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3-daags Fietsarrangement in Schin op Geul - Genieten in ZuidLimburg

Fietsen door het Zuid-Limburgse Heuvelland
Grenzeloos genieten in Zuid-Limburg. De ligging van dit hotel, onder aan de Sousberg in Schin op Geul, is zelfs voor Limburgse begrippen
bijzonder te noemen. Het hotel is een uitstekende uitvalsbasis voor een paar daagjes fietsen. Met de gastvrijheid die dit hotel biedt weet u
zeker dat u aan het juiste adres bent om alle zorgen even helemaal te vergeten.

Het hotel in Schin op Geul
Het hotel in Schin op Geul is een plekje met een geheel eigen charme. Een uitstekende uitvalsbasis voor dat lekkere verwenweekendje om
een paar dagen er op uit te fietsen.
In het hotel is een lift aanwezig en kunt u gratis gebruik maken de wifi. Het ontbijt wordt 's morgens in het restaurant in buffetvorm geserveerd.
Dineren kan 's avond in het restaurant en bij mooi weer lekker op het terras bij het hotel.
Het hotel beschikt over voldoende eigen parkeergelegenheid en een afgesloten fietsenstalling. Het gebruik van beiden is gratis maar wel op
eigen risico. Honden zijn niet toegestaan in het hotel.

Verschillende kamertypes
Het hotel beschikt over 21 kamers en er zijn verschillende kamertypes.
De budgetkamers met uitzicht zijn comfortabele 2-persoonskamers met uitzicht op de kleurrijke patio. De ideale uitvalsbasis voor uw verblijf
in Schin op Geul en dit kamertype beschikt over een eigen toilet, douche, 2-persoons boxspring, gratis wifi, telefoon en televisie.
De economy kamers met uitzicht zijn comfortabele 2-persoonskamers (zonder balkon) maar hebben een prachtig uitzicht op de Limburgse
heuvels. Dit kamertype beschikt over een eigen toilet, douche, 2-persoons boxspring, gratis wifi, telefoon en televisie.
De comfortkamer met balkon is heerlijk wakker worden en op het balkon genieten van de omgeving. Beter wordt het niet! Deze ruime kamer
beschikt over een balkon, eigen toilet, douche, 2-persoons boxspring, gratis wifi, telefoon en televisie.
Met het gezin op pad? Geniet overdag van het mooie heuvelland en kom vervolgens tot rust in deze ruime kamer. De familiekamer is
uitgerust met een boxspring, televisie, gratis wifi, telefoon en badkamer met douche en toilet. De kamer is geschikt voor maximmaal 4
personen.
Geniet van een warm bad en kom lekker bij op het balkon van deze Junior Suite. De suite beschikt over een balkon, toilet, bad,
inloopdouche, 2-persoons boxspring, telefoon en televisie.
Ontdek Schin op Geul terwijl u verblijft in deze luxe suite met zeer ruime badkamer en inloopdouche. Ideaal voor een romantisch verblijf in
Schin op Geul. We leggen u graag in de watten. De Sousberg Suite is voorzien van een balkon met uitzicht op de tuinzijde, toilet,
inloopdouche, luxe bad, 2-persoons luxe boxspring, gratis wifi, telefoon en televisie.

Ga er lekker op uit
In het hotel zijn gratis fietsroutes beschikbaar maar ook vele fietsknooppunten gaan door het Zuid-Limburgse Heuvelland.
Daarnaast starten er diverse mountainbike- alsmede Nordic Walking-routes bij ons voor de deur. Vanuit het hotel zijn er verder tal van
uitstapjes te maken en vele evenementen die u kunt bezoeken naar gelang de tijd van het jaar. Wat dacht u van bijvoorbeeld:
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Thermae 2000 in mergelstad Valkenburg aan de Geul
Zwemparadijs Mosaqua in Gulpen
GaiaZoo en Mondo Verde in Kerkrade

Gaat u liever een dagje naar een stad? Maastricht, Aken en Luik liggen bij wijze van spreke in de achtertuin.

Bij dit 3-daagse Fietsarrangement in Schin op Geul is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Ontbijt
2x Een vastgesteld 3-gangen diner
1x Huiscocktail en luxe bitterbal

Prijs: € 135,00 p.p. op basis van een 2-persoons Comfortkamer.
Prijs is exclusief toeristenbelasting.
Bij het fietsarrangement kunt u uw eigen fietsen meenemen en in de afgesloten fietsenstalling van het hotel stallen.
De prijs van dit 3-daagse Fietsarrangement in Schin op Geul is geldig tot en met 31 december 2022 met uitzondering van de
feestdagen.
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