Maastricht - Kruisherenhotel
(grand prestige de luxe)

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.
Brussel-Maastricht 105km
Ligging: In het centrum van Maastricht werd het voormalige 15e-eeuwse Kruisherenklooster met zijn
monumentale, gotische kerk getransformeerd tot een zeer bijzonder designhotel.
Faciliteiten: Voor dit hotel kreeg het 600 jaar oude klooster een complete facelift en werd er een unieke
combinatie gemaakt van moderne binnenhuisarchitectuur en historische componenten. Uniek werd het wel,
met zijn glazen lift in de oude kerk en zijn Wine Bar Rouge & Blanc met wijnrode zetels en bovengrondse
glazen wijnkelder.
Het hotel beschikt over een lobby, een lift, de gezellige wijnbar met een uitgebreid maar toegankelijk
wijnassortiment, een bibliotheek en het Kruisherenrestaurant. Via de receptie kan u op aanvraag fietsen
huren. Gratis gebruik internethoekje en gratis draadloos internet in heel het hotel. Er is ook een garage ter
beschikking (€ 35 nacht)
Logies: De 60 kamers van het hotel werden opgedeeld in 4 types. Alle kamers zijn voorzien van TV,
airconditioning, broekenpers, minibar, audio-installatie, kluisje, gratis draadloos internet en badkamer met
bad/douche/WC en haardroger. Alle kamers zijn niet-rokers kamers.
Type A: Deluxe kamer (max. 2 volw.): 2 aparte bedden, badkamer met bad/douche
Type B: Prestige kamer (max. 2 volw. + 2 kind -12j. of 3 volw.): king size bed, badkamer met bad en aparte
douche
Type C: Single deluxe kamer.
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Gastronomie: Ontbijtbuffet en half pension: 4-gangendiner. Het Kruisherenrestaurant serveert een Franse,
regionaal georiënteerde keuken in een modern interieur.
Info: Verblijfstaks ter plaatse te betalen: € 6,25 p.p.p.n. Het hotel is volledig rookvrij. Communicerende
kamers op aanvraag in type B. Kleine huisdieren toegelaten op aanvraag: € 25/nacht. Het hotel is geschikt
voor gasten met een beperking(in type A).
KRUISHEREN GASTRONOMISCH ARRANGEMENT NLLI007D
1 (…)welkomstdrankje in de Wine Bar, een stadsgids van Maastricht op de kamer bij aankomst, 1
overnachting in een van de bijzondere, individueel gedecoreerde deluxe kamer met ´hemels´ ontbijtbuffet, 1 x
4-gangendiner op de unieke Entresol en een Kruisherensouvenir bij vertrek.
Prijs per persoon met aankomst zondag, maandag, dinsdag, woensdag of donderdag:
€ 194 in type A, € 225 in type B en € 316 in type C
Prijs per persoon met aankomst op vrijdag of zaterdag:
€ 238 in type A, € 269 in type B en € 360 in type C.
Kinderen -4j.: gratis; 4-11 jaar: € 82(met kindermenu 3-gangen)
3de volw. in type B: € 144

Prijzen per persoon, per nacht NLLI007
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Nederland/Limburg/maastricht_design_kloosterhotel.htm .
Kinderen -4j.: gratis; 4-11 jaar: € 50 in K+O.
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