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Golfen in Margraten en 3 dagen Genieten in Valkenburg

Golfen in Margraten en 3 dagen Genieten in Valkenburg
Ontdek het mooie heuvelachtige Zuid-Limburgse land en kom lekker slapen in dit 3-sterren hotel midden in het centrum van Valkenburg.
Vanuit deze toeristenplaats rijdt u zo het Heuvelland voor een romantische toer. Daarnaast gaat u een dag 18 holes golfen op de schitterende
golfbaan Rijk van Margraten.

Het hotel en de faciliteiten
Het vriendelijke personeel zal alles doen om uw verblijf zo comfortabel mogelijk te maken. Al sinds jaar en dag is het hotel een familiebedrijf,
dankzij het oog voor detail, de persoonlijke aandacht en de gastvrije omgeving van dit 3-sterren hotel komen gasten keer op keer terug. Ook is
er een lift aanwezig in het hoofdgebouw. De appartementen zijn niet met de lift bereikbaar maar er zijn wel een aantal appartementen op de
begane grond. In het gehele hotel is gratis WiFi.

Kamertypes
Het hotel beschikt over diverse kamertypes. Er is alleen een lift aanwezig in het hoofdgebouw (hierin zijn standaard kamers, comfort kamers
en junior suite gelegen) de appartementen naast het hotel zijn niet met de lift bereikbaar. In het gehele hotel is gratis WiFi.
De standaard 2-persoonskamer zijn allemaal gelegen aan de voorzijde van het hotel met uitzicht op het riviertje de Geul. Alle kamers zijn
voorzien van comfortabele boxspringbedden, badkamer met douche/toilet, flatscreen tv, telefoon en gratis WIFI. Ook zijn er enkele kamers
met balkon.
De Comfortabele ruime 2-persoonskamers zijn allemaal gelegen aan de voorzijde van het hotel met uitzicht op het riviertje de Geul. De
kamers zijn voorzien van comfortabele boxspringbedden, bad/toilet, flatscreen tv, telefoon en gratis WIFI. De ruime kamers zijn daarbij ook
nog voorzien van koffie en theefaciliteiten.
De Junior Suite zijn allemaal gelegen aan de voorzijde van het hotel met uitzicht op het riviertje de Geul. De kamers zijn voorzien van
comfortabele boxspringbedden, douche/toilet, flatscreen tv, telefoon en gratis WIFI, koffie en thee faciliteiten, fles spa op de kamer met 2
glazen, een aparte zithoek, gebruik van rituals badproducten en badjassen op de kamer.
De appartementen zijn naast het hotel gelegen en enkele hebben uitzicht op het riviertje de Geul. Alle appartementen zijn ingedeeld in een
living met zithoek met flatscreen tv, 2 comfortabele boxspringbedden, kitchenette uitgerust met kookplaat, koelkast, magnetron en een senseo
koffieapparaat. De 4 persoons appartementen hebben een extra slaapkamer met nog 2 comfortabele boxspringbedden. De badkamer is
voorzien van douche/toilet. Enkele appartmenten hebben een balkon of dakterras. Er is geen lift aanwezig, wel zijn er appartementen gelegen
op de begane grond.

Golfen op Rijk van Margraten
Tussen de landerijen, wijngaarden en oude bossen ligt de prachtige golfbaan. De 18-holes golfbaan is aantrekkelijk en uitdagend door het
afwisselende karakter van holes. De baan wordt gekenmerkt door een hoogteverschil van maar liefst 50 meter.

Bij dit 3-daags Golf en Romantiek arrangement in Valkenburg is inbegrepen:
1x Een greenfee 18 holes Rijk van Margraten
1x Een fles bubbels en bonbons op de kamer bij aankomst
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2 Overnachtingen in een junior suite met bad of inloop douche
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
Badjassen
Luxe doucheproducten van Rituals
Fles water
Gratis entree Holland Casino
10% korting bij Wellness centrum Thermae 2000
Gratis informatie gids over Valkenburg en omgeving

Prijzen op basis van een Junior suite voor 2 personen:
Aankomst maandag: € 170 p.p.
Aankomst dinsdag, woensdag of donderdag: € 173 p.p.
Aankomst vrijdag € 205 p.p.
Aankomst zaterdag of zondag € 197 p.p.

Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting.
De prijs van dit Golf en Romantiek arrangement in Valkenburg is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen.
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