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Onbezorgd genieten
De mooiste tijd van het jaar komt er weer aan. Samen met familie en vrienden 

genieten van het samen zijn, lekker eten en hopelijk een flink pak sneeuw. 
Onder begeleiding van live muziek geniet u van heerlijke gerechten 

en buffetten. Ook dit jaar worden de kinderen niet vergeten. Op beide 
kerstdagen is er een speciaal kinderbuffet en entertainment. 

En uiteraard wordt het hotel in prachtige kerstsferen gebracht. Mooie 
kerstbomen, fonkelende lichtjes en heerlijke kerstmuziek maken het 

een verblijf om nooit te vergeten!

Wij wensen u alvast mooie 
kerstdagen en een fantastisch 2019!

Tot ziens!

Frederik Reimers 
General Manager

van een gezellige kerst!



EERSTE EN TWEEDE KERSTDAG VAN 18.00 UUR TOT 22.00 UUR
Live muziek, een bubbelend aperitief en feestelijke 
gerechten! Ons keukenteam heeft weer mooie koude- 
en warme gerechten voor u geselecteerd. En ook hier 
wordt het buffet op magische wijze afgesloten door 
de kerstman.
Naast een sprankelend aperitief zijn alle drankjes uit 
het Hollands assortiment inbegrepen. Uiteraard wordt 
er ook aan de kinderen gedacht. Voor hen hebben wij 
een kinderbuffet en is er animatie aanwezig. 
Laten we proosten op een mooie kerst!

Prijs € 67,50 per persoon inclusief drankjes van het 
Hollands assortiment
Kinderen t/m 11 jaar krijgen 50% korting (t/m 3 jaar gratis)

EERSTE EN TWEEDE KERSTDAG VAN 11.00 UUR TOT 14.00 UUR
Onze traditionele kerstbrunch beginnend met een 
glas bubbels. Van hartig tot zoet, alles komt aan 
bod. Wij zorgen ervoor dat het u en uw familie aan 
niets ontbreekt. Voor de kinderen is er een speciaal 
kinderbuffet en door ons speciale kinderprogramma 
zullen zij zich geen moment vervelen! Doe daarbij de 
live muziek en alle ingrediënten zijn aanwezig voor 
een gezellig kerstfeest.  
En uiteraard verlaat de kerstman zijn vaste stek op de 
Noordpool om een kijkje bij ons te komen nemen….. 

Prijs € 42,50 per persoon inclusief koffie, thee, melk  
en fruitsappen
Kinderen t/m 11 jaar krijgen 50% korting (t/m 3 jaar gratis)

Kerstbrunch

Kerstbuffet
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Maak uw kerst
Onvergetelijk!

Viergangen diner op kerstavond

Overnachting in een Superior kamer op 24 december 

Kerstbrunch op 25 december

 Overnachting in een Superior kamer

 Kerstbuffet op 25 of 26 december

 Luxe kerstontbijt

Culinaire Kerst Kerst Magie!
2-daags arrangement à € 99,50 per persoon 2-daags arrangement à € 89,50 per persoon

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

Arrangement 1 Arrangement 2



CARLTON OASIS
Curieweg 1

3208 KJ Spijkenisse
T 0181 62 52 22

info@oasis.carlton.nl
www.carlton.nl/oasis

DecemberSpecial
Wilt u in de laatste maand van het jaar er  
   nog even lekker tussenuit? Reserveer dan 
de December Special!

Reserveer de December Special vanaf € 34,50 per 
persoon per nacht. Deze Special is in de maand december 

geldig op elke vrijdag, zaterdag, zondag en de gehele 
periode van 21 december 2018 tot 7 januari 2019.  Dit is 
inclusief ontbijt, op basis van tweepersoonsgebruik van 
een Superior kamer en op basis van beschikbaarheid. 

Op dit kamertype kan maximaal 1 kind verblijven met 
minimaal 2 volwassenen. U betaalt € 12,50 per kind per 

nacht (kinderen tot en met 3 jaar gratis).

Voor restaurantreserveringen, meer informatie 

en specifieke menu’s zijn wij u graag van dienst op 

telefoonnummer: 0181 – 62 52 22 of per e-mail via 

kerst@oasis.carlton.nl. 

Voor kamerreserveringen neemt u contact op met  

0181 – 75 25 02 of per e-mail  

reservations@oasis.carlton.nl.

Wij vragen u uw reservering te  

garanderen middels  

een creditcard.

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
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jingle
in een van

onze andere hotels!

Meer info op www.carlton.nl


