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Fietsvakantie vanuit Valkenburg - 5 dagen genieten en slapen in
hartje Valkenburg

Fietsvakantie door Zuid-Limburg
5 Dagen genieten in Zuid-Limburg en slapen in het centrum van Valkenburg! Vanuit dit hotel fietst u zo het schitterende Heuvelland in
waar vele fietsroutes zijn door knusse dorpjes, langs bezienswaardigheden en door prachtige natuur waar u onderweg lekker kunt genieten
van de mooie heuvelachtige landschappen en vergezichten.

Het hotel - Een heerlijke plaats om thuis te komen
Gelegen even buiten het centrum in een omgeving die uitnodigt tot hartstochtelijk genieten. Sportief en rustgevend... uw verblijf in ons hotel
maakt het allemaal mogelijk. Onze sfeervolle kamers of een onvergetelijke service zijn slechts enkele redenen om dit adres te onthouden.
Hotel Atlanta, een gastvrij middelpunt waar sinds 1962 gasten zich thuis voelen door een unieke familiaire sfeer.

De kamers - Overnachten in Limburg
Het sfeervolle 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.

Attracties en bezienswaardigheden - U zult zich nooit vervelen
Talrijke kastelen met als hoogtepunt het welbekende Ruïne Kasteel
Diverse musea met o.a. de Romeinse Catacomben
Grotten van Valkenburg
Diverse attractieparken (Valkenier, Valkenburg A GOGO, Sprookjesbos)
Andere activiteiten (Wilhelminatoren, de Kabelbaan, Rodelbaan, Holland Casino
Gezellige restaurants, winkels, verwarmde terrassen, historische gebouwen
Het unieke en beroemde kuuroord Thermae 2000. Optimaal genieten van wat de aarde zorgzaam bewaarde: mineraalrijk (thermaal)
water uit eigen bronnen. Een weldaad voor lichaam en geest.

Bij deze 5-daags Fietsvakantie in Valkenburg is inbegrepen:
4 Overnachtingen
4x Een uitgebreid ontbijtbuffet
2x Een 3-gangen diner
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Prijs: € 276,00 p.p. op basis van een 2-persoonskamer klein.
Toeslagen per persoon per nacht:
Toeristenbelasting bedraagt € 3,00 p.p.p.n.
Weekendtoeslag bedraagt € 4,00 p.p.p.n.
Toeslag tweepersoonskamer middel € 8,00 p.p.p.n.
Toeslag tweepersoonskamer groot € 15,00 p.p.p.n.
Toeslag tweepersoonskamer extra groot € 25,00 p.p.p.n. (Deze kamers zijn alleen beschikbaar op aanvraag.)
Hond in overleg € 7,00 per hond per dag
Parkeren is mogelijk tegen betaling
In het hotel is een fietsenstalling aanwezig

De prijs van deze 5-daags Fietsvakantie in Valkenburg is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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