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Vriendinnenweekendje naar het Zuid-Limburgse Mechelen Samen 2 dagen er op uit

Met vriendinnen genieten in Zuid Limburg
Gezellig met vriendinnen een nachtje slapen in het Zuid-Limburgse Mechelen en genieten in het heuvelachtige landschap. Neem even de tijd
samen en geniet in dit sfeervolle hotel in boerderijstijl. Jullie worden ontvangen met een glas cava en dan hebben jullie alle tijd om 2 dagen er
op uit te gaan en Zuid-Limburg te ontdekken.

Al bijna 100 jaar Limburgse Gastvrijheid
Welkom in het schilderachtige Mechelen. Midden in het prachtige Geuldal, omringd door weilanden met grazende koeien, ligt ons hotel.
Oorspronkelijk een carréboerderij, waarvan de vakwerkgevels op de binnenplaats nog getuigen, tegenwoordig een karakteristiek hotel waar
gastvrijheid centraal staat.
De 26 gezellige hotelkamers zijn traditioneel ingericht in een Engelse stijl.
Het Hotel biedt tevens een prachtige binnenplaats, een bourgondische huiskamer en aan de achterzijde een sfeervol restaurant. Met niet te
vergeten een waanzinnig uitzicht over de tuin en het Heuvelland!

Overnachten in Mechelen
Wij beschikken over 5 verschillende kamertypes:
Standaard twin kamer
Tweepersoonskamer, gelegen aan de zij- en voorkant van het hotel óf aan de binnenplaats.
Comfort twin kamer met tuinzicht
Tweepersoonskamer met uitzicht over het Geuldal en de tuin. Deze kamers bieden koffie- en theefaciliteiten. Enkele comfort kamers zijn
tevens voorzien van een balkon.
Deluxe twin kamer
Ruime tweepersoonskamer, gelegen aan de voor- of achterkant. De Deluxe kamer beschikt over een bad, balkon óf extra zithoek met bank.
Alle Deluxe kamers bieden koffie- en theefaciliteiten.
Eén Deluxe kamer is gelegen op de begane grond en hierdoor zeer geschikt voor rolstoelgebruikers.
Appartement
Luxe separate woning bestaande uit een woonkamer en 2 slaapkamers, gelegen aan de zijkant van het hotel. Het appartement heeft een
eigen entree.

Bij dit 2-daagse Vriendinnen arrangement in Mechelen Zuid Limburg is
inbegrepen:
1 Glas cava bij ontvangst
1 Overnachting

Vriendinnenweekendje naar het Zuid-Limburgse Mechelen - Samen 2 dagen er op uit

Pagina 1/2

Vriendinnenweekend.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00
1x Een ontbijt
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Prijzen op basis van 2 personen in een Deluxe kamer:
Laagseizoen van 1-1 t/m 31-3-2023: € 59,50 p.p.
Midden seizoen van 1-11 t/m 31-12-2023: € 62,00 p.p.
Hoog seizoen van 1-4 t/m 31-10-2023: € 64,50 p.p.
€ 7,50 p.p.p.n. toeslag met aankomst op vrijdag of zaterdag
€ 35,00 p.k.p.n toeslag alleengebruik kamer
Tax & handling fee is € 4,95 p.p.p.n.
De prijs van dit 2-daagse Vriendinnen arrangement in Mechelen Zuid Limburg is geldig tot en met 31 december 2023 met
uitzondering van de feestdagen.
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