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5-daags Kerstarrangement in sfeervol Valkenburg

Proef de kerstsfeer in Valkenburg
Beleef de Kerst in Valkenburg. Het gehele centrum is omgetoverd tot een waar Kerstdorp. Overal verlichting, Kerstbomen en Kerstmuziek. U
verblijft 5 dagen in ons hotel dat ook volledig in Kerstsfeer zal zijn. Het zal u aan niets ontbreken, zodat u ontspannen van de Kerstdagen kunt
genieten.

Programma Kerst 2020
Maandag 23 december: Aankomst in het hotel en's avonds een tot in de puntjes verzorgd 4-gangen diner.
Dinsdag 24 december: 's Ochtends wordt u wakker met een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet. Overdag heeft u vrije tijd omzelf Valkenburg te
ontdekken. 's Avonds staat er weer een tot in de puntjes verzorgd 4-gangen diner voor u klaar en na de nachtmis kunt u nog even nagenieten
met Gluhwein, koffie en/of thee met kerstbrood.
Woensdag 25 december Start de dag goed en wel met een uitgebreid Champagne ontbijt. 's Middags is er een gebak- en Limburge
vlaaienbuffet met koffie of thee en 's avonds wordt u verrast met een romantisch 6-gangen candlelight diner met live muziek.
Donderdag 26 december Wederom een uitgebreid kerstontbijt. 's Avonds is ereen gastronomisch 6-gangen kerstdiner met live muziek.
Vrijdag 27 december Een uitgebreid ontbijtbuffet en daarna is het helaas weer tijd om afscheid te nemen.

Klein charmant familiehotel
Gelegen even buiten het centrum in een omgeving die uitnodigt tot hartstochtelijk genieten. Sportief en rustgevend... uw verblijf in ons hotel
maakt het allemaal mogelijk. De 34 sfeervolle kamers of een onvergetelijke service zijn slechts enkele redenen om dit adres te onthouden. Het
hotel is een gastvrij middelpunt waar sinds 1962 gasten zich thuis voelen door een unieke familiaire sfeer.

Dit 5-daags Kerstarrangement in Valkenburg is inclusief:
4 Overnachtingen
2x Ontbijtbuffet
1 x Kerstontbijt
1 x Champagne ontbijt
1 x Gebak en Limburgse vlaaien buffet
Nachtmis met aansluitend Gluhwein, koffie, thee en kerstbrood
2x een 4-gangen diner in de bar/lounge waar u bediend wordt door de chef
2x een 6-gangen diner met live muziek in de bar/lounge waar u bediend wordt door de chef

Prijs: € 417,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer type middel.
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De prijs is exclusief toeristenbelasting € 3,00 p.p.p.n.
Toeslag 2-persoonskamer groot € 15,00 p.p.p.n.
Toeslag 2-persoonskamer extra groot € 25,00 p.p.p.n.
De prijs van dit Kerstarrangement in Valkenburg is geldig met aankomst op 23 december en vertrek op 27 december 2020.
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