Landgraaf - Hotel Winselerhof
(grand prestige)

Limburg vormt een uniek heuvellandschap dat bomen, akkers, weiden en dromerige dorpjes herbergt. Waar
grotten, kastelen, voorname boerderijen, holle wegen en slingerende beken een kleurrijk palet van
verscheidenheid vormen. Voeg hierbij nog de vele ontspanningsmogelijkheden: fietsen, golfen, ballonvaren,
sporten, museabezoeken en boottochten en je hebt een vakantieoord voor iedereen en alle seizoenen. Het
bezoeken waard zijn Maastricht met o.a. het natuurhistorisch museum, de boottochten op de Maas en
shopping in het exclusieve Stokstraatkwartier. Maar ook Kerkrade met het mijnmuseum en de botanische
tuinen en Heerlen met het Romeins Thermenmuseum en het geologisch museum en de verschillende auto-,
wandel- en fietstochten mogen zeker niet op uw programma ontbreken.
Brussel-Landgraaf 150 km
Ligging: Het hotel Winselerhof ligt in een dal, in een rustig natuurgebied, ideaal om te wandelen. Snowworld
Landgraaf, met de langste overdekte skipiste van Europa, Mondo Verde, het unieke kasteeltuinencomplex en
dierenpark GaiaZoo, liggen in de achtertuin.
Faciliteiten: Deze monumentale herenboerderij uit de 16de eeuw werd gerestaureerd tot het luxe hotel
Winselerhof en behoort tot de Small Luxury Hotels of the World. U kan er gastronomisch genieten in
´Restaurant Pirandello´. Daarnaast kan u voor een drankje of een lunch terecht in Luigi’s Lunchrestaurant &
Bar. Historische gewelven vormen het kader van een sublieme wijnkelder. Sport- en
ontspanningsmogelijkheden tegen vergoeding in de omgeving: golf op 3 verschillende 18-holesbanen.
Verhuur fietsen en mountainbikes (€ 15-25/dag - fietsroutes kosteloos). Verder beschikt het hotel over 2
terrassen, bar, roomservice, gratis draadloos internet, vrije parking en wijngaard.
Logies: De 49 kamers bevinden zich rond de historische binnenplaats. Zij beschikken alle over bedden van
220 cm lang, telefoon, radio, safe, TV, minibar (op aanvraag), koffie- en theezetfaciliteiten, draadloos internet
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en een volledige badkamer met bad/douche/WC en haardroger.
Type A: Luxe kamer. (max 2 volw.)
Type B: Premium kamer (max. 2 volw.) idem als de luxe kamers maar ruimer en luxueuzer ingericht.
Type C: Junior Suite (max. 2 volw. + 2 kind. -12j)
Type D: Single luxe kamer
Gastronomie: Uitgebreid ontbijtbuffet en half pension: 4-gangendiner. Toprestaurant Pirandello serveert een
Italiaans getinte haute cuisine in een modern decor.
Info: Huisdieren bij de reservatie vermelden: € 25/dag(niet toegelaten in het restaurant). Hotel niet
toegankelijk voor gasten met een beperking. Verblijfstaks ter plaatse te betalen: € 3,95 p.p./nacht. Geen
communicerende kamers.
LUXE GASTRONOMISCH ARRANGEMENT NLLI002C
Verwelkoming met een glas prosecco, 2 overnachtingen met uitgebreid prosecco ontbijtbuffet, 1x Italiaans
georiënteerd 4-gangendiner in restaurant Pirandello.
Prijs per persoon in type A: € 232, in type B: € 257, in type C: € 282 en in type D: € 343,50.
Dranken zijn niet inbegrepen.

Prijzen per persoon, per nacht NLLI002
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Nederland/Limburg/landgraaf_winseler_hof.htm .
Toeslag half pension: € 75
Kind -2j: gratis in K+O en kind 2-12j: € 50 in K+O en € 81,25 in HP.
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