
Exclusief Danceperados of Ireland - Novotel arrangement 
 
 
Exclusief Danceperados of Ireland Novotel arrangement voor 2 personen 
 
Speciaal, omdat Novotel World Forum Den Haag ‘presenting partner’ is van 
“Danceperados of Ireland”, kunt u de dag afsluiten met een luxueuze overnachting 
in het Novotel. 
Combineer uw bezoek aan Danceperados of Ireland met een dagje shoppen in Den Haag of lekker uitwaaien op 
het strand van Scheveningen. U betaalt nu een speciale actie prijs van 
€ 238,- voor het hotel arrangement. Let wel, er zijn slechts nog enkele arrangementen beschikbaar. 
 
Het speciale Novotel arrangement bestaat uit: 
 

 2 tickets 1e rang zitplaatsen voor Danceperados of Ireland 

 1 hotelovernachting voor 2 personen in een twee persoonskamer, inclusief alle toeslagen & citytax 

 gratis gebruik van Wifi tijdens uw verblijf in het Novotel 
uitgebreid ontbijtbuffet 

 de dag van de show is tevens de incheck datum voor het hotel 
 
 
Het arrangement is boekbaar op de volgende show dagen: 
 
Woensdag 3 januari 2018  20.00 uur 
Donderdag 4 januari 2018  20.00 uur 
Vrijdag  5 januari 2018  20.00 uur 
Zaterdag 6 januari 2018  20.00 uur 
 
 
Novotel World Forum 
Johan de Wittlaan 42 - 44 
2517 JR Den Haag 
 
Hotel Novotel Den Haag World Forum beschikt over moderne en luxeuze kamers. Gratis WiFi is beschikbaar in 
het hotel. Het is één van de hotels in Den Haag dichtbij Scheveningen en Kijkduin. Combineer uw bezoek aan 
Danceperados of Ireland met een dagje Den Haag een van de mooiste winkelsteden van Nederland. Of denk 
eens aan het Omniversum, Panorama Mesdag of het Kurhaus in Scheveningen. 
 
Het hotel is gelegen in het World Forum en is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer vanuit Den Haag 
centrum. Parkeren kan in onze eigen parkeergarage (kosten niet inbegrepen). 
 
Check in tijd:  vanaf 15.00 uur 
Check out tijd:   voor 12.00 uur 
 

* Mindervalide plaatsen zijn alleen telefonisch te bestellen via 0900-1353 


