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4-daags Kerstarrangement met 3 keer een diner - Vier Kerst op
een kasteel in Limburg

Vier kerst op een kasteel in Limburg
Vier een onvergetelijke kerst met familie of vrienden en wees van harte welkom op ons kasteel! Traditiegetrouw serveren wij tijdens de
Kerstdagen overheerlijke meer gangen diners. Een heerlijke zorgeloze Kerst in alle luxe.

Genieten op ons kasteeltje in Limburg
Verscholen in een groen dal en omgeven door landerijen en bossen ligt ons kasteel. Dit unieke rijksmonument uit de 12e eeuw biedt een
uniek decor voor zowel de toeristische als zakelijke gast. Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht staan je gegarandeerd te wachten!
Kasteel Doenrade biedt 20 hotelkamers, een culinair kasteelrestaurant, een gezellige serre, een prachtig terras, een ruime omliggende tuin,
een sauna en 3 karakteristieke vergaderzalen, waaronder de Ridderzaal.

Bijzonder overnachten
Ons kasteel beschikt over 20 sfeervolle hotelkamers, elk met een eigen stijl en kleurenpalet. De bijzondere ambiance van het eeuwenoude
kasteel, waarvan de fundamenten dateren uit de 12e eeuw, is voelbaar.
Alle kamers zijn voorzien van douche of bad, tv, telefoon en gratis wifi. Enkele kamers is tevens voorzien van airco.
Wij beschikken over 6 kamertypes:
Comfort kamer
Deze comfortabele tweepersoonskamer beschikt over een flatscreen tv en een iPod-dockingstation.
Deluxe kamer
Deze ruimere tweepersoonskamer beschikt over een flatscreen tv en een iPod-dockingstation.
Familiekamer
Deze split-level kamer heeft twee flatscreen tv’s en een iPod-dockingstation en beschikt over airco.
Junior Suite
Deze zeer ruime comfortabele kamer heeft een flatscreen tv en een iPod-dockingstation. De kamer beschikt over een ruime zithoek en airco.
Bruidssuite
Deze zeer ruime luxe kamer heeft een grote flatscreen tv en een iPod-dockingstation. De kamer beschikt over een ruime zithoek en airco en
op de badkamer vindt u een jacuzzi en regendouche.

Bij dit 4-daags Kerstarrangement is inbegrepen:
Feestelijk ontvangst met glühwein
Een kleine lokale verrassing op uw kamer
3 overnachtingen
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3x uitgebreid ontbijtbuffet
Op kerstavond een 3-gangendiner van onze chef
Op eerste kerstdag een feestelijk 7-gangen kerstdiner
Drankje in de Bokkerijdersbar waarbij u het eerste drankje wordt aangeboden
Op tweede kerstdag een feestelijk 5-gangen kerstdiner
Op tweede kerst de mogelijkheid voor een wandeling met gids

Optioneel bij te boeken: Kerstbrunch i.p.v. ontbijt op eerste of tweede kerstdag. Toeslag € 15,00.

Prijzen per persoon
€ 339,00 per persoon op basis van een Comfort kamer
€ 339,00 per persoon op basis van onze Familiekamer
€ 349,00 per persoon op basis van een DeLuxe kamer
€ 369,00 per persoon op basis van een van onze suites
€ 399,00 per persoon op basis van onze Bruidssuite

Overige info & voorwaarden:
Genoemde prijzen zijn exclusief tax & handling fee

De prijs van dit arrangement is geldig met aankomst op 24 december 2021.
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