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Wild eten en wegdromen in een sfeervol hotel in het ZuidLimburgse Mechelen

3-daags Wildarrangement in het Zuid-Limburgse Mechelen
Bent u een echte wild liefhebber? Dan is dit 3-daagse Wildarrangement zeker iets voor u. U verblijft 2 nachten in dit sfeervolle en gezellige
hotel in Mechelen en geniet u van een heerlijk 4-gangen Wildmenu en als u een mooie natuurwandeling heeft gemaakt staat er een heerlijke
kop soep voor u klaar.

Al bijna 100 jaar Limburgse Gastvrijheid
Welkom in het schilderachtige Mechelen. Midden in het prachtige Geuldal, omringd door weilanden met grazende koeien, ligt ons hotel.
Oorspronkelijk een carréboerderij, waarvan de vakwerkgevels op de binnenplaats nog getuigen, tegenwoordig een karakteristiek hotel waar
gastvrijheid centraal staat.
De 26 gezellige hotelkamers zijn traditioneel ingericht in een Engelse stijl.
Het Hotel biedt tevens een prachtige binnenplaats, een bourgondische huiskamer en aan de achterzijde een sfeervol restaurant. Met niet
te vergeten een waanzinnig uitzicht over de tuin en het Heuvelland!

Overnachten in Mechelen
Wij beschikken over 5 verschillende kamertypes:
Eenpersoonskamer
Basic eenpersoonskamer, gelegen aan de zij- en voorkant van het hotel.
Standaard twin kamer
Tweepersoonskamer, gelegen aan de zij- en voorkant van het hotel óf aan de binnenplaats.
Comfort twin kamer met tuinzicht
Tweepersoonskamer met uitzicht over het Geuldal en de tuin. Deze kamers bieden koffie- en theefaciliteiten. Enkele comfort kamers zijn
tevens voorzien van een balkon.
Deluxe twin kamer
Ruime tweepersoonskamer, gelegen aan de voor- of achterkant. De Deluxe kamer beschikt over een bad, balkon óf extra zithoek met bank.
Alle Deluxe kamers bieden koffie- en theefaciliteiten.
Eén Deluxe kamer is gelegen op de begane grond en hierdoor zeer geschikt voor rolstoelgebruikers.
Appartement
Luxe separate woning bestaande uit een woonkamer en 2 slaapkamers, gelegen aan de zijkant van het hotel. Het appartement heeft een
eigen entree.

Bij dit 3-daags Wildarrangement in Mechelen is inbegrepen:
Ontvangst met koffie en Limburgse vlaai
Een geschenk uit eigen tuin op de kamer
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2 Overnachtingen in een gerenoveerde kamer
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een 4-gangen wildmenu
Prachtige wandelroute van 14 km door het heuvelland en langs vakwerkhuizen inclusief een kop soep bij terugkomst in het hotel

Prijs: € 119,95 p.p. op basis van een comfort kamer.
1-persoonskamer: € 159,95 per persoon

Toeslag op vrijdag en zaterdag: € 7,50 per persoon per nacht.

Overige informatie en voorwaarden
Genoemde prijzen zijn exclusief tax & handling fee à € 4,45 p.p.p.n.
Een babybed van het hotel is verkrijgbaar à € 7,50 per verblijf. Een eigen babybed mag ook meegenomen worden.
Kinderen van 2 tot en met 10 jaar betalen € 35,00 per nacht voor een extra bed inclusief ontbijt. Diner en drankjes in overleg en tegen
bijbetaling.
Kinderen van 11 tot en met 15 jaar betalen 70% van de arrangementswaarde, mits slapend op de kamer van de ouders
Vanaf 16 jaar betaalt de 3e persoon de volledige arrangementswaarde (gratis kamerupgrade naar een Deluxe kamer).

De prijs van dit 3-daags Wildarrangement in Mechelen is geldig en te boeken vanaf 18 oktober tot en met 30 november 2019.
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