Designhotel Maastricht
(prestige)

De hoofdstad van Nederlands Limburg is een bruisende stad met bijna 20 eeuwen geschiedenis. Ze trekt het
hele jaar door veel bezoekers met zijn gezellige winkels, bourgondische restaurants, de vele monumenten en
de uitgebreide cultuurkalender. Hier vindt je voor elk wat wils. Zeker het bezoeken waard: het
Bonnefantenmuseum, de vele kerken waaronde de St.-Servaasbasiliek en de OL-Vrouwebasiliek, het
Dinghuis, het Stadhuis, het St.-Martinushofje en tal van sfeervolle straatjes en binnenpleintjes van de oude
historische stad. Wil je iets anders dan Monumenten? Dan kan je kiezen voor een rondvaart op de Maas, een
kajaktocht, een bezoek brengen aan één van de vele parken die tegen de 13e en 14e eeuwse stadswallen
aanliggen of in het uitgangsleven duiken met zijn 400 cafés en cafeetjes.
Ligging: Het Designhotel Maastricht ligt in de trendy buurt ´Wyck´, dichtbij het centrum en op 2 minuten
wandelen van het station.
Faciliteiten: Het Designhotel Maastricht werd volledig nieuw gebouwd achter een historische gevel waardoor
het contrast bij binnenkomst groot is. Dit viersterrenhotel beschikt over een receptie, Bar en Brasserie FLO,
een lounge ruimte, een lift, roomservice, een fitness en gratis draadloos internet. Parkeren is mogelijk in
Q-Park de Colonel(€ 15/24u).Via de receptie kan u fietsen en mountainbikes huren.
Logies: De 102 kamers(max. 2 volw. + 1 kind -12j.) van het Designhotel Maastricht zijn bijna allemaal
verschillend in stijl en decoratie maar ze zijn allemaal ingericht met hoogstaand hedendaags comfort zoals
flatscreen tv, wifi, kluisje, koffie- en theefaciliteiten en haardroger. Alle kamers zijn niet-rokers kamers.
Type A: Timeless Basic kamer met badkamer met bad of douche en koelkastje, 14-16 m²
Type B: Timeless Basic kamer met airconditioning, koelkastje en badkamer met bad of regendouche, 17m².
Type C: Superior kamer met airconditioning, koelkastje en badkamer met bad of regendouche, 28m².
Type D: Deluxe kamer met airconditioning, koekkastje, heerlijk Hästens bed en badkamer met bad en
badjassen, 28m². Sommige kamers hebben een open badkamer.
Gastronomie: Ontbijtbuffet met bubbels. Brasserie FLO is uitgegroeid tot een begrip in Maastricht. Het
restaurant serveert een Franse klassieke bistrokeuken in een modern brasserie interieur. Een echte aanrader
!
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Info: Geen communicerende kamers voorhanden. Kleine huisdieren toegelaten op de kamer: € 25/verblijf.
Het hotel is geschikt voor gasten met een beperking. Verblijfstaks ter plaatse te betalen: ca. € 5.01 p.p.p.n.
TUSSENDOORTJE MAASTRICHT NLLI009C
1 overnachting met ontbijtbuffet, een glas Maastrichtse bubbels met een oestertje of een
charcuterieplankje in Brasserie FLO.
Prijs per persoon in type A: € 55, in type B: € 60, in type C: € 67,50 en € 72,50 in type D.
Toeslag aankomst vrijdag: € 20 - Toeslag aankomst zaterdag € 35
ROMANTISCH MAASTRICHT NLLI009E
2 overnachtingen met ontbijtbuffet in een superior kamer type C, één heerlijk 4-gangendiner in Brasserie
FLO, een ´welkom in Maastricht´ pakketje met een stadsgids en insiders tips van het Designhotel team.
Prijs per persoon met aankomst zondag-donderdag: € 150
Prijs per persoon met aankomst vrijdag: € 170 per persoon
Prijs per persoon met aankomst zaterdag: € 185 per persoon
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