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Beautyarrangement met GRATIS Lazy Day in Zuid-Limburg

3-daags Beautyarrangement met GRATIS Lazy Day
Tijd voor totale ontspanning met 'Op en Top Verwennerij'. Voor een weekendje heerlijk relaxen en genieten is deze 3 daagse
beautyaanbieding een echte aanrader! Wegdromen in een fantastisch hotel, culinair genieten en beauty in eigen huis. Dat is pas pure
ontspanning en Op en Top verwennerij.

Wegdromen in een prachtig kasteel
U verblijft 3 dagen in dit 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 ons 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 restaurant In de Oude Watermolen.
Gezellig natafelen in onze 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.

Stijlvol ingerichte hotelkamers
De 130 comfortabele en stijlvol ingerichte hotelkamers zijn voorzien van twinbeds, een zitje, draadloos internet (tegen betaling), minibar,
pay-tv, koffie- en theefaciliteiten, kluis en badkamer met bad, douche in het bad en toilet. Tevens kunt u gebruik maken van badjassen en
slippers. Let op: u verblijft in de naast het kasteel gelegen hotelvleugels.

GRATIS Lazy Day!
Wanneer u dit arrangement reserveert krijgt u GRATIS een Lazy Day (ter waarde van € 25,00) aangeboden! U mag dan tot 17 uur gebruik
maken van de hotelkamer.

Bij dit 3-daags Beautyarrangement in Zuid-Limburg is inbegrepen:
2 Overnachtingen in een Superior Room
2x Een uitgebreid Ontbijtbuffet
1x Babor Gezichtsbehandeling (50 minuten) of Lichaamsmassage (45 minuten) per persoon
1x Regionaal 4-gangen diner in restaurant 'In de Oude Watermolen'
Toegang tot Spa & Wellness Centre
Gebruik van badjassen en slippers
GRATIS Lazy Day (ter waarde van € 25,00): u mag dan tot 17.00 uur gebruik maken van uw hotelkamer

Prijs: € 199,00 p.p. op basis van een 2-persoons Superior Room.
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Bij aankomst op zondag t/m woensdag ontvangt u een korting van 20% op de prijs per persoon!
Exclusief gemeentelijke heffingen en service charge.
Verlenging van het verblijf is mogelijk op basis van beschikbaarheid.

De prijs van dit 3-daags Beautyarrangement in Zuid-Limburg is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de
feestdagen.
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