uur



Slapen  
    aan Zee

Lekker lang
      Scheveningen

Kerst diner 
 Arrangement

Christmas Tasting
 Arrangement

Driegangen New Years Eve
   Arrangement

New Years Eve Arrangement

Reserveren

Na een uitgebreid diner en een goed  
glas wijn geen zin meer om te rijden?  
Combineer uw bezoek aan Carlton Beach  
met een overnachting aan zee. Uitgerust wakker  
worden en afsluitend een heerlijk ontbijt met  
rollende golven op de achtergrond. Om het voor u zo 
makkelijk mogelijk te maken hebben wij onderstaande 
arrangementen alvast voor u samengesteld:

Geniet extra lang van Scheveningen!  
Verlengingsnachten zijn mogelijk vanaf €55,00 per persoon per nacht.  
De genoemde prijs is exclusief ontbijt a €17,50 per persoon per nacht.  
Deze prijs is geldig op basis van beschikbaarheid en op basis van  
tweepersoonsgebruik per kamer.
Uitslapen! Uitchecken kan bij ons tot 13.00 uur en ook voor het  
ontbijt hanteren wij ruimere tijden, genieten!

 Driegangen diner in onze Smugglers Grill
 Overnachting in een luxe Superior kamer
 Uitgebreid ontbijtbuffet met uitzicht op zee
 Gratis gebruik van zwembad en fitnessfaciliteiten

Voor meer informatie en/of reserveringen zijn wij  
bereikbaar via telefoonnummer 070 354 14 14 of mail naar 
kerst@beach.carlton.nl. Alle informatie & menu’s zijn te 
vinden op onze website www.carlton.nl/beach/kerst

Carlton Beach
Gevers Deynootweg 201 

2586 HZ Scheveningen - Den Haag
T +31 (0)70 - 354 14 14 
info@beach.carlton.nl 
www.carlton.nl/beach

Vanaf € 105,00 per persoon (aankomst 24 & 25 december) 
of € 95,00 per persoon (aankomst 26 december)

Vanaf € 130,00 per persoon

Vanaf € 140,00 per persoon

Vanaf € 195,00 per persoon

(aankomst 25 december)
 Christmas Tasting in onze Beach Brasserie
 Overnachting in een luxe Superior kamer
 Uitgebreid ontbijtbuffet met uitzicht op zee
 Gratis gebruik van zwembad en fitnessfaciliteiten

(aankomst 31 december)
 Driegangen diner in onze Smugglers Grill
 Overnachting in een luxe Superior kamer
 Uitgebreid ontbijtbuffet met uitzicht op zee
 Gratis gebruik van zwembad en fitnessfaciliteiten

(aankomst 31 december)
  Verzorgde New Years Eve avond in de Beach Brasserie, inclusief diner, 

feestavond en Hollands drankenarrangement
 Overnachting in een luxe Superior kamer
 Uitgebreid ontbijtbuffet met uitzicht op zee
 Gratis gebruik van zwembad en fitnessfaciliteiten


