Valkenburg - Hotel Château St. Gerlach
(grand prestige de luxe)

Ligging: Hotel Château St. Gerlach vindt u in een uniek natuurgebied van 400 ha, aan de oevers van de
Geul. Hier kan u genieten van het prachtige Geuldal met al zijn schilderachtige plekjes, unieke fauna en flora,
glooiende heuvels en mergelgrotten.
Faciliteiten: In dit historisch landgoed, omgetoverd tot een uniek luxe verblijfsoord vindt u het Restaurant
Château St. Gerlach, de gezellige Bistrot de Liège met heerlijk groot terras, Burgemeester Quicx, Coffee &
More, de gezellige huiskamer in de kasteelhoeve, een lift (enkel in het hotelgedeelte), parking en het
kasteelpark met schitterende baroktuinen, een wijngaard en weidelanden. Fiets- en e-bikeverhuur (€
29,50/dag). Gratis shuttledienst naar de binnenstad van Maastricht (op basis van beschikbaarheid). Gratis
draadloos internet op het gehele landgoed. Het hotel beschikt over een eigen kruidentuin, een wijngaard en
een fruitboomgaard.
Wellness: U kan gratis gebruik maken van het binnenzwembad(7-22u) met ligzetels en ligweide, het Turks
stoombad en de sauna. In Spa & Wellness St. Gerlach(ma-zat 10-18u, zon 10-16u) kan u wellness- en
schoonheidsbehandelingen reserveren.
Logies: Alle kamers zijn uiterst luxueus en met veel zin voor detail ingericht. Ze beschikken alle over
telefoon, flatscreen TV, safe, broekenpers, minibar en badkamer met bad/douche/WC, haardroger en badjas.
Type A: Luxe kamer. (max 2 volw. + 1 kind -3j.)
Type B: Junior suite (max. 2 volw. + 1 kind -3j.) dezelfde faciliteiten als A maar groter.
Type C: Senior suite (max. 2 volw. + 1kind -3j.) dezelfde faciliteiten als B maar groter.
Type D: Hotelappartement (max 2 volw + 2 kind -18j.) met woonkamer met sofabed, slaapkamer, badkamer,
ideaal voor gezinnen.
Type E: Single luxe kamer.
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Gastronomie: Uitgebreid continentaal ontbijt. Restaurant Chateau St. Gerlach serveert een klassieke Franse
haute cuisine in een prachtig decor met vooral producten uit de streek en het eigen landgoed. De Bistrot de
Liège biedt een toegankelijke kaart met Franse bistrogerechten met een eigentijdse twist. Burgemeester
Quick, Coffee & More, is een koffie- en lunchconcept voor alle momenten van de dag. Restaurant Château
St. Gerlach is gesloten op zondag en maandag.
Info: Kleine huisdieren toegelaten: € 30p/n (niet in het restaurant, vermelden bij de reservatie en ter plaatse
betalen). Verblijfstaks ter plaatse te betalen: € 5,45 p/p/p/n. Het volledige hotel is rookvrij. Geen
communicerende kamers. Het hotel is minder goed toegankelijk voor gasten met een beperking.
BISTROT ARRANGEMENT NLLI005D
1 overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet, 1 x 4-gangendiner in Bistrot de Liège.
Prijs per persoon; € 165,75 in type A, € 184,50 in type B, € 203,25 in type C, € 197 in type D, € 256,50 in
type E. Toeslag aankomst vrijdag of zaterdag in type A/B/C/D: € 46,25 en € 80,50 in type E
ST GERLACH ARRANGEMENT NLLI005A
1 overnachting met uitgebreid ontbijtbuffet, 1 x 7-gangendiner in Restaurant Château St. Gerlach.
Prijs per persoon; € 228,25 in type A, € 247 in type B, € 265,75 in type C, € 259,50 in type D en € 319 in
type E. Toeslag aankomst vrijdag of zaterdag in kamertype A/B/C/D: € 43,75 en € 78 in type E

Prijzen per persoon, per nacht NLLI005
Prijzen en reservaties op
http://www.gallia.be/Nederland/Limburg/Valkenburg_aan_de_Geul/Hotel_Chateau_St_Gerlach.html .
Kind. -4j: € 18,75 voor het babybed voor de volledige periode
Kind. 4-11j: € 50 in K+O
3de en 4de bed in type een D: € 97,50 in K+O.
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