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Laat u dan inspireren door in the

Ontdek Clervaux, gelegen in het noorden
van Luxemburg
Speciaal voor de Navenant-lezers bieden
Op slechts 1,5 uur rijden vanuit Maastricht en 2 uur vanuit Roermond bevindt

wij het ‘King & Queen for a day’-arrange-

u zich in een compleet andere wereld, vol met luxe, ontspanning en natuur.

ment aan, dat bestaat uit:

In het schitterende en gloednieuwe vijfsterrenhotel Le Clervaux, gelegen op
het kruispunt van de Ardennen en de Eifel, is genieten van het leven tot een

-	1 overnachting in een vijfsterrensuite,

kunst verheven. Wandelen, fietsen, golfen en de Luxemburgse cultuur ont-

inclusief luxueus champagneontbijt

dekken: al dit en meer is mogelijk in een omgeving die zijn weerga niet kent.

- 	Gratis gebruik van het Wellness Center
(800 m2)

Het vijfsterrrenhotel Le Clervaux beschikt over 22 elegante suites die allemaal

-	1 welkomstcocktail naar keuze in de

prachtig gedecoreerd zijn. De suites zijn uitgerust met alle denkbare moderne

trendy ingerichte hotelbar ‘Cabana

comfort, zoals een wellness-badkamer en een Nespresso-apparaat. In het uitgebreide Wellness Center kunt u genieten van diverse sauna’s, een zwembad,

Lounge’
- 	1 gastronomisch viergangendiner bij

professionele schoonheidsbehandelingen en massages.

onze partner ‘Manoir Kasselslay’,
inclusief VIP-vervoer in een Jaguar

Romantisch en op niveau dineren is mogelijk in het Italiaanse restaurant ‘Da
Lonati’, terwijl liefhebbers van een perfect gegrild stuk vlees hun hart kunnen

(heen en terug)
-	Vrije entree tot de tentoonstelling

ophalen in het ‘Rhino Steakhouse’.

‘The Family of Man’
-

Vrije entree tot het Speelgoedmuseum

Prijs:
-

zo-do: € 150,- per persoon

-

vr-za: € 174,- per persoon

Optioneel:
-

Verlengingsnacht á € 75,- / € 99,- p.p.

-

Viergangendiner ‘Smaken van het
zuiden’ in restaurant ‘Da Lonati’ á
€ 50,- p.p. (excl. drankjes)

-	Driegangendiner ‘Grill & Salad’ in restaurant ‘Rhino Steakhouse’ á € 35,- p.p.
-	Bewaakte parking is mogelijk á € 10,per nacht
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Voor reserveringen en meer informatie:
Le Clervaux Boutique & Design Hotel ***** | 10, Grand-Rue | L-9710 Clervaux | Grand-Duché de Luxembourg
T: (+352) 92 93 92 | F: (+352) 92 04 92 | info@le-clervaux.com
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