Zakelijk overnachten

in het groen

Ook onderweg wilt u zich thuis voelen.
De bosrijke omgeving van Landal Kasteeldomein de Cauberg biedt een vorstelijke plek
om tot rust te komen, op steenworp afstand van steden als Maastricht, Aken en Luik.
De luxueuze appartementen en villa’s zijn uitermate geschikt voor het onderbrengen
van zakenrelaties, (gedetacheerde) medewerkers en expats. Ongestoord verblijven
in de Limburgse heuvels, als perfect alternatief voor een hotel.
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Your home away from home

Extra service packages

Wanneer u de sleutel in het slot van uw eigen appartement of villa steekt, voelt het als
thuiskomen. U verblijft in een veilige omgeving en proeft tevens de ongedwongen
vakantiesfeer van het park: perfect om af te schakelen na een lange werkdag. De
ruime woningen zijn volledig gemeubileerd en van alle gemakken voorzien. Met
een eigen keuken, luxe badkamer met sauna en/of bubbelbad en stoomdouche
en een wasmachine en droger, zal het u aan niets ontbreken. Ook bieden wij
een volledige hotelservice; met dagelijkse beddenopmaak, handdoekenservice en
schoonmaak van het sanitair. Uw auto kunt u gratis parkeren bij de woning. Ook
kunt u gebruikmaken van gratis en snel internet in alle accommodaties en staan
onze receptionistes en technische dienst altijd voor u klaar.

• Wekelijkse schoonmaakbeurt van
de woning, inclusief linnenservice
• Stomerijservice
• Restaurant arrangementen voor
ontbijt, lunch of diner, eventueel
op basis van half- of volpension
• Take away en cateringservices
• Gevulde koelkast
• Wijnen of champagne,
inclusief glazen
• Snackpakket, bestaande uit
frisdrank, bier, wijn, pinda’s en chips

Geniet van een huiselijk gevoel, met alle gemakken van een hotel.

Een verblijf op niveau
Gelegen op de top van de befaamde Cauberg, is Landal Kasteeldomein de Cauberg
een uitstekende uitvalsbasis voor iedereen die in Zuid-Limburg verblijft. Gasten
genieten niet alleen van de prachtige omgeving en de stijlvolle sfeer van het park,
maar kunnen ook rekenen op onze uitstekende service.

• Flexibele huurmogelijkheden
• Hotelservice met beddenopmaak,
handdoekwissel en schoonmaak
van het sanitair
• Oplaadpunt voor elektrische auto’s
en TESLA
• Shuttleservice naar Maastricht
(op aanvraag)

Restaurant & Schenkerij de Zoete Zoen

Centraal in het Heuvelland

In ons sfeervolle restaurant genieten gasten van het beste
dat Limburg te bieden heeft. Of u nu iets te vieren heeft
of simpelweg wilt genieten van een goede maaltijd: wij
ontvangen u graag.

Voor vertier en ontspanning liggen Thermae2OOO, Holland
Casino en het centrum van Valkenburg op loopafstand.
Dankzij de centrale ligging bent u ook slechts 10 autominuten
van Maastricht verwijderd!

De Zoete Zoen
www.dezoetezoen.nl
info@dezoetezoen.nl
0031 (043)601 01 70

Landal Kasteeldomein de Cauberg
www.landalcauberg.nl
sales@landalcauberg.nl
0031 (0)43 601 81 10

Landal Kasteeldomein De Cauberg
Cauberg 29, 6301 BT Valkenburg aan de Geul
wwww.landalcauberg.nl

