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Golden Tulip Keyser Breda
Golden Tulip Keyser Breda is gelegen midden in het centrum van Breda. 
Het hotel is zeer sfeervol, modern ingericht en van alle gemakken voorzien 
om uw verblijf onvergetelijk te maken. Na een spectaculaire avond is het 
heerlijk slapen in één van de Comfortkamers. Wanneer u uitgerust wakker 
wordt, kunt u een fietstocht maken in de prachtige omgeving van Breda. 
Slechts 10 minuten fietsen en u bent midden in de bossen rondom Breda. 
Ook bestaat er de mogelijkheid om langs het riviertje de Mark te fietsen 
richting België. Voor meer informatie: www.hotel-keyser.nl.

De Avenue
Midden in het centrum vindt u de voormalige schuilkerk die volledig is 
omgetoverd tot een prachtige evenementenlocatie. Verwacht een 
indrukwekkende gevel, de allure van een jaren vijftig schouwburg en 
restaurant gevuld met dinnershows vol top-entertainment. 

KEYSERLIJK 

ARRANGEMENT

Arrangement
Vanaf 136,50- p.p.

Dinnershow in De Avenue, inclusief een viergangendiner. Om 19:00 
uur gaat de zaal open en rond 19:30 uur begint de voorstelling.  
Hotelovernachting in een Comfortkamer van Golden Tulip Keyser 
Breda, Keizerstraat 5, 4811 HL Breda. U kunt 
inchecken vanaf 14:00 uur en u dient de kamer te 
hebben verlaten voor 11:00 uur.
Gratis entree tot het grootse casino van Europa.
Uitgebreid ontbijtbuffet. 

Grote Kleine Letters
Exclusief 3.25% toeristenbelasting.
Prijs op basis van een tweepersoonskamer. Toeslag 
eenpersoonskamer is €54,50 p.n.
Upgrade naar Superior Room is €20,00 p.n.
Cadeaubonnen, dinerbonnen, kortingsacties e.d. zijn niet te gebruiken 
in combinatie met het Keyserlijk Arrangement.
Op de kerstshows geldt een toeslag van €10,00 p.p.
Dit arrangement is te boeken via 076-2065011 of info@de-avenue.nl.

Een  VERMAKELIJK & 
ONTSPANNEND 
arrangement!

Parkeren kan tegenover het hotel in de Mols-parking, voor maximaal 16 euro 

per dag, of bewaakt in de Chassé-parking voor maximaal 10 euro per dag. 
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Hotel Nassau Breda
Hotel Nassau is een unieke hotelbelevenis op historische katholieke bodem 
waar vroeger sober geleefd werd. Dit vormt een pracht contrast met de 
luxueuze services en faciliteiten van het hedendaagse hotel. U vindt hier 
hemelse kamers, een prachtige ambiance, zondige feesten, engelachtige 
bediening en een culinair heiligdom met de toepasselijke naam 
'Liefdegesticht'. Hotel Nassau is van oorsprong een uitgebreid complex van 
diverse rijksmonumenten in één van de oudste straten van Breda. Kies voor 
de verleiding van het beste wat het hiernumaals te bieden heeft. Voor meer 
informatie zie ook: www.hotelnassau.nl. 

De Avenue
Om de hoek van Hotel Nassau vindt u een voormalige schuilkerk die 
volledig is omgetoverd tot een prachtige evenementenlocatie. Verwacht 
een indrukwekkende gevel, de allure van een jaren vijftig schouwburg en 
restaurant gevuld met dinnershows vol top-entertainment. 

CONFESS YOUR 

DREAMS ARRANGEMENT

Arrangement
Vanaf 144,50- p.p.

Dinnershow in De Avenue, inclusief een viergangendiner. Om 19:00 
uur gaat de zaal open en rond 19:30 uur begint de voorstelling.  
Hotelovernachting in een Superiorkamer van Hotel Nassau Breda, 
Nieuwstraat 23, 4811 WV Breda. U kunt inchecken 
vanaf 15:00 uur en u dient de kamer te hebben 
verlaten voor 12:00 uur.
Inclusief uitgebreid ontbijt in de prachtige Breakfast 
Room. Grote Kleine Letters
Prijs op basis van vrijdag. De prijzen op een zaterdag zijn 
vanaf €158,50 p.p. 
Exclusief 3.25% toeristenbelasting.
Prijs op basis van een tweepersoonskamer. Toeslag 
eenpersoonskamer is vrijdag €72,50 p.n. en op zaterdag €69,75 p.n. 
Cadeaubonnen, dinerbonnen, kortingsacties e.d. zijn niet te gebruiken 
in combinatie met het Confess Your Dreams Arrangement.
Op de kerstshows is de zaterdagprijs van toepassing plus een toeslag 
van €10,00 p.p.
Dit arrangement is te boeken via 076-2065011 of info@de-avenue.nl. 

Een  VERMAKELIJK & 
ONTSPANNEND 
arrangement!

Parkeergelegenheid in Q-park Centrum of De Barones, beiden gelegen aan de 

Markendaalseweg. Tarieven vindt u op www.vvvbreda.nl/parkeren.


