
Beleef het Dickens festijn 2018
met Postillion Hotel Deventer
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In de pittoreske binnenstad van Deventer komen meer dan 900 figuren uit de boeken van Charles Dickens tot  

leven. Van Oliver Twist tot Scrooge en van Mr. Pickwick tot de Christmas Carol Singers. Zo is er live muziek, zijn 

er diverse kerstmarkten en andere activiteiten in het kader van ‘Deventer Kerststad’.

Postillion Hotel Deventer zorgt ervoor dat u volop kunt genieten van Dickens! Zo maakt u als gast van Postillion  

gebruik van een aparte VIP ingang, waardoor u minimaal 2 uur wachttijd bespaart.

Fotografie: Gerard Dubois

Arrangementen

Voor reserveringen en informatie mailen naar
reservations@postillionhotels.com 

of bel naar +31(0)85 058 0101

Zaterdag vroeg  -  15 december 
2 nachten, inclusief:

☛ Welkomstdrankje* (tussen 09.00 en 10.00 uur) 
☛ Ticket bus naar centrum (zaterdag en zondag)* 
 (tussen 10.00 en 11.00 uur)
☛ Ticket VIP ingang Dickens festijn
 (zaterdag en zondag)
 Wij dragen er zorg voor dat uw bagage bij 
 terugkeer in het hotel op uw kamer staat

☛ 4-gangen diner met muzikale omlijsting
☛ 2 overnachtingen - Check-in zaterdag voor 10.00 uur, 
 check-out maandag
☛ Ontbijt

€145,00 
p.p. standaard 

kamer

€152,50 
p.p. comfort 

kamer

€170,00 
p.p. suite

Zaterdag  -  15 december 
2 nachten, inclusief:

☛ Welkomstdrankje 
☛ Ticket bus naar centrum* 
 (zondag tussen 10.00 en 11.00 uur)
☛ Ticket VIP ingang Dickens festijn (zondag)
☛ 4-gangen diner met muzikale omlijsting

☛ 2 overnachtingen - Check-in zaterdag vanaf 14.00 uur, 
 check-out maandag
☛ Ontbijt

€135,00 
p.p. standaard 

kamer

€142,50 
p.p. comfort 

kamer

€160,00 
p.p. suite

* Tijden kunnen wijzigen bij drukte.

postillionhotels.com
POSTILLION

HOTEL DEVENTER

Voor meer informatie www.dickensfestijn.nl

Vrijdag  -  14 december  
1 nacht, inclusief:

☛  Welkomstdrankje
☛  Ticket bus naar centrum (zaterdag)
☛  Ticket VIP ingang Dickens Festijn (zaterdag)
☛  4-gangen diner met muzikale omlijsting

☛  Overnachting - check-in vrijdag na 14.00 uur, 
 check out zaterdag voor 12.00 uur
☛  Ontbijt

€115,00 
p.p. standaard 

kamer

€122,50 
p.p. comfort 

kamer

€140,00 
p.p. suite

http://dickensfestijn.nl/
http://postillionhotels.com/nl-nl

