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Tweedaags Romantiek Arrangement - wegdromen op een prachtig
Kasteel

Tweedaags Romantiek Arrangement
Met het 2-daags Romantiek Arrangement kunt u heerlijk genieten van een 3-gangen diner. U overnacht in een luxe split-level kamer met
terras en kunt ’s ochtends genieten van een uitgebreid ontbijt.

Wegdromen in een kasteel
Dit romantische kasteel is gelegen in het cultuurvolle en groene landschap van de gemeente Roerdalen. Het landschap kenmerkt zich door
prachtige bosgebieden, oude rivierarmen, moerasgebieden, uitgestrekte landbouwgebieden en stuifduinen en pittoreske plaatsjes.

Overnachten
Overnachten bij dit landgoed kasteel is wel heel bijzonder. In de kasteelhoeve, op zo'n 50 meter afstand van de Voorburcht verblijft u in een
unieke 2-persoons themasuite of luxe hotelkamer. Elke kamer heeft zijn eigen terras.
Heel speciaal zijn de torenkamer en de "Baron de Ravillesuite" in de voorburcht. Ook zijn er 3 fantastische sauna suites beschikbaar in de
nieuwe toren. Een kort of een lang verblijf op het Landgoed Kasteel is gegarandeerd geslaagd!
In de oude Kasteelhoeve zijn 16 prachtige Split-Level Suites. Met op de benedenverdieping de living en op de bovenverdieping de
badkamer en slaapkamer. Deze suites beschikken over een airco, minibar, Flatscreen TV, Koffie en thee corner, Douche/ Lig bad, Privé
terras, Bureau, Ruime living, Gratis Wifi.
Gelegen in de Hoofdburcht bevinden zich 2 prachtige Toren Suites. Voorzien van extra luxe en een geweldig uitzicht over het Landgoed. De
Toren Suites beschikken over Airco, Whirlpool (bad), Minibar, Koffie en thee faciliteiten, Flatscreen TV, Douche, Bureau, Gratis Wifi, een
Groot 2 persoonsbed.
De Toren Sauna Suite is gelegen in de unieke Overhoekse toren van de Hoofdburcht kijkt u aan alle zijden uit over het prachtige landgoed. U
geniet van alle luxe en een vorstelijk verblijf. Deze suite beschikt over een 2 persoons infrarood sauna, Airco, Whirlpool (bad), Douche,
Minibar, Koffie en thee faciliteiten, Gratis Wifi, Bureau, Flatscreen TV en een Kingsize bed.
De Luxe kamers met alles op 1 verdieping. Gelegen in de Kasteelhoeve, Poortwachtershuisje in de overhoekse toren en in de Voorburcht.
Deze kamers beschikken over een airco, Flatscreen TV, Koffie en thee corner, Mini bar, Telefoon, Kluisje, Bad Douche, Haardroger,
Badjassen.
De Torenkamer is gelegen in de witte toren van de Voorburcht. De kamer biedt uitzicht op de binnenplaats van de Voorburcht en de
toegangsbrug en beschikt over een airco, Minibar, Flatscreen TV, Gratis wifi, Bad/ douche, Haardroger, telefoon en wekkerradio.

Samen culinair genieten
In het specialiteitenrestaurant van het landgoed kasteel kunt u grandioos dineren. Van amuse tot nagerecht: alles klopt voor de volle
honderd procent. Het geheim van de chef-kok zit ’m in respect voor de natuur en het jaargetijde. Dus al het goede dat het seizoen te
bieden heeft, vindt u terug op uw bord.
U kunt à la carte dineren of u laten verrassen door het speciale menu dat de chef-kok die dag heeft samengesteld. Uiteraard is er een
uitgebreide wijnkaart en kunt u kiezen uit diverse wijnarrangementen. Een kasteel is natuurlijk niet compleet zonder een openhaard, dus die
knettert er lekker op los.
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Naast het specialiteitenrestaurant in de Palladtzaal zijn er andere plekken in het hotel waar u culinair kunt genieten in een sfeervolle setting.
Zoals op het vlonderterras aan de achterzijde van het kasteel, waar de lunch of het diner buiten kan worden geserveerd.

Dit Romantische arrangement in een kasteel is inclusief:
Bij aankomst koffie met vlaai
1x Een 3-gangen diner
1 Overnachting in een luxe split-level kamer
Een uitgebreid ontbijt(buffet)

Prijs: € 119,50 p.p. op basis van een 2-persoons luxe split-level kamer.

Toeslag verblijf op zaterdag € 20,00 per persoon.
Toeslag Torensuite met sauna is € 60,00 per kamer per nacht.
Toeristenbelasting en administratiekosten à € 2,50 per persoon per nacht.
Fiets- en E-bike huur op lokatie mogelijk. Gelieve vooraf te reserveren.
Fietshuur € 12,50 per fiets per dag
E-bike huur € 27,50 per fiets per dag
Laadpalen voor electrische voertuigen zijn aanwezig.
De prijs van dit 2-daags Romantische arrangement in een Limburgs kasteel is geldig tot 31 december 2022 met uitzondering van de
feestdagen.
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