Edesse Nederland tel: 0031(0)73-6138744 - e -mail: essed@home.nl - website: www.edesse.nl
Edesse Suriname Paramaribo Wagenwegstraat 41-39

De sfeervolle Edesse suites & appartementen
zijn gevestigd in een fraai gerenoveerd koloniaal pand
uit omstreeks 1870. Centaal In het hartje centrum van
Paramaribo aan de Wagenwegstraat gelegen, tussen
andere klasieke gebouwen, kantoren, ministeries en
winkels. In de zeer nabije omgeving, op v.a. 100 meter
afstand, liggen de beste winkelstraten van de stad,
diverse restaurants, eethuisjes, casino’s, terrasjes,
drink gelegenheden en veel bezienswaardigheden,
zoals de Centrale Markt, kerken, musea, op 350 mtr.
de “ Waterkant ” boulevard en” Onafhanelijkheid Plein.
Edesse beschikt over totaal 8 verschillende suites.
De 4 single suites; elke bestaande uit: een ruime woon
zit – slaapkamer + kitchenette, bad & toilet (ca. 30 m²). Twee single suites zijn op de begane grond zonder
balkon en twee op de eerste verdieping met balkon. De 2 double suites (2-kamerappartement) bestaan uit een
aparte zit – en slaapkamer. De grote “Balkonsuite” is aan de straatzijde met een woon- zit- en 2 slaapkamers. De
”Royal Familie” suite met 3 slaapkamers is op de 2e verdieping, een 4-kamerappartement met een woonzitkamer en drie aparte slaapkamers. De suites & appartementen hebben comfortabele bedden, elk voorzien van
een eigen toilet en douche met warm – en koud water, kleine kitchenette (s.v.p.liever er geen warme maaltijden
bereiden), koelkast, airconditioning, kluisje, wekkerradio en tv. Op de 1e etage hebben de 2 single suites, een
ruim balkon net als de gewilde balkonsuite aan de staatzijde. Dagelijks is er schoonmaak. Het ontbijt is in een
sfeervol tuinzitje. Er is een gasten keuken. Daar kan u in overleg uw eigen maaltijden bereiden. De receptie is
dagelijks geopend van 09.00 tot 13.00 uur. Er is bewaking controle. Bij de logiesprijs is inbegrepen: gebruik
verkoelend zwembad met terras en ligstoelen, gratis Wifi . parkeren van 1 x auto ( totaal 12 plaatsen) op ons
eigen terrein.

Vanaf 01 januari 2019

Prijslijst per persoon
Edesse Suites & Apartments

EDESSE SUITES & APARTMENTS LOGIES PRIJZEN - 2019
per persoon
per persoon
per persoon
prijs per
8 tot 14
15 tot 21
22 tot 30
persoon
nachten
nachten
nachten
per nacht

Single Suite 1 persoon - 2 personen
Single Suite + balkon 1 - 2 personen

28- 17
34 -17

26- 16
30 -17

24 - 15
29- 16

23 -15
28 -15

Double Suite -1- 2 -3 personen
35 - 20 - 15
34- 19- 15
33-18- 14
32-17- 13
Balkon Suite min. 3 tot max. 4 personen 20 max.10 pp. 18 max. 10.pp. 17 max. 10 pp. 16 max. 10 pp
Royal family Suite min.3 tot max. 6 pers. 20 max 10 pp. 18 max. 8 pp. 17 max. 10 pp 17 max. 10 pp

verblijf langer
dan 30 nachten
korting op
aanvraag
-

Prijzen o.b.v. minimaal weekverblijf- prijs en koerswijzigingen voorbehouden- de verblijfsvoorwaarden edesse van toepassing. Verde info:
Tel: 0031 (0) 73-6138744.E-mail: essed@home.nl Logie offerte via onze website www.edesse.nl zie de optie: reserver

Inbegrepen bij het Edesse Arrangement:
• verblijf in onze comfortabele suites
• welkoms drankje bij aankomst
• gratis parkeren op afgesloten terrein
• dagelijks continentaal ontbijt in tropische tuin
• gebruik van ons zwembad en terras.

Niet inbegrepen:
• visumkosten
• vervoer van en naar de luchthaven
• reiskosten KLM , SLM, Insel Air, Tui, enz.
• overige maaltijden
• persoonlijke uitgaven

