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Nachtje weg en Dagje Scooteren door het prachtige Heuvelland

Dagje scooteren in Zuid - Limburg met avonddiner
Geniet van een heerlijke dag in het mooie heuvelland met onze speciale scooter. Bij ontvangst in ons hotel koffie met limburgse vlaai. Na een
heerlijk dagje toeren krijgt u een Borrelplankje met verschillende streekproduchten samen met een wijn- of bierproeverij'tje. Boek en kom
gewoon heerlijk genieten in dit mooie stukje Holland, Zuid-Limburg!

Het Hotel
Het hotel beschikt over een gezellige bar, waar de traditionele Limburgse bieren nog op fust geschonken worden, een binnenhof met een
mooi terras, waar het van het voor- tot het najaar goed toeven is. In onze wintertuin geniet u elk seizoen van een ander uniek uitzicht over het
Gulpdal. In delou Het hotel is in de Euregio gelegen, centraal tussen Aken, Maastricht en Luik, van winkelen tot wandelen, van museum tot
theater, van uitgaan tot uitslapen, er is voor elk wat wils.
Vanuit het hotel starten diverse wandel- en fietsroutes die u leiden door het prachtige landschap en de unieke dalen van het Heuvelland. Het
is een waar eldorado voor wandelaars, zeker omdat een terrasje of een gezellig café nooit ver weg is.
Het hotel biedt u per seizoen schitterende arrangementen, alle streken seizoensproducten, als ook activiteiten aan. Het restaurant ligt op 4
autominuten of 25 minuten loopafstand van het hotel. De gratis schuttle service van het hotel brengt u graag op en neer. Ontdek zelf
dat dit hotel alles in huis heeft om u een onvergetelijke vakantie te bezorgen in een prachtig decor.

Kamers
Onze meer dan ruime hotelkamers, zijn modern ingericht en beschikken over een badkamer met douche, wastafel, toilet en föhn, een apart
woongedeelte met TV, koelkast, waterkoker.

Heerlijk dagje scooteren in Zuid - Limburg
1 Dag één scooter met een knooppuntenkaart om het Heuvelland te ontdekken.
Bij ontvangst koffie met limburgse fruitvlaai
De dag afsluiten met een 3 gangen Natuur Puur diner in ons panorama restaurant (exclusief drankjes)

Prijs: € 119.10 p.p op basis van een standaardkamer voor 2 personen en met 1 scooter.
Toeslag 1-persoon op een scooter is € 24.75
Toeslag 1-persoons kamer per nacht € 27.00
Exclusief gemeentelijke heffingen. In weekenden hanteert het hotel een minimaal verblijf van 2 nachten.
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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