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Silent Night Kerstavond arrangement - Culinair genieten en
Nachtje weg

Silent Night Kerstavond arrangement
Verwen u zelf met een sfeervol en heerlijk diner op Kerstavond, een overnachting en een uitgebreid kerstontbijtbuffet op 1e Kerstdag. Even
lekker er tussen uit en u in de watten laten leggen. Het prachtige hotel is geheel in kerstsfeer en u bent er in Zuid-Limburg echt even helemaal
tussen uit. Tijdens het diner verzorgen we een muzikale omlijsting

Wegdromen in Limburg
U verblijft in het 4-sterren hotel in Vaals, gelegen midden in het groen, nabij de Duitse en Belgische grens, in de heuvels van het prachtige
Zuid-Limburg. Geniet van de gastvrijheid en onze culinaire veelzijdigheid. De 130 comfortabele en stijlvol ingerichte hotelkamers zijn voorzien
van twinbeds, een zitje, draadloos internet, koffie- en theefaciliteiten, kluis en badkamer met bad, douche in het bad en toilet.
Let op: u verblijft in de naast het kasteel gelegen hotelvleugels.

Kerst in Limburg
Tijdens uw verblijf kunt u naast ons arrangement nog tal van activiteiten ondernemen. Zo kunt u er voor kiezen als het buiten ijs en ijskoud is
om u dan heerlijk te verwarmen in ons Spa & Wellness centre met heerlijke behandelingen en massages. Ook heeft onze regio u prachtige
wandelroutes te bieden, die er met een laagje sneeuw sprookjesachtig uitzien.

Programma:
Met het Silent Night Kerstavond arrangement geniet u van een heerlijk 3-gangen diner op een prachtig kasteel. U arriveert op 24 december en
's avonds serveren wij voor u een heerlijk 3-gangen diner waarvan het dessert in buffetstijl. U overnacht van 24 op 25 december en 's
morgens kunt u op 1e Kerstdag genieten van een uitgebreid Kerstontbijtbuffet.
Bij het diner is het aperitief, water, wijnarrangement & koffieservice inbegrepen!
Wij verwachten al onze gasten feestelijk gekleed bij onze diners.
Gedurende uw verblijf zal de kerstman u natuurlijk niet vergeten...

Dit Silent Night Kerstarrangement is inclusief:
1 Overnachting in een tweepersoonskamer van 24 op 25 december 2021
1x uitgebreid kerstontbijtbuffet
Rondleiding door een Lakei in ons kasteel om 16:30 & 17:30 uur
Ontvangst op de binnenplaats met hapje & drankje om 18:30 uur
Feestelijk 3-gangen diner, aanvang om 19:00 uur
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Aperitief, water, wijnarrangement en koffieservice zijn tijdens dit diner inbegrepen
Tijdens het diner verzorgen we een muzikale omlijsting
Gedurende uw verblijf zal de Kerstman u natuurlijk niet vergeten

Prijs: € 225,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Hotelkamers liggen in de naast het kasteel gelegen hotelvleugels.
Kinderkortingen:
0 tot 2 jaar Gratis
2 tot 11 jaar 50% korting
11 tot 18 jaar 25% korting
Prijs is exclusief toeristenbelasting á € 2,00 p.p.p.n. en de service charge á € 2,20 p.p.p.n.

Wilt u langer blijven? Dan kan dat met onze White Christmas Kerstaanbieding!
White Christmas Kerstaanbieding
Aankomst: 25 december 2021
Vertrek: 26 december 2021
1 Overnachting in een 2-persoonskamer
1x Een uitgebreid kerstontbijtbuffet
Feestelijk 4-gangen diner, aanvang om 19:00 uur
Tijdens het diner verzorgen we een muzikale omlijsting
Aperitief, water, wijnarrangement en koffieservice zijn tijdens dit diner inbegrepen
Hapje en drankje op de binnenplaats om 18.30 uur
Gedurende uw verblijf zal de Kerstman u natuurlijk niet vergeten

Prijs: € 249,00 p.p. op basis van 2 personen per kamer.

Kinderkortingen:
0 tot 2 jaar Gratis
2 tot 11 jaar 50% korting
11 tot 18 jaar 25% korting
Prijs is exclusief toeristenbelasting á € 2,00 p.p.p.n. en de service charge á € 2,20 p.p.p.n.
De prijs van dit Silent Night Kerstarrangement is geldig met aankomst op 24 december 2021.
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