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3-daags Wellness arrangement - Even ontspannen in een sfeervol
landhuis net over de grens

3-Daags Wellness arrangement net over de grens
Geniet ontspannen! Neem een ??pauze van het dagelijkse leven en trakteer uzelf op een pauze van het dagelijkse leven. Idyllisch gelegen
aan de Nederrijn nabij Kalkar, net over de grens, kunt u in een prachtig landhuis ontspannen in het groen! Boek deze Wellness aanbieding om
weer even bij te tanken.

Wellness Spa
Sauna's
Geniet van saunasessies op 60 en 90 graden. Ervaar luxe om u goed te voelen en uw dagelijkse lichaam te bevrijden.
Stoombad
Verwen uw lichaam en uw huid op 60 graden en 100% luchtvochtigheid.
Diepe warmte
De infrarood A - diepe warmte radiator dringt door een raam rechtstreeks in de huid. Als resultaat wordt een onmiddellijke opwarming van het
onderhuidse weefsel bereikt - een aangenaam zweten, veroorzaakt door de binnenkant van het lichaam treedt op. Deze diepe hitte verhoogt
het metabolisme en de hele spieren kunnen diep ontspannen. U kunt dit onmiddelijk voelen na de inbedrijfstelling van de bestraling.
Natte gebieden
Laat u verfrissen met kleurrijke LED in de regendouche. Na de sauna bieden de koude douches een verfrissende verfrissing.
Ontspanningsruimte
Tijd om te ontspannen ... ontspan met uw favoriete boek tussen behandelingen of sauna's, of ontspan eenvoudig met stomende muziek.
Lounge
Zet uw plezierprogramma sensueel voort en ervaar de culinaire lekkernijen van onze keuken. De saunaruimte is om hygiënische redenen niet
bedoeld voor eten en drinken.
Gym
U wilt iets doen om uw fysieke welzijn te versterken? In de fitnessruimte traint u om fit te blijven in het dagelijks leven en fysieke stress te
weerstaan.
De sport- en fitnessruimte kunt u alleen in sportkleding en sportschoenen gebruiken.

Hotel en Kamers
Het hotel is idyllisch gelegen aan de Nederrijn nabij Kalkar. Hier kunt u in een prachtig landhuis ontspannen in het groen! Als u uw ogen kunt
openen in een van de mooiste kamers van dit bijzonder landhuis en kunt genieten van de uitgestrektheid van de Nederrijn alsof er geen
venster is tussen interieur en vrijheid, dan bent u bij ons aangekomen: Thuis aan de Nederrijn.
De Kamers
De comfortkamers bieden u 18-20m² alle voorzieningen om u zich thuis voelt. U goed voelen is belangrijk voor ons en onze gasten. Ze zijn
voorzien van een tweepersoonsbed, een bureau, een douche en standaard-tv met gratis Sky TV.
Stijlvol ingerichte superior kamers. De zorgvuldig geselecteerde meubels presenteren onze superieure kamers van 25 m² met een
uitnodigende en elegante sfeer. Een kingsize bed, een 42-inch flatscreen-tv met gratis Sky TV, een uittrekbare XL-fauteuil en een kluisje op de

3-daags Wellness arrangement - Even ontspannen in een sfeervol landhuis net over de grens

Pagina 1/3

Enjoy.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00
kamer zijn allemaal aanwezig voor uw comfort.
Junior suite - u bent de koning! U reist veel en wil zich graag op uw gemak voelen? Of voor twee of meer dagen om van onvergetelijke
momenten te genieten? De junior suites met 37m² zijn de kamers van de hoogste kwaliteit en bieden met uw unieke uitzicht op het
schilderachtige landschap van de Nederrijn uitzonderlijke rust. De 2 scheidbare kamers hebben elk een flatscreen-tv.
De budgetkamers zijn praktische kamers van 14m² tegen. Ze bieden: standaard eenpersoonsbed, douche, standaard tv met gratis Sky TV,
werkstation, kledingkast en gratis LAN / Wi-Fi-toegang. Ook te boeken als tweepersoonskamer met standaard eenpersoonsbed en extra bed.
Eén ding dat de kamers gemeen hebben:
Stijl en comfort op 4-sterrenniveau. Slechts een vleugje luxe onderscheidt de 41 kamers in het Beckmann Landhotel van elkaar. U kunt dus individueel afgestemd op uw behoeften - kiezen op vakantie of tijdens zakenreis, welke sfeer om te ontspannen u zelf wilt trakteren.
Het hotel wordt gecontroleerd op barrière-integriteit. Als u een drempelvrije kamer nodig heeft, geef dit dan aan tijdens het reserveren.
Vier-sterren niveau
WiFi
Douche / toilet
wekkerradio
bureau
telefoon
Flat TV
Niet-roken kamers

Programma
We gebruiken alleen de hoogste kwaliteit verzorgingsproducten van Gertraud Gruber cosmetica, die indruk maken met hun waardevolle en
natuurlijke ingrediënten.
Hierdoor worden de toepassingen bijzonder goed verdragen en aanbevolen, zelfs voor de meest gevoelige huid. Het laatste genezende
krijtpakket laat niets te wensen over.
Laat de avond vervagen met een glas wijn en een voortreffelijk 3-gangenmenu in het restaurant.
dag 1
Aankomst overdag
Dagkaart LIBERTINE SPA
Diner (3-gangenmaaltijd met 2 hoofdgerechten om uit te kiezen) met welkomstdrankje
Overnachting in een comfortabele en rustige kamer

dag 2
Uitgebreid ontbijtbuffet
Dagkaart LIBERTINE SPA
Aroma lichaamsmassage ca. 60 minuten
Diner (3-gangenmaaltijd met 2 hoofdgerechten om uit te kiezen)
Overnachting in een comfortabele en rustige kamer

dag 3
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Uitgebreid ontbijtbuffet

Bij het 3-daags Wellness arrangement is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een uitgebreid ontbijtbuffet
2x Een diner (3-gangenmaaltijd met 2 hoofdgerechten om uit te kiezen) met welkomstdrankje
Gebruik Spa
Aroma lichaamsmassage ca. 60 minuten

Prijzen:
€ 243,00 p.p. op basis van een 2-persoons Comfortkamer.
€ 258,00 p.p. op basis van een 2-persoons Superior kamer.
Voor 1-persoonsgebruik is de prijs € 289,00 p.p. op een Comfortkamer en € 319,00 p.p. op een Superior kamer.
De prijs van dit 3-daags Wellness arrangement is geldig tot en met 31 december 2019 met uitzondering van de feestdagen.
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