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5-daagse Mini Vakantie in Noord-Limburg

Minivakantie in Limburg
Geniet van een heerlijke mini vakantie in Limburg. 5 dagen genieten van de prachtige omgeving, fiets- en wandelroutes, leuke dorpjes zoals
Arcen en nog veel meer. Ook leuk om met de kinderen te doen en te genieten van een midweek, of gewoon lekker 5 dagen ertussenuit. Het
Limburgse land biedt onbegrensde mogelijkheden om intens van uw vrije tijd te genieten. U kunt er heerlijk wandelen, fietsen, paardrijden,
vissen, zeilen of genieten van een culturele rondtocht langs historische steden of langs een van de vele pittoreske plekjes. Vlakbij het hotel
vindt u ook Thermaalbad Arcen, de bron van gezondheid, weldaad en ontspanning. Daarnaast bevindt zich in de omgeving de gezellige
Maasboulevard met jachthaventje, knus centrum en veel terrasjes. Mist u hier nu juist de drukte van de stad en de mogelijkheid om lekker een
dagje te winkelen, dan kunt u een bezoek brengen aan een van de 3 grote Duitse winkelsteden die in de buurt van het hotel liggen: Krefeld,
Mönchengladbach en Düsseldorf.

Het hotel en de faciliteiten
Het hotel heeft een schitterende en unieke ligging aan de rand van het sfeervolle dorpje Arcen in Noord-Limburg. Tussen de mooiste
natuurgebieden van Limburg en vlakbij de Duitse winkelsteden Krefeld, Mönchengladbach en Düsseldorf. Het hotel is uitermate geschikt voor
sfeervolle overnachtingen, weekendjes weg en feestelijke bijeenkomsten. Persoonlijke service hoog in het vaandel In dit 4-sterren hotel
staat persoonlijke service hoog in het vaandel. Het hotel beschikt over 54 comfortabele kamers, 5 multifunctionele zalen, een à la carte
restaurant, lounge en gezellige bar. Wilt u tijdens uw verblijf een wandeling of fietstocht maken, sporten, relaxen of een fraaie
ontdekkingstocht maken in de natuurlijke omgeving van het hotel? Het hotel biedt u diverse mogelijkheden. Het hotel beschikt over eenla carte
restaurant, lounge, bar, terras, lift, eigen parkeerterrein, overdekte en afsluitbare fietsenstalling, biljarttafel en een poolbiljarttafel, gratis
draadloos internet.

De kamers
Het hotel beschikt over 54 comfortabele kamers. De 2-persoonskamer comfort met douche is sfeervol en comfortabel ingericht. De kamer is
voorzien van een telefoon, gratis draadloos internet, televisie, radio, kluisje, ruim schrijfbureau en een badkamer met douche en toilet. De
2-persoonskamer deluxe met douche is luxer ingericht en aanzienlijk ruimer dan de comfort hotelkamer. De kamer is voorzien van een
telefoon, gratis draadloos internet, televisie, radio, kamerkluisje en ruim schrijfbureau. Extra zitgelegenheid met bankstel en salontafeltje en
een badkamer met douche, toilet en föhn. Deze kamers zijn ook zeer geschikt voor mensen met een rolstoel. De 3-persoonskamer comfort
met douche is sfeervol en comfortabel ingericht. De kamer is voorzien van een telefoon, gratis draadloos internet, televisie, radio, kluisje, ruim
schrijfbureau en een badkamer met douche, toilet en föhn.

Deze Mini Vakantie in Limburg is inclusief:
Ontvangst met welkomstdrankje en regionale specialiteit
4 x overnachting
4 x uitgebreid ontbijt
2 x luxe 3-gangen diner op de 1e en 3e avond
1 dag huur fiets of Nordic Walking poles
Informatiepakket van de omgeving inclusief fiets- en wandelroutes
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Prijs: vanaf € 228,00 p.p. op basis van een 2-persoons comfort kamer met douche De prijs van dit arrangement is geldig tot en met
31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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