
jingle

let theGoodtimes
-  kerst  arrangementen -



happy holidays
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 uw gezelschap en maak er 

een feest van. Dit jaar hebben wij weer ons best gedaan om een 
leuk programma samen te stellen om er voor onze gasten 

onvergetelijke dagen van te maken!

Zullen wij vast een kamer en/
of tafel voor u reserveren?

Tot ziens!

Team Carlton Beach

at the beach!



31 DECEMBER OM 17.00 UUR OF 20.00 UUR
Op de laatste dag van het jaar serveren wij in onze  
Smuggler’s Grill een feestelijk driegangen diner. Samen, 
met het hele gezin of een groep vrienden, u bent van  
harte welkom!  

Prijs € 49,50 p.p.  
Kinderen tot en met 12 jaar € 24,50 per kind
(tot en met 3 jaar gratis)

24, 25 EN 26 DECEMBER OM 17.00 UUR OF 20.00 UUR
Informeel genieten in onze Smuggler’s Grill! Wij serveren 
een wisselend driegangen keuzediner in Kerstsfeer. 

Prijs € 49,50 p.p.  
Kinderen tot en met 12 jaar € 24,50 per kind  
(tot en met 3 jaar gratis)

25 DECEMBER OM 19.00 UUR
Op eerste Kerstdag serveren wij in onze Beach Brasserie 
vanaf verschillende food stations feestelijke koude - en 
warme gerechten. De dranken (bier, wijn en frisdranken) 
zijn bij dit buffet inbegrepen.  

Prijs Christmas Buffet en dranken (bier, wijn en 
frisdranken) € 85,00 p.p.  
Kinderen tot en met 12 jaar € 34,50 per kind  
(tot en met 3 jaar gratis)

31 DECEMBER OM 19.00 UUR
Dance the night away! 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 over in een swingende 
feestavond! De dranken (bier, wijn en frisdranken) zijn bij 
deze avond inbegrepen. Om 00.00 uur proosten we met 
z’n allen met bubbels op het nieuwe jaar! Het feest gaat tot 
02.00 uur door! 

Prijs feestavond incl. diner en dranken (bier, wijn en  
frisdranken) € 115,00 p.p.  
Kinderen tot en met 12 jaar € 49,50 per kind 

New Years Eve Party!

Christmas Dinner

Christmas Buffet

New Years Eve DinnerDriegangen keuzediner
Driegangen keuzediner



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:

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

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

Christmas Buffet in onze Beach Brasserie, incl. dranken 
(bier, wijn en frisdranken)
Overnachting in een Superior kamer
Uitgebreid ontbijtbuffet met uitzicht op zee
Gratis gebruik van zwembad en fitnessfaciliteiten

Verzorgde avond in de Beach Brasserie, incl. diner,  
feestavond en dranken (bier, wijn en frisdranken)
Overnachting in een Superior kamer
Uitgebreid ontbijtbuffet met uitzicht op zee
Gratis gebruik van zwembad en fitnessfaciliteiten

CHRISTMAS DINNER NEW YEARS EVE DINNER

CHRISTMAS buffet NEW YEARS EVE PARTY

Heerlijk slapenaan zee
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Vanaf € 109,50 per persoon (aankomst 24 & 25 december) 
of € 99,50 per persoon (aankomst 26 december)

Vanaf € 155,00 per persoon (aankomst 31 december)

Vanaf € 144,50 per persoon (aankomst 25 december) Vanaf € 215,00 per persoon (aankomst 31 december)

Arrangement Arrangement

ArrangementArrangement



CARLTON BEACH
Gevers Deynootweg 201

2586 HZ Den Haag
T 070 354 1414

info@beach.carlton.nl
www.carlton.nl/beach

lekker langScheveningen
Geniet extra lang van Scheveningen!
Tijdens de feestdagen is er in Scheveningen
voldoende te beleven. 

Verlengingsnachten* zijn mogelijk vanaf € 119,00 op basis 
van 2 personen inclusief ontbijt. Deze prijs is geldig op basis 
van beschikbaarheid en op basis van tweepersoonsgebruik 

per kamer. Een éénpersoonskamer bedraagt € 104,00  
inclusief ontbijt.

UITSLAPEN?
Uitchecken kan bij ons tot 13.00 uur en ook voor het 

ontbijt hanteren wij ruimere tijden, genieten!

*op 31 december gelden aangepaste tarieven

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

RESERVEREN



CARLTON AMBASSADOR
Sophialaan 2 

2514 JP Den Haag
T +31 (0)70 - 363 03 63 

info@ambassador.carlton.nl 
www.carlton.nl/ambassador

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

CARLTON DE BRUG
Arkweg 3-17 

5731 PD Mierlo
T +31 (0)492 - 67 89 11 
info@debrug.carlton.nl 
www.carlton.nl/debrug

CARLTON OASIS
Curieweg 1 

3208 KJ Spijkenisse
T +31 (0)181 - 62 52 22 
info@oasis.carlton.nl 
www.carlton.nl/oasis

 

CARLTON PRESIDENT
Floraweg 25 

3542 DX Utrecht
T +31 (0)30 - 241 41 82 

kerst@president.carlton.nl 
www.carlton.nl/president

 

CARLTON SQUARE
Baan 7 (Houtplein) 
2012 DB Haarlem

T +31 (0)23 - 531 90 91 
sales@square.carlton.nl 
www.carlton.nl/square

BANKS MANSION
Herengracht 519-525 
1017 BV Amsterdam

T +31 (0)20 - 420 00 55 
desk@banksmansion.nl 
www.banksmansion.nl

THE DOMINICAN
Rue Léopold / Leopoldstraat 9 

1000 Brussel
T +32 (0)2 203 08 08 

info@thedominican.carlton.be 
www.thedominican.be

CARLTON GEORGE
44 West George Street Glasgow
G2 1DH Verenigd Koninkrijk

T +44 (0)141 353 63 73 
sales@george.carltonhotels.co.uk 
www.carltonhotels.co.uk/george

MARKET STREET HOTEL
Edinburgh 

Verenigd Koninkrijk 
Open begin 2019

Meer info op www.carlton.nl


