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Golfen, relaxen en een nachtje slapen in het Kuuroord in
Valkenburg

Golfen en Wellness
Ontspanning en sportiviteit met elkaar combineren? Dan is dit arrangement perfect voor u! In het kuuroord kunt u 2 dagen genieten in de
sauna's en baden en heeft u een heerlijke beautybehandeling. Daarnaast kunt u lekker actief een een dag golfen bij Golfbaan het Rijk
van Margraten en 18-holes lopen.

Hotel en kamers
Het wellnesscentrum beschikt over een eigen aangrenzend 4-sterren hotel met 60 kamers. Het hotel is via een gang verbonden met het
wellness centrum zodat hotelgasten in hun badjas van hun hotelkamer naar de wellnessfaciliteiten kunnen lopen.
De kamers worden onderverdeeld in de volgende types: 46 classic kamers, 5 suites, 5 lifestyle kamers en 4 lifestyle suites.

Kom volledig tot rust in de Wellness
Deze locatie heeft een uitgebreid aanbod aan verschillende soorten sauna's. In totaal zijn er 9 sauna's en 2 stoombaden, zowel binnen- als
buitensauna’s. Naast het reguliere gebruik van de sauna vinden er elke dag verschillende sauna opgietingen plaats waar u gratis aan kunt
deelnemen.
Tijdens een saunabezoek geeft u uw lichaam een ware gezondheidskick. Vooral uw bloedsomloop krijgt een oppepper. Uw weerstand wordt
verhoogd en u voelt zich weer helemaal schoon, fit en ontspannen. De sauna geeft uw lichaam een training, ververst vochtreserves en bouwt
weerstand op. Ook doen we speciale opgietingen in de buitensauna’s waarbij we water en etherische oliën op de stenen gieten. Een dagje
wellness is dus goed voor lichaam en geest.
Op zoek naar een wellness met badkleding?
Op reguliere dagen is het dragen van badkleding in de wellness altijd verplicht. Dit houdt in dat het dragen van badkleding in de baden
verplicht is. In de saunafaciliteiten is het dragen van badkleding dan niet toegestaan.
Badkledingdag: Sauna- en badenlandschap alleen met badkleding toegankelijk
Reguliere dag: Saunalandschap zonder badkleding, badenlandschap met badkleding
Ongeklede dag: Sauna- en badenlandschap alleen zonder badkleding toegankelijk

Heerlijke baden
Zowel de binnen- als buitenbaden zijn gevuld met thermaal water uit eigen bron en heeft een watertemperatuur van rond de 33 graden.
In het buitenbad zijn 2 whirlpools te vinden waar u heerlijk kunt relaxen in de frisse buitenlucht en het bruisende thermale water. Ga ook eens
onder de waterstralen staan en voel hoe het stromende water uw nek en schouders masseert.
Restaurants
Tijdens uw bezoek aan het wellness centrum is er op elk moment van de dag een geschikte horecafaciliteit. Van een buffetrestaurant voor
een lekkere lunch of een lichte maaltijd tot een loungebar met de lekkerste cocktails of een heerlijk stukje Limburgse vlaai, maar ook een
uitgebreid diner in badjas aan de open haard of juist op hoog niveau in het hotel is mogelijk. Het is verplicht om een badjas te dragen bij
een bezoek aan één van de horecagelegenheden.
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Golfbaan het Rijk van Margraten
In het Zuid-Limburgse heuvellandschap, tussen landerijen, wijngaarden en oude bossen, ligt Golfbaan Het Rijk van Margraten. Als
greenfeespeler bent u 7 dagen per week van harte welkom. Handicap 54 is al voldoende om te mogen spelen en wij voegen geen andere
golfers toe aan uw flight.
De 18-holes golfbaan is aantrekkelijk en uitdagend door het afwisselende karakter van holes. De baan wordt gekenmerkt door
een hoogteverschil van maar liefst 50 meter.

Bij dit 2-daags Golf en Wellness arrangement in Valkenburg is inbegrepen:
1 Overnachting in een standaard kamer
2 dagen toegang tot de faciliteiten van het kuuroord
1x Ontbijtbuffet
Een culinair 3-gangen diner in restaurant Pure
Deelname aan activiteiten als, opgietingen, floaten, ThermaeMotion, etc.
Vrij gebruik van shampoo en scrubzout
Keuzebehandeling: massage 25 minuten OF een gezichtsbehandeling van 25 minuten
18-holes Greenfee bij het Rijk van Margraten

Prijzen per persoon op basis van een 2-persoonskamer:
Aankomst maandag tot en met woensdag € 222,50
Aankomst donderdag of zondag € 227,50
Aankomst vrijdag € 242,50
Aankomst zaterdag € 257,50
Het arrangement is exclusief:
Badjas, handdoek en slippers
Gemeentelijke heffingen € 3,99 p.p.p.n.
Parkeerkosten € 15,00 per nacht
De prijs van dit 2-daags Golf en Wellness arrangement in Valkenburg is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van
feestdagen.
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