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3-daags Beautyarrangement met dagje Thermae2000 in Limburg

Ontspannen in Valkenburg
Even lekker een paar daagjes er tussenuit en genieten van veelzijdig Valkenburg. Een plaats die doet verlangen naar vakantie, ontspanning,
uitstapjes, natuurschoon, rust en gezelligheid. Ervaar de gastvrijheid van dit hotel, geniet en relax in Thermae 2000.

Overnachten in een sfeervol familiehotel - een heerlijke plaats om thuis te kome
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. Het hotel is een bekende 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, 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 in het hotel heerlijk ontspannen op een zonnig gelegen dak- en tuinterras.

Beautydag bij Thermae 2000 - Weldaad voor lichaam en geest
Het wellness centrum bovenop de top van de Cauberg, biedt u een vernieuwend en sfeervol saunalandschap. De faciliteiten voor sauna en
wellness zijn de absolute top in de Benelux. Tevens is Thermae 2OOO één van de weinige plekken in Nederland waar u de verfrissende,
verzorgende werking van oergezond thermaal water kunt ervaren. U kunt onder andere genieten van thermale baden, de sauna en dagelijkse
activiteiten zoals floaten en gymsessies in het water. Met regenachtig weer extra genieten van bijvoorbeeld solarium en Relaxbioscoop of de
warme sauna en bij zonnig weer heerlijk vertoeven op de ligweide met het prachtige uitzicht over de Cauberg. Voor extra behandelingen
raden wij u wel aan tijdig contact op te nemen met Thermae!

Valkenburg is een stad met veel gezichten
Het hotel is gelegen in het prachtige Valkenburg, ook wel Bad Valkenburg en Mergelstad genoemd. Een stad met veel gezichten; charmant,
bourgondisch en vooral veelzijdig. Een plaats die doet verlangen naar vakantie, ontspanning, uitstapjes, natuurschoon, rust en gezelligheid.
Het bruist hier dan ook al jaren van het toerisme.
Tips
Thermae 2000
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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Dit 3-daags beautyarrangement in Limburg is inclusief:
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
2x Een uitstekend verzorgd 4-gangen diner met keuze uit het hoofdgerecht
1x Dagentree voor de thermale baden en sauna bij Thermae 2000
Gratis Vip pas Maasmechelen Village
Gratis entree Holland Casino Valkenburg

Prijs: € 153,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer klein.
Toeslagen per persoon per nacht:
Toeristenbelasting bedraagt € 3,00 p.p.p.n.
Toeslag voor een 2-persoonskamer middel € 8.00 p.p.p.n.
Toeslag voor een 2-persoonskamer groot € 16,00 p.p.p.n.
Toeslag voor een 2-persoonskamer extra groot € 25,00 p.p.p.n.
Hond in overleg € 7 per dag
Parkeren is mogelijk tegen betaling

De prijs van dit beautyarrangement in Valkenburg is geldig tot en met 31 december 2020 met uitzondering van de feestdagen.
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