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Heerlijk Nachtje weg en Dineren met de unieke Kasteel experience
aanbieding

Heerlijk Nachtje weg en Dineren met de unieke Kasteel experience aanbieding
Waan u in de 18e eeuw en geniet van een unieke beleving op het 4-sterren landgoed in Vaals. U geniet van een diner in een van de
historische ruimtes van het kasteel, droomt even lekker weg en geniet van een uitstekend ontbijt. Voor de liefhebbers biedt het hotel
voorafgaand aan het diner een rondleiding over de historie van het kasteel aan. Deze start om 18.00 uur.

4-sterren Hotel met uitstekende kamers
U verblijft in een 4-sterren hotel, gelegen midden in het groen, nabij de Duitse en Belgische grens, in de heuvels van het prachtige ZuidLimburg.
Laat u in de watten leggen in ons Spa & Wellness Center en kom tot rust in ons zwembad, de jacuzzigrot, onder de snelbruiner, in de Finse
sauna en de Aroma- en Lichttherapie sauna.
Juist energie in overvloed? Dan kunt u terecht in het professionele fitnesscenter. Of verken de omgeving, per fiets of te voet, u waant zich
gegarandeerd even helemaal weg.
Geniet daarnaast van de gastvrijheid en onze culinaire veelzijdigheid, tijdens het uitgebreide ontbijtbuffet in restaurant 'De Kruidentuin' of een
diner in een van onze restaurants. Gezellig natafelen in de Bar-Bistro, waar u de dag onder genot van een drankje afsluit en zich opmaakt
voor een nieuwe dag die geheel in het teken staat van uzelf.
De comfortabele en stijlvol ingerichte hotelkamers zijn voorzien van twinbeds, een zitje, draadloos internet (tegen betaling), minibar, paytv, koffie- en theefaciliteiten, kluis en badkamer met bad (douche in het bad) of een kamer met moderne inloopdouche Tevens kunt u gebruik
maken van badjassen en slippers.
Let op: u verblijft in de naast het kasteel gelegen hotelvleugels.

Faciliteiten in en rondom het hotel
Het à la carte restaurant In de Oude Watermolen biedt de regionale Limburgse keuken en in ons restaurant De Kruidentuin serveren wij een
heerlijk 3 gangen diner in buffetvorm.
Spa en Wellness centre Vaalsbroek biedt speciale mogelijkheden voor een complete ontspanning met massage en
schoonheidsbehandelingen. Geniet van het saunalandschap met Finse sauna of de aromalichttherapie sauna. Geniet van het
binnenzwembad en de zeer complete cardio-fitness ruimte.
Het landgoed is ideaal voor een heerlijke wandeling, terwijl de schitterende landelijke en heuvelachtige omgeving daarnaast vele andere
mogelijkheden biedt, zoals wandelpaden, mountainbike routes, tennis, squash en diverse golfbanen.

Bij deze Kasteel Experience is inbegrepen:
1 Overnachting in een reguliere 2-persoonskamer
1x Een uitgebreid Ontbijtbuffet
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1x 3-gangen diner in de historische ruimtes van het kasteel
1x aperitief bij het diner
Voor de liefhebbers bieden wij voorafgaande aan het diner een rondleiding over de historie van het kasteel aan. Deze start om 18.00 uur.
U wordt tussen 19:00 en 19:30 uur aan tafel verwacht.

Prijs: € 119,00 p.p. op basis van een reguliere 2-persoonskamer.
Toeslag: 1-persoonskamer bedraagt € 30,00 per nacht.
Prijs is exclusief toeristenbelasting en de service charge.
Verlenging van het verblijf is uiteraard mogelijk op basis van beschikbaarheid.
Het is arrangement is op de volgende dagen op basis van beschikbaarheid te reserveren:
22 en 29 februari
7, 14, 21 en 28 maart
10, 12, 18 en 25 april
De prijs van deze Kasteel Experience is geldig tot en met 25 april 2020 en alleen te boeken op basis van beschikbaarheid op
bovengenoemde data.
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