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3-Daags Sfeervol Kerstmarktarrangement in Zuid Limburg Gastvrij genieten in Gulpen

Sfeervol genieten en 2 Kerstmarkten bezoeken in Zuid Limburg
Lekker kerstinkopen doen en de gezellige kerstmarkten in Valkenburg bezoeken? Boek dan dit leuke hotel, midden in het stadje Gulpen en op
een kwartiertje rijden bezoekt u de Kerstmarkten. Gezellig met vriendinnen shoppen of romantisch met z'n tweetjes!
Nergens in Nederland ziet het er met rond de kerstdagen zo sfeervol, warm en gezellig uit als in Zuid Limburg. Kerst begint in Limburg ook
al eind november. Bezoek de vele kerstmarkten die Zuid-Limburg rijk is, maar uiteraard ook Aken net over de Duitse grens is het bezoeken
meer dan waard. Op toeristisch gebied neemt Gulpen een heel bijzondere plaats in. Het stadje biedt een gezellig en uitgebreid winkelcentrum
met verwarmde terrasjes, waar het na een drukke winkeldag heerlijk toeven is. Tevens bepaalt de Gulpener Bierbrouwerij de smaak van het
met trots gebrouwen Limburgs bier.

Ook met kerst is het genieten in de omgeving
Het Geul- en Gulpdal is het mooiste landschap in Nederland. Wij in Zuid-Limburg wisten dit natuurlijk al lang, maar nu heeft de Stichting
Natuur en Milieu maar liefst 5 sterren toegekend aan ons mooiste stukje Nederland! Hier wordt u getrakteerd op een scala van prachtige
vergezichten. Fietsen, wandelen of gewoon genieten zijn absoluut de sleutelwoorden!
U kunt u vanuit het hotel volop genieten van natuur, sport en cultuur. Van fascinerende wandelingen langs de Geul of van routes door de
weilanden met de smalle klaphekjes. Van fietstochten over het mergelplateau of van verschillende, heel natuurlijk gelegen golfbanen. Van het
weldadig badderen in het heilzame bronwater van Thermae 2000 of van een kolenmijn- verkenningstocht onder de grond. En natuurlijk mag u
niet vergeten een bezoekje te brengen aan cultuurstad Maastricht, speelstad Valkenburg of Domstad Aken. In 15 minuten ligt elk vakantiedoel
binnen uw bereik. En u geniet van top tot teen, van panorama’s en details, van rust en recreatie.

Overnachten in Zuid-Limburg
Het hotel beschikt over 34 schitterende hotelkamers. Alle kamers zijn luxe en sfeervol ingericht. Fris en modern, maar met een klassieke
uitstraling. Elegante gordijnen contrasteren met robuuste vloerbedekking en de weldadig opgemaakte bedden met de efficiënte inrichting. U
zult de gewaagde combinaties van kleur, materiaal en stijl als verrassend ervaren! De faciliteiten zijn aangepast aan de laatste standaarden,
zoals u van een viersterrenhotel mag verwachten.
Comfort kamer
De Comfort kamers beschikken allen over koffie- en theefaciliteiten, een flatscreen tv, badkamer met douche, föhn, bureau met telefoon en
gastenkluisje.
Deluxe kamer
De Deluxe kamers beschikken allen over koffie- en theefaciliteiten, een flatscreen tv, badkamer met douche, föhn, bureau met telefoon en
gastenkluisje. Deze kamers zijn ruimer en beschikken bijna allemaal over een balkon.
Junior Suite
De Junior Suites zijn zeer ruim van opzet en beschikken over een zitgedeelte met comfortabele bank, koffie- en theefaciliteiten, een flatscreen
tv, badkamer met douche, föhn, bureau met telefoon en gastenkluisje.
Een aantal Suites beschikken over een balkon. In het gehele hotel kunt u gratis gebruik maken van internet.
Het hotel beschikt tevens over enkele rolstoelvriendelijke kamers.
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Dit 3 daags Kerstmarktarrangement is inclusief:
2 overnachtingen inclusief ontbijt in een comfort kamer
Ontvangst met gluhwein en lekkernij
Vier gangen diner
Entreekaart voor Fluweelengrot en Gemeentegrot (Combiticket)
Toeristische informatie omgeving
Entreekaart casino Valkenburg

Prijs arrangement € 119,00 per persoon
Bij aankomst op vrijdag of zaterdag € 15,00 toeslag per persoon
Voorwaarden
Eenpersoonstoeslag: € 35,00 per kamer per nacht.
Kinderen tot en met 11 jaar betalen € 35,00 per nacht voor een extra bed inclusief ontbijt. Diner en drankjes in overleg en tegen
bijbetaling.
Kinderen van 12 tot en met 15 jaar betalen 70% van de arrangementswaarde, mits slapend op de kamer van 2 volwassenen.
Vanaf 16 jaar betaalt de 3e persoon de volledige arrangementswaarde.

Exclusief tax & handling fee à € 3,45 per persoon per nacht.
Dit 3-daags Kerstmarktarrangement is te boeken voor aankomst tussen 15 november tot en met 23 december 2019. (M.u.v. aankomst
op 21 december)
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