Hotelidee.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Genieten, ontspannen en beleven in Valkenburg

Zuid Limburg - Altijd bruisend en altijd vol leven
Komt u naar Valkenburg om te ontspannen of juist om actief bezig te zijn? Het kan allemaal in en rondom Valkenburg. Of u nu wilt wandelen,
fietsen, winkelen, sporten, ontspannen in een kuuroord, extreme sporten wilt uitoefenen of een museum bezoeken, het is hier allemaal
aanwezig. Een garantie voor een aangenaam verblijf!

Het hotel - Een heerlijke plaats om thuis te komen
Het 4-sterren hotel is een sfeervol eigentijds familiehotel, gelegen in een rustige omgeving net buiten het gezellige centrum van Valkenburg,
de toeristische trekpleister van Limburg. Hotel Atlanta een bekende naam in Valkenburg en omstreken. Dit is mede te danken aan de
voortreffelijke keuken van het hotel. Ons sfeervol eigentijds familiehotel telt 34 kamers van diverse categorieën, die allen voorzien zijn van
bad/douche, toilet, tv, radio en telefoon. De kamers zijn bereikbaar per lift. Dankzij de Limburgse gastvrijheid zult u zich hier meteen thuis
voelen. Bovendien kunt u zich in het hotel heerlijk ontspannen op een zonnig gelegen dak- en tuinterras.

Genieten van Valkenburg
Het hotel is gelegen in het prachtige Valkenburg, ook wel Bad Valkenburg en Mergelstad genoemd. Een stad met veel gezichten; charmant,
bourgondisch en vooral veelzijdig. Een plaats die doet verlangen naar vakantie, ontspanning, uitstapjes, natuurschoon, rust en gezelligheid.
Het bruist hier dan ook al jaren van het toerisme. Het mooie landschap en de grote verscheidenheid aan attracties staan garant voor een
aangenaam verblijf. Natuur, cultuur en recreatie in een notendop, gecombineerd met de Bourgondische stijl van deze heuvelachtige
mergelstreek.

Attracties en bezienswaardigheden - U zult zich nooit vervelen
talrijke kastelen met als hoogtepunt het welbekende Ruïne Kasteel
diverse musea met o.a. de Romeinse Catacomben
grotten van Valkenburg
diverse attractieparken (Valkenier, Valkenburg A GOGO, Sprookjesbos)
andere activiteiten (Wilhelminatoren, de Kabelbaan, Rodelbaan, Holland Casino
het unieke en beroemde kuuroord Thermae 2000
gezellige restaurants, winkels, verwarmde terrassen, historische gebouwen

Dit Genieten en Ontspannen arrangement in Valkburg is inclusief:
2 Overnachtingen
Welkomstdrankje geserveerd in onze huisbar

Genieten, ontspannen en beleven in Valkenburg

Pagina 1/2

Hotelidee.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
2x een uitstekend verzorgd 4-gangen diner

Prijs: € 132,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer klein.
Toeslagen per persoon per nacht:
Toeristenbelasting bedraagt € 3,00 p.p.p.n.
Toeslag voor een 2-persoonskamer middel € 3,00 p.p.p.n.
Toeslag voor een 2-persoonskamer groot € 7,50 p.p.p.n.
Toeslag voor een 2-persoonskamer extra groot € 11,50 p.p.p.n.
Hond in overleg € 7 per dag.
Parkeren mogelijk tegen betaling

Kinderen:
Van 0 tot 4 jaar gratis
Van 4 tot 9 jaar 50% korting op de arrangementsprijs.
Kinderbedje kost € 4,50 per dag.
Het arrangement kan elke dag beginnen. Wij zullen er alles aan doen om uw verblijf in dit hotel zo aangenaam mogelijk te maken.
De prijs van dit 3-daags Genieten en Ontspannen arrangement in Valkenburg is geldig tot en met 31 december 2020 met
uitzondering van de feesdagen.
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