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Romantische escapade 5 dagen

Urspelt kasteel

[2 JANUARI 2022 T.E.M. 30 DECEMBER 2022]

EEN ONVERGETELIJKE ERVARING
Dit majestueuze kasteel, volledig gerestaureerd met passie en respect voor het erfgoed en erkend als nationaal monument, biedt u charme, elegantie en sereniteit in het
Groothertogdom Luxemburg.
Gelegen te midden van het Natuurpark Our combineert het de gastvrijheid en het comfort van een 4-sterren hotel met de betoverende en exclusieve sfeer van een romantisch,
historisch kasteel.

EEN UITZONDERLIJK HOTEL IN LUXEMBURG
Met zijn 56 subtiel ingerichte kamers en suites met indrukken van authentieke pracht en
praal, biedt Urspelt Kasteel u een romantische oase van rust in een waarlijk sprookjesachtige omgeving te midden van het Natuurpark Our.
In het hart van een privéterrein van 20.000 m² garandeert het Urspelt Kasteel een uniek,
onvergetelijk verblijf dat wordt gekenmerkt door elegantie, sereniteit en optimale veiligheid.
Het kasteel zelf vormt het residentiële gedeelte van de site. Het herbergt, verdeeld
over drie verdiepingen, 55 luxueuze 4-sterren kamers en suites, een prachtig ingerichte
Groothertogelijke suite, twee wellnesscentra met sauna, spa en hamam, een grote prive
eetzaal, twee lounges en drie volledig uitgeruste vergaderruimten.
In de historische kelders is er ook een Lounge Bar ondergebracht. Een monumentale zuilengalerij verbindt het kasteel met de oude boerderij, die een gastronomisch restaurant met terras
herbergt en in de oude schuur is een gigantische balzaal ingericht voor het Gala.
Het buitenterrein bestaat uit een grote geplaveide, centrale binnenplaats, een schitterend
park met fontein, een boomgaard en een privé parking voor 120 auto’s.
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Uw verblijf
DAG 1
Inchecken in het hotel

[opgelet: check-in ten vroegste vanaf 15u00 - bubbels
als welkom in de kamer 37.50cl]

3-gangen diner

DAG 2-4
Continentaal ontbijt
1x 3-gangen diner en 2x 4-gangen diner
DAG 5
Continentaal ontbijt
Uitchecken tot 11u00

[opgelet: late check-out mogelijk 50.00€ > 13u00]
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Ontdek
onze nieuwe
Spa
SUGGESTIES TIJDENS UW VERBLIJF
• Breng een voortreffelijke dag door in de Nuxe Spa
• Verhuur van E-scooters op het kasteel : ½ dag (4 uur) : €59,- of 1 dag (8 uur) : €95,- [lunchmand : €49,-].
• Wandeltochten vanaf kasteel Urspelt
[4.5, 10 of 12 km - QR-codekaart bij de receptie van het kasteel (gepersonaliseerde route vanaf het kasteel)]
• Picknickpakket [mandje of rugzak]
• Ontdek Clervaux :
- wandelroute “Clervaux”
[6.8 km met vertrek vanaf de parking ‘Place Princesse Maria Teresa’ langsheen de abdij van ‘Saint-Maurice de Clervaux’]
- rondleiding door de opmerkelijke collectie artistieke documentairefoto’s van Edward Steichen “The Family of Man”
• bezoek het kasteel van Bourscheid
• bezoek het kasteel van Vianden

Onze prijzen
Aanbiedingen geldig vanaf 1 mei 2022
tot en met 30 december 2022

€ 664,00 per persoon in een standaard
kamer [Supplement single : +€ 330,-]
€ 739,00 per persoon in een superior
kamer [Supplement single : +€ 400,-]
€ 846,00 per persoon in een executive
suite [Supplement single : +€ 500,-]
[Prijzen geldig voor uw verblijf van zondag tot
donderdag. Toeslag voor het weekend, aankomst vrijdag of zaterdag : € 60,- per kamer]
[Nuxe Spa supplement/niet inbegrepen,
op aanvraag + € 60,00 per dag per persoon]

HET KASTEEL :
HISTORISCH ERFGOED EN ZIJN INFRASTRUCTUUR
• 57 kamers & Suites ****sup.
• Een restaurant met een fijne en gevarieerde keuken dat 7 dagen per week geopend is en
plaats biedt aan 60 personen.
• Een majestueuze galahal : onze zaal “Diane” van meer dan 600m² gelegen in de oude
schuur van het kasteel, die plaats biedt aan 250 personen voor diner, show, congres/
seminarie, …
• Een nieuwe receptie/cocktailruimte buiten, overdekt, verwarmd en uitgerust, die meer
dan 150 mensen verwelkomt (“privé kerstmarkten”, gastronomische kraampjes, gastronomische grillbuffetten, …).
• Een terras in het hart van het kasteel, zijn vuurkorf en zijn buitenlounge.
• 4 volledig uitgeruste vergaderruimten met daglicht en plaats voor 2 tot 250 zittende
personen.
• De “U-Lounge Bar” gelegen in de historische kelders, voor een ideale afsluiter van de
avond.
• Een grote privéparkeerplaats (meer dan 150 voertuigen), inclusief “Tesla Motorslaadstations” en opladers voor elektrische wagens.
• 1 Wellness & Spa-ruimte voor exclusief gebruik en buiten Spa & Pool-gebied.
• Slechts 3 km van het treinstation van Clervaux.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Bovenstaande prijzen zijn in euro’s, per persoon en bij dubbele bezetting. Deze arrangementen en deze prijzen zijn enkel en alleen geldig vanaf 2 januari 2022 tot en met
30 december 2022.
Bepaalde diensten (restaurants en excursies) kunnen onderhevig zijn aan veranderingen (uitzonderlijke of wekelijkse sluitingen, het weer, ...), er zullen alternatieven
beschikbaar zijn.

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

