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Beleef een 4-daags vorstelijke Kerstarrangement op een prachtig
Kasteel in Limburg

Stijlvol genieten met Kerst
Wilt u dit jaar genieten in het mooie Limburgse land? Op dit kasteel voelt u zich helemaal thuis met de kerstdagen. Het vormt weer een
prachtig decor voor onvergetelijke Kerstdagen. De Hoofdburcht, de Voorburcht en de Kasteelhoeve bieden elk hun eigen bijzondere
ambiance. Hier komen natuur en rust samen met cultuur, stijl, luxe en comfort.

Stijlvol overnachten en grandioos dineren
Culinair is ons aanbod veelzijdig en van uitmuntend niveau. Streekproducten staan bij ons hoog in het vaandel.
Er zijn verschillende sfeervolle ruimtes in het Kasteel waar wij u de heerlijkste gerechten serveren. In de Hoofdburcht geniet u van de
middeleeuwse sfeer, maar vooral ook culinair.
Overnachten is hier wel heel bijzonder. Comfort en luxe is de standaard, elke kamer is van alle gemakken voorzien, tot koffie- en
theefaciliteiten aan toe. Ruime suites en toch een intieme sfeer, romantisch genieten op uw eigen terras, u vindt het allemaal bij ons. De
meeste kamers bevinden zich in de Kasteelhoeve.
Dit prachtige Landgoed Kasteel ligt in een buitengewone omgeving. Het Roerdal met het nationaal park De Meinweg, de bossen, het
overweldigende groen, u kunt er eigenlijk niet omheen. Maar ook op andere terreinen is er veel te beleven.

Het programma tijdens dit kerstarrangement ziet er als volgt uit:
Vrijdag 24-12-2021:
In de loop van de dag heten wij u van harte welkom en serveren een kopje koffie en een stukje Limburgse vlaai.
's Avonds serveren wij in onze sfeervolle salons een dinerbuffet met live piano-muziek.
U overnacht in één van de luxe hotelkamers van het kasteel.
Zaterdag 25-12-2021:
Eerste Kerstdag starten wij met een uitgebreid Kerst ontbijtbuffet tussen 08:00 en 10:30 uur
Om 18.30 uur ontvangen wij u voor het 5-gangen gala Kerstdiner, inclusief apéritief en koffie na.
De muziek zal worden verzorgd door "Duo Difference".
Zondag 26-12-2021:
2e Kerstdag presenteren wij het Kerst ontbijtbuffet tussen 08:00 en 10:30 uur.
Vanaf 18.30 uur verwachten wij u voor het 5-gangengala Kerstdiner inclusief aperitief & koffie na.
Deze acond wordt het diner opgeluisterd door Marjolein Heyltjes die bekende Kerst-melodieën ter gehoren brengt.
Maandag 27-12-2021:
Uw vorstelijke verblijf in het kasteel eindigt vandaag met een heerlijk ontbijt tussen 08.00 uur en 10.30 uur.

Bij dit 4-daags kerstarrangement is inbegrepen:
Ontvangst met koffie en vlaai
3 Overnachtingen in luxe split-level suite
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3x een uitgebreid ontbijtbuffet
1x een 5-gangen gala Kerstdiner op 1e Kerstdag, inclusief aperitief en koffie complet na op 1e Kerstdag
1x een Dinerbuffet met live piano-muziek op Kerstavond
1x een 5-gangen gala Kerstdiner op 2e Kerstdag, inclusief aperitief en koffie complet na op 2e Kerstdag

Prijs: € 532,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Toeslagen:

Toeslag 1-persoonskamer à € 40,00 per nacht.
Verblijf in suite met bubbelbad en privé sauna € 60,00 per kamer per nacht
Toeristenbelasting is € 2,00 p.p.p.n.
Verblijf voor kinderen op aanvraag mogelijk

De prijs van dit 4-daags Kerstarrangement in een Kasteel in Limburg is alleen te boeken met aankomst op 24 december 2021.
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