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Culinair genieten - Meinweg arrangement in Limburg

Culinair genieten in Limburg
Lekker even een weekendje culinair genieten en even weg van de dagelijkse sleur. In dit hotel kunt u lekker even bijkomen, genieten van de
wellness, u wandelt zo de bossen in of stapt op de fiets voor een heerlijke fietstocht. En komt u terug dan verwennen wij u culinair ook nog
eens even! Kom ook eens genieten in Limburg.

Het hotel en de faciliteiten
Dit hotel is het Trefpunt in het groen! Een inspirerende plek waar niets te gek is?
Elk van de 4 sterren staat voor compleet comfort, fantastische faciliteiten, culinaire zaligheden van ons restaurant en dit alles in een
adembenemende, mooie omgeving.
Het hotel ligt midden in het unieke Nationaal Park de Meinweg, een wandel- en fietsgebied bij uitstek. Ook de indoor-faciliteiten bieden u
optimale ontspanningsmogelijkheden. Een binnenzwembad met saunalandschap, beautysalons, een professionele fitnessruimte en solaria.
Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om alles eens lekker los te laten en te verzinken in het zalige van niets doen.
Wilt u ook buiten actief bezig zijn? We hebben een eigen Activity Club. Handboogschieten, nordic walking, mountainbiking en fietstochten
behoren o.a. tot de mogelijkheden.

De kamers
Het hotel beschikt over 80 hotelkamers, allen ingericht met oog voor detail. Minibar, badkamer met bad en/of douche, T.V., safe, en een
schrijftafel behoren tot de standaarduitrusting. Wilt u nog meer luxe? Wat dacht u van onze 18 suites? Een aantal beschikt zelfs over een
groot privé balkon!

Restaurant
Uiteraard wisselt onze restaurantkaart met de seizoenen mee. Asperges en wild zijn voor onze vaste gasten bekende items.

Dit culinaire arrangement in Limburg is inclusief:
1x Een 3-gangen keuze menu
1 Overnachting in een luxe 2-persoonskamer
1x Uitgebreid ontbijtbuffet

Prijs: € 87,50 p.p. op basis van 2-persoonskamer.
Prijs is exclusief toeristenbelasting.

Wilt u meer nachten verblijven?
De prijs voor 2 nachten inclusief 2x ontbijt en 2x diner is € 165,00 p.p.
De prijs voor 3 nachten inclusief 3x ontbijt en 3x inder is € 235,00 p.p.
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Upgrade en toeslagen:
€ 40 per suite per overnachting (suite mogelijk op aanvraag)
Terras toeslag in de maanden maart tot en met oktober € 17,50
€ 30,00 voor een 1-persoonskamer
€ 10,00 per verblijf voor een babybed voor kinderen t/m 2 jaar op de kamer van de ouders
€ 25,00 per kind, per nacht inclusief ontbijt voor kinderen 3 t/m 12 jaar die op de kamer van de ouders verblijven.
Hond € 10,00 per nacht.

De prijs van dit culinaire arrangement in Limburg is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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