Hotels
Het pittoreske Arcen en de daaromheen gelegen omgeving
leent zich uitstekend voor een meerdaags verblijf. Wilt u
langer in de regio blijven en uitgerust aan uw bezoek aan
Kasteeltuinen Arcen beginnen? Wij geven u graag een
aantal tips!
HOTEL ARCEN
Comfortabel, sfeervol en ruim zijn de kenmerken van de smaakvolle
hotelkamers van Hotel Arcen. De kamers zijn vanzelfsprekend van alle
gemakken voorzien en hebben comfortabele Boxspring bedden. U kunt
dagelijks genieten van een uitgebreid ontbijt buffet. De loopafstand
bedraagt 5 minuten van Kasteeltuinen Arcen. De reisbus kan gedurende
uw verblijf, kosteloos op het parkeerterrein van Kasteeltuinen Arcen
blijven staan. www.hotelarcen.nl

DE MAASPAREL
Een ouderwets hartelijke ontvangst. Comfortabele, totaal vernieuwde
kamers. Een restaurant waar u verwend wordt met verrassende gerechten.
Prachtige terrassen, een gezellige tuinkamer, en een heerlijk lichte tuinserre waar u de dag begint met een royaal ontbijt. De centrale ligging van
De Maasparel in het hart van het pittoreske dorpje Arcen, maakt dat u de
charme van dit kleine dorp ten lijve ondervindt. De loopafstand bedraagt
circa 5 minuten van Kasteeltuinen Arcen. De reisbus kan gedurende uw
verblijf, kosteloos op het parkeerterrein van Kasteeltuinen Arcen blijven
staan. www.maasparel.nl

ROOMPOT VAKANTIES RESORT ARCEN
Roompot Vakanties Resort Arcen maakt van ieder verblijf een feest!
Met een overdekt zwembad en kinderbad, een zwemmeer en visvijver is
waterpret gegarandeerd. Ook de andere faciliteiten maken dat u zich hier
niet snel zult vervelen: geitjes voeren op de kinderboerderij, een hole-inone slaan op de midgetgolfbaan of klimmen en klauteren in de indoorspeeltuin. Roompot Vakanties Resort Arcen is gelegen op 5 autominuten
van Kasteeltuinen Arcen. www.resort-arcen.nl

FLETCHER HOTEL-RESTAURANT ROOLAND
Bij Fletcher Hotel-Restaurant Rooland bent u verzekerd van een ontspannen en onbezorgd verblijf. Het gastvrije hotel beschikt over comfortabele
hotelkamers die garant staan voor een heerlijke nachtrust. Tijdens uw
verblijf kunt u de omgeving ontdekken door een fiets- of e-bike te huren
in het hotel. Vanuit het hotel volgt u snel een van de mooie fiets- en
wandelroutes. Fletcher Hotel-Restaurant Rooland is gelegen op 5
autominuten van Kasteeltuinen Arcen. www.hotelrooland.nl

vervolg hotels
PARKHOTEL BAD ARCEN
Parkhotel Bad Arcen is een splinternieuw hotel dat beschikt over 90 sfeervol ingerichte hotelkamers, een restaurant en een bar. Een verblijf in Parkhotel Arcen is altijd inclusief ontbijt en toegang tot Thermaalbad Arcen.
Dankzij de ligging in de mooie natuur van Nationaal Park De Maasduinen
geniet u van een bijzondere vakantie. Het Parkhotel Bad Arcen is onderdeel van het naastgelegen Roompot vakantiepark Klein Vink. Naast de
faciliteiten van het hotel kunt u dus ook gebruik maken van alle faciliteiten van het vakantiepark. In 2015 is Parkhotel Bad Arcen uitgeroepen tot
beste Wellness hotel van Nederland. Parkhotel Bad Arcen is gelegen op 5
autominuten van Kasteeltuinen Arcen. www.parkhotelarcen.nl

PARKHOTEL HORST
Verscholen in het landelijke groen te midden van de Kasteelse Bossen,
op een plaats met een rijke en tastbare historie, ligt het prachtige
viersterrenhotel Parkhotel Horst. U vindt Parkhotel Horst tussen Venlo en
Venray, vlakbij Arcen en in levendig Limburg. Vanuit het hotel heeft u een
adembenemend uitzicht over het meer van de Kasteelse Bossen. In Parkhotel Horst, gelegen aan het water in de Kasteelse Bossen, gaan grootsheid en Bourgondisch genieten moeiteloos samen met serene rust en pure
luxe. De centrale ligging van Parkhotel Horst aan de A73, maakt deze
locatie ideaal voor groepen op doorreis. Parkhotel Horst is gelegen op
20 autominuten van Kasteeltuinen Arcen. www.parkhotelhorst.nl

THEATERHOTEL VENLO
Theaterhotel Venlo is een hotel op een van de meest historische plekken
van de stad en biedt enkel en alleen sfeervolle en moderne kamers die tot
in detail zijn aangepast aan de huidige tijd. Alle kamers zijn voorzien van
flatscreen smart TVs, Wi-Fi en compleet uitgeruste badkamers. Theaterhotel Venlo biedt gastvrijheid en comfort omringd door bruisende gezelligheid en de plezierige hectiek van een bourgondische stad. Theaterhotel
Venlo is gelegen op 20 autominuten van Kasteeltuinen Arcen.
www.theaterhotelvenlo.nl

Voor een volledig overzicht van verblijfsaccommodaties
verwijzen wij u graag door naar Liefde voor Limburg
www.liefdevoorlimburg.nl/overnachten

TIP: Stichting het Limburg Landschap biedt verschillende
prachtige vakantieverblijven aan in Noord- en Midden
Limburg, voor meer informatie verwijzen wij u graag
naar: www.limburgs-landschap.nl/vakantie

