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KIDS for FREE - Nachtje weg in Valkenburg in een gezellig
familiehotel

Familiearrangement in Valkenburg - Kids for free
Er even tussenuit met het hele gezin. In het hartje van Valkenburg aan de Geul vindt u dit gezellige familiehotel. Profiteer nu van deze
aanbieding en overnacht in een van onze ruime kamers.

Over Valkenburg aan Geul
Valkenburg aan de Geul wordt ook wel eens het toeristische hart van Limburg genoemd. De vele attracties in Valkenburg staan garant voor
plezier en vermaak voor jong en oud. Zowel bovengronds als ondergronds, actief, educatief of gewoon gezellig, in Valkenburg is er voor ieder
wat wils!

Faciliteiten
Drink uw kopje koffie lekker bij de open haard in de winter of op het terras in de zomer. Het goede leven smaakt naar meer. Zeker in ons
restaurant of in onze gezellige brasserie Next Door waar u als gast niet alleen de aandacht krijgt die u verdient maar waar u ook kunt
genieten van de kwaliteiten van onze chef. Wij hebben uiteraard ook kindermenu's.
Met name onze Familiekamers ( 2+2) zijn geschikt voor gezinnen, daarnaast zijn er ook 3-persoonskamers.
Het hotel beschikt over een eigen parkeergelegenheid.

Bij dit familiearrangement is inbegrepen:
Welkomstdrankje
1 Overnachting in een 4 persoonskamer (maximaal 4 personen)
1x Een uitgebreid ontbijtbuffet
1x Een 3-gangen keuze menu met voor de kids een eigen menu
Een infomap met VVV wegwijzer

Prijs: € 97,50 p.p. op basis van een 4-persoonskamer.
Kinderen van 0 t/m 11 jaar verblijven gratis.
Prijs alleen geldig op basis van minimaal 2 betalende volwassenen.
De prijs van dit familiearrangement met kids for free aanbieding is geldig tot 10 november 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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