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Een betoverende Kerst
HOTEL LE ROYAL LUXEMBOURG*****SUP

 ekend om de verfijnde Europese gastvrijheid en een onberispelijke service, is Le Royal Hotel Luxembourg één van de toonaangevende 
hotels ter wereld en wellicht het enige Luxemburgse hotel met een vijfsterrenwaardering in het hart van de stad. 
Een typische klantenbeoordeling van dit hotel : 
“Perfecte locatie, zeer dicht bij alle voorzieningen, gemakkelijk bereikbaar. Luxe accommodatie met het beste van alles. Restaurant en ont-
bijtfaciliteiten zijn uitstekend. Personeel is zeer attent en deden hun best om u te ontvangen. Sterk aanbevolen.” 
Ligging in hartje Luxemburg, op loopafstand van Place d’Armes en Place Guillaume II. Dit 5-sterrenhotel ligt in de buurt van herdenkings-
monumenten en de Adolfsbrug.
Doe of u thuis bent in één van de 210 klimaatgeregelde kamers met een minibar en een flatscreentelevisie. Ontspan en geniet van het 
uitzicht op de stad vanuit de privacy van uw kamer. Dankzij gratis bekabelde en draadloze internettoegang blijft u verbonden met de wereld. 
Voorzieningen zijn bijvoorbeeld een telefoon met directe buitenlijn, een kluis en een bureau.
Ontspan u in de volledig uitgeruste spa, waar u kunt genieten van massages en gezichtsbehandelingen. Profiteer van recreatieve voorzienin-
gen zoals een healthclub, een binnenzwembad en een sauna.
Bestel iets lekkers in een van de 2 restaurants van het hotel of blijf gewoon in uw kamer en profiteer van 24-uurs roomservice. Les uw 
dorst met uw favoriete drankje in een bar/lounge. De kamers zijn groot en luxueus. 
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 ü 1 nacht met ontbijt
[inclusief gebruik van alle niet-betalende ho-
telfaciliteiten, city-taks en service charge]

 ü Parking voor 1 wagen
 ü 1 Welkomstdrankje per persoon
[glas crémant of gelijkwaardig]

 ü 1 driegangendiner in restaurant Amélys
[excl. dranken]

 ü 2 nachten met ontbijt
[inclusief gebruik van alle niet-betalende ho-
telfaciliteiten, city-taks en service charge]

 ü Parking voor 1 wagen
 ü 1 Welkomstdrankje per persoon
[glas crémant of gelijkwaardig]

 ü 1 driegangendiner in restaurant Amélys
[excl. dranken, gelieve de gewenste avond te 
vermelden bij de reservatie]

Aanbiedingen geldig vanaf november 2020 
tot en met 3 januari 2021

Pakket 1 nacht : € 169,- per persoon in 
een dubbele kamer
[Prijs single : € 245,-]

Pakket 2 nachten : € 279,- per persoon in 
een dubbele kamer
[Prijs single : € 429,-]

[Prijzen enkel geldig voor verblijven tijdens 
het weekend met aankomst op vrijdag of 
zaterdag. Supplement voor het diner in 
restaurant Amélys op feestdagen 24/25/26 
en 31/12.]

Een betoverende Kerst

Pakket 1 nacht Pakket 2 nachten Onze prijzen

ALGEMENE VOORWAARDEN 
Bovenstaande prijzen zijn in euro’s, per persoon en bij dubbele bezetting. Deze arran-
gementen en deze prijzen zijn enkel en alleen geldig vanaf 1 november 2020 tot en 
met 30 april 2021.
Bepaalde diensten (restaurants en excursies) kunnen onderhevig zijn aan verande-
ringen (uitzonderlijke of wekelijkse sluitingen, het weer, ...), er zullen alternatieven 
beschikbaar zijn.

Betalingsvoorwaarden : aanbetaling van 20% te betalen bij bevestiging. Saldo te be-
talen uiterlijk 14 dagen voor vertrek.
Annuleringsvoorwaarden :
- Tot 7 dagen voor vertrek  0%
- 7-0 dagen voor vertrek  100%
- in geval van negatief reisadvies  0%

SUGGESTIES 

TIJDENS UW VERBLIJF

• Doe je kerstinkopen in een betoverende stad 

• Profiteer van gratis parkeergelegenheid 

en openbaar vervoer 

• Geniet van een gastronomisch diner 

in restaurant Amélys

• Bewonder de decoraties 

aan de Rives de Clausen  

• Ontdek de culinaire specialiteiten 

van dit prachtige seizoen


