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3-daags Golfarrangement met verblijf in hartje Valkenburg en 18
holes golfen

3-daags Golfarrangement met verblijf in hartje Valkenburg
Wilt u overnachten in hartje Valkenburg aan de Geul en een dag heerlijk 18 holes golfen op golfbaan Rijk van Margraten? Dan is dit
golfarrangement de juiste golftrip. Geniet in een sfeervol hotel midden in de gezellige toeristenplaats Valkenburg, 's avonds loopt u zo het
centrum in voor een drankje of gezellig terrasje.
Geniet in dit mooie hotel en ga heerlijk golfen. De golfbaan ligt een kwartiertje rijden van het hotel.

Het hotel
Aan de rand van het bruisend centrum van Valkenburg aan de Geul, vindt u dit stijlvolle hotel dat al meer dan 125 jaar door dezelfde familie
gerund wordt. In het hartje van Valkenburg aan de Geul geniet u hier van de luxe van de hotelkamers en suites en van alles dat deze stad te
bieden heeft: historie, spanning, gezelligheid en ontspanning.

De kamers
Of u nu kiest voor een recent vernieuwde hotelkamer of een suite met uitzicht op de kasteelruïnes, bij dit hotel ontwaakt u in een omgeving
van luxe en gezelligheid. Alle 39 kamers zijn voorzien van alle basisvoorzieningen en een bad/douchecombinatie of inloopdouche, tv, minibar,
kluis en airco. In het hele hotel kunt u gebruik maken van gratis Wi-Fi en zijn huisdieren op aanvraag welkom.
Het hotel beschikt over 4 verschillende kamertypes. De standaard 2-persoonskamer, de luxe 2-persoonskamers, de junior suites en de
(bruid)suite.
De 2-persoonskamers zijn eind 2016 en 2018 helemaal vernieuwd zodat u er nog comfortabeler kunt verblijven. De vernieuwde kamers zijn
helemaal van deze tijd en allemaal voorzien van airco.
De luxe 2-persoonskamers bieden net iets meer ruimte dan de standaard 2-persoonskamers.
De junior suites zijn ruim en voorzien van een slaapgedeelte en een apart zitgedeelte en voor maximaal 4 personen. De suites zijn in
verschillende stijlen ingericht en voorzien van airco. Vanuit sommige junior suites heeft u uitzicht op de historische kasteelruïne.
Geschikt voor de kersverse bruid en bruidegom, maar zeker ook voor iedereen die van ruimte, luxe en een uniek uitzicht wil genieten is de
(bruid)suite een heerlijke kamer onderverdeeld in verschillende ruimtes.

Culinair genieten
In het restaurant in het hotel kunt u in een stijlvolle ambiance genieten van een heerlijke lunch of culinair diner.
Chef-kok Hans Pijls staat aan het roer van de keuken en heeft meer dan 40 jaar kookervaring en zijn kookstijl is het best te omschrijven als
klassiek met invloeden uit alle windrichtingen. Chef-kok Pijls laat zich inspireren door de seizoenen en kwaliteitsingrediënten, dit resulteert
iedere 4 tot 6 weken in een nieuwe menukaart vol mooie gerechten. Sommige gerechten, zoals de kreeft en de zwezerik, zijn al generaties
lang op de menukaart te vinden.
Naast het restaurant vindt u in het hotel een Restobar. Daar waar gastvrijheid en service al meer dan 125 jaar de boventoon voeren. Met het
veelzijdige centrum van Valkenburg op de stoep, is dit de perfecte uitvalbasis voor iedereen die wil genieten van het goede leven. Of jij jouw
dag nu bij ons begint, eindigt of heel even onderbreekt. Laat ons jouw dag net dat beetje extra geven.
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Ontdek Valkenburg en al het moois in de omgeving
Ook in de omgeving van Valkenburg, tussen de glooiende heuvels van het Zuid-Limburgse Heuvelland, is het prima toeven. Per fiets, te voet,
met de auto of met het OV ontdekt u vanaf dit hotel de mooiste plekjes in binnen en buitenland. Begin uw dag in het zonnige zuiden goed met
een uitgebreid ontbijt en sluit hem af met een heerlijk diner in het restaurant in het hotel.
Op een kleine steenworp afstand van het bruisend centrum van Valkenburg aan de Geul, bovenop de befaamde Cauberg, vindt u Holland
Casino Valkenburg en Thermae 2000: de plek om spanning te beleven en te ontspannen.
Vanuit dit hotel heeft u een prachtig uitzicht op de Valkenburgse Kasteelruïnes, een van de vele bezienswaardigheden die Valkenburg aan de
Geul rijk is. Zo vindt u onder het Mergeldorpje een gigantisch grottenstelsel. Opgedeeld in verschillende delen, biedt dit grottenstelsel een
grote diversiteit aan ondergrondse activiteiten. Op een kleine loopafstand vindt u een kabelbaan die u meeneemt naar de Wilhelminatoren.
Hier geniet u van een verstrekkend uitzicht over Valkenburg en het Heuvellandschap, en kunt u uw dag vullen met leuke activiteiten.

Golfbaan Rijk van Margraten
Tussen de landerijen, wijngaarden en oude bossen ligt de prachtige golfbaan. De 18-holes golfbaan is aantrekkelijk en uitdagend door het
afwisselende karakter van holes. De baan wordt gekenmerkt door een hoogverschil van maar liefst 50 meter.

Bij dit 3-daags Golfarrangement in hartje Valkenburg is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Ontbijt
1x Een heerlijk diner
1 Greenfee voor 18 holes golfen op Rijk van Margraten

Prijs: vanaf € 177,00 p.p. op basis van een 2-persoons Standaardkamer.
Weekendtoeslag (vrijdag- en zaterdagnacht): € 50,00 per nacht.
1-persoonskamer is op aanvraag.
Parkeren: € 12,50 per dag
Upgrade naar luxe kamer € 20,00 per dag
Toeristenbelasting: € 3,00 p.p.p.n.
De prijs van dit 3-daags Golfarrangement in hartje Valkenburg is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de
feestdagen.

3-daags Golfarrangement met verblijf in hartje Valkenburg en 18 holes golfen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

