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Familie voordeelarrangement - Kinderen GRATIS!

Familiehotel uitje in Zuid Limburg
Met GaiaPark Kerkrade Zoodat al driemaal gekozen is tot mooiste grote dierentuin van de Beneluxom de hoek zult u samen met de kinderen
een op en top weekend beleven. Maar uiteraard is er nog veel meer leuks om te ondernemen. Kortom een leuk familiearrangement waarbij de
kinderen zich geen moment zullen vervelen!

De kamers
Het 4-sterren hotel is een sfeervol eigentijds familiehotel, gelegen in een rustige omgeving net buiten het gezellige centrum van Valkenburg,
de toeristische trekpleister van Limburg. Hotel Atlanta een bekende naam in Valkenburg en omstreken. Dit is mede te danken aan de
voortreffelijke keuken van het hotel. Ons sfeervol eigentijds familiehotel telt 34 kamers van diverse categorieën waaronder ook 5 persoons
familiekamers, die allen voorzien zijn van bad/douche, toilet, tv, radio en telefoon. De kamers zijn bereikbaar per lift. Dankzij de Limburgse
gastvrijheid zult u zich hier meteen thuis voelen. Bovendien kunt u zich in Hotel Atlanta heerlijk ontspannen op een zonnig gelegen dak- en
tuinterras.

De omgeving
Bad Valkenburg... Een plek op de kaart die doet denken aan vakantie, ontspanning, uitstapjes, natuurschoon, rust, en niet te vergeten:
gezelligheid en sfeer. Natuur, cultuur en recreatie in een notendop, gecombineerd met de Bourgondische stijl van deze heuvelachtige
mergelstreek. Of u nu wilt wandelen, fietsen, winkelen, sporten,ontspannen in kuuroord thermae 2000, extreme sports wilt uitoefenen of een
museum bezoeken, het is hier allemaal aanwezig. Bad Valkenburg, een garantie voor een aangenaam verblijf in Zuid Limburg, altijd bruisend,
altijd vol leven.

Attracties en bezienswaardigheden - U zult zich nooit vervelen
Thermae 2000
Gaiapark Kerkrade zoo
Diverse attractieparken, o.a. Sprookjesbos (april t/m oktober)
De Valkenier (april t/m oktober)
Talrijke kastelen met als hoogtepunt het welbekende Ruïne Kasteel
Diverse musea, o.a. de Romeinse Catacomben
Holland Casino
Steenkolenmijn
Grotbiken, Survival, Grottochten
Labyrint Drielandenpunt
Ballonvaren
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Bij dit familiehotel arrangement is inclusief
2 Overnachtingen in een familiekamer
2 x uitgebreid ontbijtbuffet
1 x een uitstekend 4-gangen diner op de 2e avond
Voor de kinderen hebben wij aangepaste kindermenu's
Korting op entree voor Gaiapark Kerkrade zoo
Limburgpas voor kortingen op diverse attracties in Valkenburg en omgeving
Gratis fiets- en wandelroutes

Prijs: € 127,50 p.p. Kinderen tot 12 jaar gratis.
Minimaal 2 volbetalende volwassenen en er mogen dan 2 kinderen tot 12 jaar gratis verblijven.
Prijs is exclusief toeristenbelasting € 3,00 p.p.p.n.
De prijs van dit Familie arrangement in Valkenburg is geldig tot en met 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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