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3 Dagen Genieten in Epen en een dag relaxen bij Thermae2000

3 Dagen Genieten in Epen
Geniet 3 dagen in het Zuid-Limburgse plaatsje Epen en ga een dag heerlijk relaxen bij Thermae200 in Valkenburg. Aansluitend kunt u een
gokje gaan wagen in het casino in het centrum van Valkenburg Deze leuke aanbieding heeft een scherpe prijs dus boek, geniet en relax in
Zuid-Limburg en ga lekker een dagje ontspannen in het kuuroord.

Het hotel
Het hotel beschikt over 21 kamers welke verdeeld zijn in 2-persoonskamers en familiekamers. Tevens beschikt het hotel over een lounge
waar u kunt genieten van een hapje of een drankje, bij goed weer ook op de rustige terrassen aan voor èn achterzijde, een ontbijtzaal en een
lift. De panorama-ligging aan de achterkant bij het Geuldal completeren de accommodatie van dit hotel. Gatis wifi is door het gehele hotel te
ontvangen.
Faciliteiten van het hotel:
Lift
Fietsenstalling
Wifi door het hele gebouw
Restaurant
Receptie
Lounge met bar gedeelte
Terrassen voor- en achterzijde
Wandel- en fietsroutes bij receptie
Fietsverhuur te reserveren bij de receptie
Gratis parkeren aan de achterzijde van het hotel
Ontbijtzaal

Als gast van het hotel kunt u achter het hotel uw auto gratis parkeren op de royale parkeerplaats.

Kamers in het hotel
Alle kamers beschikken over comfortabele boxspring-bedden, er is Wifi op de kamer, LED televisie en een eigen badkamer. Er zijn 2
verschillende kamertypes.
Knusse kleine 2-persoons kamers
Deze hotelkamers zijn voorzien van boxspring bedden, douche of bad & toilet, flatscreen LED-TV, WiFi draadloos internet en 2 comfortabele
fauteuils. Deze kamers zijn bereikbaar per lift.
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Standaard 2-persoons kamer
Deze hotelkamers zijn voorzien van boxspring bedden, douche of bad & toilet, flatscreen LED-TV, WiFi draadloos internet en 2 comfortabele
fauteuils. Meerdere standaardkamers zijn voorzien van een balkon met prachtig uitzicht over de landerijen aan de achterzijde. Tevens
beschikken wij ook over een 2-tal kamers met apart zit/slaapgedeelte. Deze kamers zijn bereikbaar per lift.

Genieten in de omgeving van het hotel
Het hotel ligt in Epen en ligt mooi centraal in het Heuvelland in Zuid-Limburg. In de omgeving van het hotel ligt Thermae2000 in Valkenburg of
kunt u een bezoek brengen aan het toeristenstadje Valkenburg om lekker te shoppen of gezellig een terrasje te pakken. Het 3-landenpunt in
Vaals is ook uw bezoek waard of bezoek Mondo Verde met 4 verschillende thema's; de prachtige wereldtuinen, het spannende Dinofauna, de
veelzijdige dierenwereld en natuurlijk de heerlijke attracties.
Wilt u wat actievers doen dan kunt u vanuit dit hotel heerlijk wandelen en fietsen. En ook voor de golfliefhebbers ligt golfbaan Het Rijk van
Margraten in de buurt om een dag heerlijk te gaan golfen.
Epen is een van de toeristische trekpleisters van Zuid-Limburg. Vooral vanwege de glooiende heuvels en wandel en fietspaden. De omgeving
van Hotel Eperland biedt eindeloos veel mogelijkheden om uw verblijf volledig naar uw wensen in te richten. De talloze heuvels, bossen,
wandelpanden en prachtige vergezichten kenmerken deze omgeving. Aan terrasjes ontbreekt het uiteraard in dit mooie landschap ook niet,
dus aan de inwendige mens is ook gedacht.

Bij dit 3-daags Wellness en Genieten in Epen arrangement is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een ontbijtbuffet
1x Een 3-gangen diner
Entree Thermae 2000
Entree Holland casino Valkenburg
Kortingskaartjes
Gebruik wandel- en fietsroutes

Prijs: € 120 p.p. op basis van een 2-persoons Standaardkamer.
De prijs van dit 3-daags Genieten met dagje Thermae200 arrangement in Epen is geldig tot en met 31 december 2021 met
uitzondering van de feestdagen.
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