Samen genieten
bij Hotel de Kroon!

Het gezelligste familiehotel van Brabant!
Op loopafstand van de Efteling (500 meter)!

hotelkaatsheuvel.nl

welkom thuis bij
GuestHouse Hotel

Kaatsheuvel

Een hotel waar je jezelf kunt zijn,
net zoals thuis.
Op loopafstand van de Efteling (500 meter)!
guesthousehotel.nl

Een hotel waar je jezelf kunt zijn,
net zoals thuis! GuestHouse Hotel Kaatsheuvel

YOUR living

is een modern, fris en betaalbaar hotel en kenmerkt zich
door persoonlijke service en oprechte gastvrijheid. Het hotel
bevindt zich op loopafstand van de Efteling en is dé plek
voor families, (vrienden)groepen en zakelijke gasten
die net even wat anders willen. Informeel, gastvrij en met
alle benodigde faciliteiten voor een onvergetelijk verblijf!

YOUR room
First coffee free | bar | speelruimte | 24-uurs receptie met directe chat |
bagage opslag | kleine shop | fitness | gratis beveiligd parkeren |
snelle wifi | fiets en bolderkar verhuur

YOUR garden & playground
BunkHouse room
Comfortabel en uniek! Met het eerste 6 persoonsbed van Nederland!
Kamers voor 2-6 personen.

GreenHouse room
Ruime, comfortabele en unieke kamers voor 2-5 personen.

Groene en zonnige daktuin | speeltoestellen voor alle leeftijden |
heerlijk terras | bedtime stories | kidstour door de moestuin |
een avontuur voor groot en klein!

In ons KidsHouse Hotel

spelen kinderen
de hoofdrol!
Beleef de avonturen
mee van Sally de Chef,
Bobby de Barman en
Rosa de Receptioniste!

FarmHouse room
Onze grootste kamers voor families of groepen. Voor 4-8 personen.
2 MiVa kamers

Unieke en bijzondere kamers voor 2-8 personen | smart TV |
supersnelle wifi | badkamer met douche | babybedjes en badjes te huur |
kluis | kleine koelkast | nachten om nooit te vergeten!

+31 (0)41 62 73 567
Gasthuisstraat 118 | 5171GJ Kaatsheuvel
guesthousehotel.nl | info@guesthousehotels.nl

GuestHouse Kitchen

In de omgeving
Geniet van Brabantse gastvrijheid

en maak
kennis met al het moois wat Brabant te bieden heeft! Met de
Efteling op loopafstand en de prachtige natuur van de Loonse en
Drunense Duinen om de hoek zijn er vele leuke mogelijkheden
voor een dagje uit. Ook de nabijgelegen steden als Tilburg, Breda,
Heusden en Den Bosch zijn zeker de moeite waard om te bezoeken!
Vanuit onze beide hotels (naast elkaar gelegen) is dit allemaal super
goed te bereiken!

Boek onze interessante Efteling arrangementen!
Gezond, vers, creatief en ‘no-waste’|
dagelijks wisselende menu’s |
lekker & betaalbaar | een ontbijt,
lunch of diner in huiselijke sfeer!

ntbijt
voor o
diner
&
lunch

Kom binnen en schuif aan in GuestHouse Kitchen!
Met ons
kun je de hele dag
terecht voor de heerlijkste gerechten! Van ontbijt, lunch, diner
en alles er tussen in; je bent van harte welkom!

all-day-dining concept

Al onze gerechten zijn gemaakt met verse ingrediënten.
Gezond, creatief, verrassend culinair en niets verspillen. Maar wel
erg lekker en betaalbaar! We geven je graag de recepten mee.

Ga mee op safari
in de Beekse Bergen

Geniet van cultureel
en bourgondisch Den Bosch

AMSTERDAM
100 KM | 1,15 UUR
DEN BOSCH
25 KM
BREDA
30 KM

Efteling
Golfpark
3 km
Efteling
500 meter

Loonse en
Drunense duinen
1,5 km
TILBURG
15 KM

Safaripark
Beekse Bergen
20 KM

EINDHOVEN
AIRPORT
40 KM

Het gezelligste familiehotel van Brabant!

Ontbijt & speelkamer

Hotel de Kroon is een gezellig, gemoedelijk en betaalbaar
familiehotel en kenmerkt zich door persoonlijke service
en oprechte gastvrijheid. Het hotel is centraal gelegen op
loopafstand van de Efteling en heeft moderne en comfortabele
familiekamers. Met een gezellige bar, een leuke speelruimte
voor de kinderen en gratis koffie en thee gedurende je
gehele verblijf is hotel de Kroon de perfecte locatie waar
je samen geniet van een heerlijk verblijf!

Samen genieten van een heerlijk ontbijt!

Naast onze gezellige ontbijtruimte ligt de speelkamer voor de
allerkleinste gasten. Terwijl zij zich ’s ochtends vermaken met airhockey,
tafelvoetbal of één van de gezelschapsspellen kun jij nog rustig wakker
worden voordat jullie aanschuiven voor het ontbijtbuffet.

Hotel de Kroon beschikt over
een
. Wil je
uitgebreid lunchen of dineren?
Dan ben je van harte welkom in
ons nieuwe GuestHouse Kitchen
restaurant waar je kunt genieten
van de heerlijkste gerechten!

gezellige eigen
bar en terras

Double Room Small

Double Room

Knusse kamers voor 1-2 personen

Ruime kamers voor 1-2 personen

Het gezelligste familiehotel van Brabant!
Hotel de Kroon staat in de top 10 van
kindvriendelijkste hotels in Nederland
en is beloond met de Tripadvisor
Travellers Choice Award!

“Super vriendelijk personeel! Nette kamers, bar beneden, speelruimte
voor de kindjes, lekker ontbijt en dicht bij de Efteling. Zeker een aanrader!”

Family Room

Family Room Large

Comfortabele kamers voor 2-4 personen

Ruime kamers voor 2-5 personen

Gezellige, huiselijke en comfortabele kamers | we brengen graag
je koffer naar je kamer | Flatscreen-tv | kluisje | rolluiken | gratis wifi |
badkamer met douche en toilet

“Super persoonlijk en kindvriendelijk hotel! Gezellig en goed personeel.
Op en top genoten van ons verblijf!”

+31 (0)41 62 73 567
Gasthuisstraat 140 | 5171GJ Kaatsheuvel
hotelkaatsheuvel.nl | info@hotelkaatsheuvel.nl

