Bastion Hotel Leiden/Oegstgeest ***
Bastion Hotel Groep staat voor een persoonlijke sfeer, gastvrijheid, comfort en goede
faciliteiten voor een betaalbare prijs. Bastion Hotel Leiden/Oegstgeest biedt u een 24 – uurs
receptie, gratis draadloos internet in het gehele hotel, comfortabele kamers en een
uitgebreide keuze van gerechten van de à la carte kaart in het sfeervolle restaurant. Voor
ontspanning en een gezellige afsluiting van de dag bent u altijd van harte welkom in de
gezellige hotelbar of rokerslounge. Deze lounge beschikt over een lcd televisie en
ontspannen lounge stoelen. In de lobby is een computer beschikbaar, voor gasten, waar
gratis gebruik van het internet gemaakt kan worden. Huisdieren zijn niet toegestaan.
Locatie / bereikbaarheid
Bastion Hotel Oegstgeest is ideaal gelegen aan de A44, nabij de Bloemenveiling
van Rijnsburg en Den Haag. Dit maakt het voor zakelijke gasten uitstekend bereikbaar en
een goede locatie om snel op weg te kunnen. Vanuit het hotel zijn de betoverende
studentenstad Leiden en de stad Katwijk, nabij het strand, goed te bereiken met de auto.
Gasten kunnen gratis bij het hotel parkeren.
Kamers
De 60 comfortabele kamers in het hotel zijn uitgerust met twee éénpersoonsbedden,
televisie, telefoon, modemaansluiting, wekkerradio, kluis, gratis koffie- en theefaciliteiten en
een badkamer met douche en toilet.
Eten en drinken
In het hotel kunt u 's ochtends, op werkdagen, tussen 06:00 en 09:00 uur genieten van een
uitgebreid continentaal ontbijtbuffet. In het weekend kunt u van 07:00 tot 10:30 gebruik
maken van het ontbijt. Het sfeervolle restaurant is geopend van 11:00 tot 23:00 uur voor
lunch en diner. Indien u onverhoopt geen tijd heeft om te lunchen in ons hotel, bieden wij de
mogelijkheid om een lunchpakketje voor u samen te stellen. De gezellige hotelbar is
geopend tot 23.30.
Faciliteiten
Bar – restaurant – gratis parkeren – gratis wifi internet
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