
Beste liefhebbers van bordspelletjes,
Hebben jullie er al eens over nagedacht om met veel plezier samen te ge-
nieten van bekende bordspelletjes! Of om nieuwe bordspellen te ontdek-
ken en samen te spelen! Het leuke van dit bordspellen arrangement is dat je 
het speelplezier alleen maar hoeft te onderbreken voor lekkere maaltijden 
en comfortabel slapen. Jullie komen aan in het hotel, spelen spelletjes, ge-
nieten van lekker eten en verheugen jullie alweer op het volgende spelletje. 
Dit kan zomaar een nieuw spelletje zijn. En dit spelletjes arrangement duurt 
zolang als jullie zelf willen. Natuurlijk ben je voor een heerlijk wijntje van 
de plaatselijke wijnboeren of een vers getapt biertje hier ook aan het juiste 
adres. Lijkt jullie dit iets, dan is spelletjes hotel ,,Zum Josefshof” in Graach 
beslist het juiste adres. Dus kijk maar snel naar de mogelijkheden om een 
bordspellen arrangement te boeken.

aanbieding

3 oktober tot

30 april*

Dit bordspellen arrangement
is het hele jaar door te booken!

* De aanbieding geld van 30 oktober - 30 april,
met uitzondering van 23 - 26 december, 29 december - 2 januari en 6 - 10 april.

Arrangement voor liefhebbers van bordspelletjes*
S P E L L E TJ E S  H OT E L

ZUM JOSEFSHOF
54470 Graach/Mosel ● Hauptstraße 128

Telefon +49 (0) 65 31 - 22 72
info@spielehotel.de  ●  www.spielehotel.de

In de aanbieding van het bordspellen 
arrangement is het volgende inbegrepen:
● Overnachting in een twee persoons kamer
● In de avond een 3 gangen menu, met keuze uit 
 3 hoofdmenu´s (vlees, vis of vegetarisch)
● In de ochtend vrije keuze van een 
 uitgebreid ontbijt buff et
● In de middag een tussendoortje (snack)
● In de namiddag gebak
● Koffi  e, Tee en frisdrank al naar behoefte
● Alle beschikbare borspelletjes

Prijs per persoon bij verblijf in een 
twee persoons kammer
2 Nachten 175,- €
3 Nachten 255,-€
4 Nachten 333,- €
5 Nachten 409,- €
Elke volgende Nacht 75,-€
1 Persoons kammer toeslag per nacht 12,- €

Overnachting in een twee persoons kamer
 In de avond een 3 gangen menu, met keuze uit  In de avond een 3 gangen menu, met keuze uit 

 3 hoofdmenu´s (vlees, vis of vegetarisch)

 In de middag een tussendoortje (snack)

 Koffi  e, Tee en frisdrank al naar behoefte

aanbieding

30 oktober tot

30 april*

Gedurende de periode van 1 mei tot en met 29 oktober zijn de prijzen op aanvraag!




