Alsput, het gezelligste plekje in de Zennevallei ! ! !
Hotel-Restaurant-café-brasserie -Meeting Rooms-Banquet-Seminarie-Feestzaal
Mieke De Baerdemaeker & Hilde Anthoons
Alsputweg - hollestraat 108 – 1500 – Halle
0032(0)2/356 76 47 - 0032(0)2/360 12 10 – 0475/86 56 47
www.alsput.com * mieke@alsput .com * hilde@alsput.com
Laat onze vriendschap zijn als goede wijn, die met de jaren beter wordt …

Alsput 1981 – 2014

Een Gastronomisch weekend in Alsput-Hotel
177.50euro per persoon
Dit alsput gastronomisch weekend bestaat uit 3 overnachtingen in een tweepersoonskamer
Supplement voor singel kamer is 50 euro
Aankomst op vrijdag (in een verlengd weekend kan het ook op zaterdag)
Tijdens de Belgisch schoolvakanties kerst-crocus-paasvakantie, de maanden juli en augustus
en herfstvakantie kan het ook in de week
3xGastronomisch menu in 4-gangen
3xOvernachting in hotelkamer
3xOntbijtbuffet
bezoek aan het www.streekproductencentrum.be op vrijdag of zaterdag
bezoek aan het kasteel van Gaasbeek (niet op maandag)
Rozen tuin van coloma

De reservering wordt door U bevestigd door storting van
77.50euro per persoon op KBC-nr 439-0179051-82 met vermelding
gastronomisch weekend en datum van aankomst
Het saldo van 100 euro per persoon willen we graag ontvangen 10 dagen vóór aankomst.
Wij heten U

Van harte Welkom in
Alsput het gezelligste plekje in de Zennevallei !!!
Allervriendelijkste groeten vanwege
Hilde Anthoons, MiekeDe Baerdemaeker en het voltallige Alsputteam.
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Alsput 1981 – 2014

Een Gastronomisch weekend in Alsput-Hotel
142.50euro per persoon
Dit alsput gastronomisch weekend bestaat uit 2 overnachtingen in een tweepersoonskamer
Supplement voor singel kamer is 50 euro
Aankomst op vrijdag of zaterdag (in een verlengd weekend kan het ook op zondag)
Tijdens de Belgisch schoolvakanties kerst-crocus-paasvakantie, de maanden juli en augustus
en herfstvakantie kan het ook in de week
Gastronomisch menu in 4-gangen
Overnachting in luxe hotelkamer
Ontbijtbuffet
Gastronomisch menu in 4 gangen
Overnachting in luxe hotelkamer
Ontbijtbuffet
bezoek aan het www.streekproductencentrum.be op vrijdag of zaterdag
bezoek aan het kasteel van Gaasbeek (niet op maandag)
Rozen tuin van coloma
Bezoek aan de sauna www.aquatadema.com

De reservering wordt door U bevestigd door storting van
42.50euro per persoon op KBC-nr 439-0179051-82 met vermelding
gastronomisch weekend en datum van aankomst
Het saldo van 100 euro per persoon willen we graag ontvangen 10 dagen vóór aankomst.
Wij heten U

Van harte Welkom in
Alsput het gezelligste plekje in de Zennevallei !!!
Poort naar het Pajottenland.
Allervriendelijkste groeten vanwege
Hilde Anthoons, MiekeDe Baerdemaeker, Nando Hemelinckx en het voltallige Alsputteam.
Alsput is Hotel – Restaurant – Taverne – café-brasserie - Familie brunch - Seminaries ook ontbijtseminaries Koffietafel – Bio-restaurant – Montignac – Vegetarisch – Macrobiotisch – Banquet –Meeting – Receptie –
Traiteurdienst –– ontbijtbuffet – Traiteur - ontbijtservice ook met champagne...

