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Outlet Shop till you drop vriendinnenuitje

Vorstelijk genieten op een eeuwenoud landgoed!
Zin in een weekendje weg of een nachtje wegdromen en gezellig shoppen met vriendinnen? Dan past dit Shop till you drop arrangement bij u!
U slaapt een nacht in een kasteel en kunt uitgebreid gaan shoppen in het outlet center in Roermond.

Overnachten
Overnachten bij dit Landgoed Kasteel is wel heel bijzonder. In de kasteelhoeve, op zo'n 50 meter afstand van de Voorburcht verblijft u in
unieke 2-persoons themasuites of luxe hotelkamers. Elke kamer heeft zijn eigen terras. Heel speciaal zijn de torenkamer en de "Baron de
Ravillesuite" in de voorburcht. Ook zijn er 3 fantastische sauna suites beschikbaar in de nieuwe toren. Een kort of een lang verblijf op dit
Landgoed Kasteel is gegarandeerd geslaagd!

Roerdalen, een natuurlijk stukje Midden-Limburg
Het Landgoed Kasteel is gelegen in de prachtige gemeente Roerdalen. Het het waterrijke, cultuurvolle en groene landschap van de gemeente
Roerdalen. Het landschap kenmerkt zich door prachtige bosgebieden, oude rivierarmen, moerasgebieden, uitgestrekte landbouwgebieden en
stuifduinen en pittoreske plaatsjes.

Het Designer Outlet Roermond
Designer Outlet Roermond is een paradijs voor iedereen die graag een dagje shopt: met maar liefst 150 winkels en 200 designer merken
tegen kortingen die oplopen tot 70%, bieden zij voor ieder wat wils.

Dit 2-daags Shoparrangement in Roermond is inclusief:
Informatie en hotelflyer voor een Fashion Passport voor het Outlet center Roermond
Ontvangst met koffie en Limburgse vlaai
Een 3-gangen diner
1 Overnachting in luxe split- level kamer
Een uitgebreid ontbijt(buffet)

Prijs: € 119,50 p.p. op basis van een 2-persoonskamer.
Toeristenbelasting en administratiekosten à € 2,50 per persoon per nacht.
Toeslagen:
Toeslag verblijf op zaterdag € 20,00 per persoon.
Toeslag 1-persoonskamer is € 40,00 per kamer per nacht.
Toeslag Torensuite met sauna is € 60,00 per kamer per nacht.
Fiets- en E-bike huur op lokatie mogelijk. Gelieve vooraf te reserveren.
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Fietshuur € 10,00 per fiets per dag
E-bike huur € 23,50 per fiets per dag
Laadpalen voor electrische voertuigen zijn aanwezig.
De prijs van dit 2-daags Shoparrangement in Roermond is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.
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