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Culinair genieten en wegdromen in een romantisch Schlosshotel

Culinair genieten en wegdromen in een romantisch Schlosshotel
Wilt u 3 dagen genieten in een uniek en stijlvol hotel? Dan is dit absoluut een aanrader! Dit romantische schlosshotel in Bergisch Gladbach ligt
op zo'n 2 uur rijden vanaf Arnhem en heeft 3 restaurants, een eigen wellness en bijzondere kamers en suites. Bij het culinaire arrangement
geniet u van een heerlijk diner met Italiaans geïnspireerde gerechten en een Royal tee time in de Lobby Bar.

Het sfeervolle Schlosshotel
Vroeger een koninklijk jachtslot, tegenwoordig één van de toonaangevende hotels ter wereld: het 5-sterren superior Schlosshotel biedt u het
beste van 2 werelden. Enerzijds een buitengewoon paleispanorama temidden van de rust en stilte van het Bergische Land, anderzijds de
nabijheid van de metropolen Keulen en Düsseldorf. In 2 uur rijden vanaf Arnhem staat u bij dit schitterende Schlosshotel.

Culinair genieten
Ontdek onze unieke culinaire aanbiedingen in 3 verschillende restaurants en ervaar een van de beste chef-koks van Duitsland in restaurant
Vendôme - Joachim Wissler.
In het hotel is het erg belangrijk om u uitzonderlijke culinaire momenten te bezorgen. En dit op verschillende, altijd verrassende manieren: met
de onvergetelijke gastronomische keuken van Joachim Wissler in restaurant Vendôme. Met Toscaanse specialiteiten in de Trattoria
Enoteca, dat wordt gewaardeerd door wijnkenners. Of met onze traditionele champagnebrunch op zondag in restaurant Jan Wellem. De
Salvador Dalí Bar inspireert ook met een innovatieve keuken gebaseerd op het concept van "New fashioned food & open wijnen".
Restaurant Trattoria Enoteca wacht op u met Italiaans geïnspireerde gerechten, voortreffelijke wijnen en charmante service. In de
mediterrane sfeer waan je je in het zuiden.
Een gezellig ontmoetingspunt en de perfecte plek voor een aperitief voor het diner: de lobbybar is in zekere zin het hart van het hotel. U kunt
hier genieten van drankjes en kleine lekkernijen met pianomuziek en een sfeervolle ambiance.

Kamers en Suites
Elegant en gezellig
De 84 kamers en 36 suites ontvingen in 2016 de Interior Design Award. Dit is te danken aan het samenspel van exclusieve meubels en een
individueel kunstconcept. Bovendien kunt u in alle kamers genieten van een uniek uitzicht op de Dom van Keulen, het Bergisches Land of
de idyllische kasteeltuin.
Grand Lit-kamers
In onze nieuw ontworpen grote verlichte kamers wordt de originele barokke stijl van het kasteel gecombineerd met moderne elegantie. In het
heerlijk comfortabele tweepersoonsbed slaap je als een koning en geniet je van een uniek uitzicht op het kasteelpark.
De kamer zijn ca. 24 m², er is gratis wifi en een gratis minibar, bedbreedte 1,40 - 1,60 m en er is een kluis op de kamer, airconditioning,
fauteuil met schrijftafel, douche bad, 5 gratis Sky-kanalen, Premium Leysieffer koffiecapsulemachine inclusief 3 capsules.
Grand Superior kamer
Klassieke vormen, fijne houtsoorten en stoffen, harmonieuze kleuren. In onze Grand Superior kamers ervaart u de pure kasteelsfeer. Het
nieuw ontworpen interieurdesign combineert stijlvol barok met tijdloze moderne elementen.
De kamer is ongeveer ca. 25 m², er is gratis wifi en een gratis minibar, kluis op de kamer, airconditioning, fauteuil en schrijftafel, douche bad, 5
gratis Sky-kanalen, een kinderbedje kan op de kamer bijgeplaatst worden, Premium Leysieffer koffiecapsulemachine inclusief 3 capsules.
Grand Deluxe kamer
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In onze elegante Grand Deluxe kamers vindt u ruime kamers, een breed twin bed en bijzonder comfort. Geniet van de gezellige sfeer en, in
sommige kamers, van een indrukwekkend uitzicht op het Rijndal en de Dom van Keulen.
De kamers zijn ongeveer 35 m², bedbreedte 1,80 m, gratis wifi en gratis minibar, kluis op de kamer, airconditioning, fauteuil of bank,
schrijftafel, douche bad, 5 gratis Sky-kanalen, extra bed mogelijk, kinderbedje mogelijk en Premium Leysieffer koffiecapsulemachine inclusief
3 capsules.

Bij dit 3-daagse Culinaire arrangement in het Schlosshotel is inbegrepen:
2 Overnachtingen
2x Een heerlijk ontbijt
Mini-bar op de kamer is gevuld
1x Een 3-gangen diner in restaurant Trattoria Enoteca
1x Royal Tee Time in de Lobby Bar

Prijs: € 349,00 p.p. op basis van een 2-persoons Grand Superior kamer.
De prijs van dit 3-daagse Culinaire arrangement is geldig tot en met 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.

Culinair genieten en wegdromen in een romantisch Schlosshotel

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2/2

