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5-daagse Fietsvakantie door de heuvels van Zuid-Limburg

5-Daagse Fietsvakantie door de heuvels van Zuid-Limburg
Bent u een fietsliefhebber en zoekt u graag wat uitdaging op? Beklim dan de vele heuvels in het prachtige Zuid-Limburg. Ook komen
recreatieve fietsers hier aan hun trekken. Met de diverse fietsroutes gaat u op pad en ontdekt u de mooie omgeving vanuit het
sfeervolle 4-sterren hotel in Vaals.

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 5-daagse Fietsvakantie in Zuid-Limburg is inbegrepen:
4 Overnachtingen in een Deluxe balkonkamer
4x Een uitgebreid Ontbijtbuffet
2x Een heerlijk 3-gangen diner
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Unieke omgevingsplattegrond met mooie fietsroutes en plattegrondjes van Maastricht Aken en Vaals

Prijzen:
Aankomst zondag t/m dinsdag vanaf € 325 p.p. op basis van 2 personen in de Deluxe balkonkamer.
Aankomst woensdag t/m zaterdag vanaf € 350 p.p. op basis van 2 personen in de Deluxe balkonkamer.
Exclusief toeristenbelasting à € 2,50 p.p.p.n. en service charge à € 2,90 p.p.p.n.
De 1-persoonskamer toeslag bedraagt € 35,00 per nacht.
De prijs van deze 5-daagse Fietsvakantie in Zuid-Limburg is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de
feestdagen.
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