
DE FEESTDAGEN BIJ BILDERBERG CHÂTEAU HOLTMÜHLE
Bourgondisch genieten en ontspannen in een sfeervolle en hartverwarmende
ambiance? Bij Bilderberg Château Holtmühle beleeft u het allemaal. U zult

genieten vanaf het moment dat u onder de kasteelpoort de oprijlaan van het
prachtige Château oprijdt. Geniet van een compleet verblijf inclusief luxe

kerstontbijt en een culinair vier- en vijfgangendiner.
 

DRIEDAAGS KERSTARRANGEMENT
Aankomst: Zaterdag 24 dec of Zondag 25 dec 2022, vanaf 15.00 uur
Vertrek: Maandag 26 dec of Dinsdag 27 dec 2022, voor 11.00 uur

 
➢ Twee overnachtingen in een Deluxe kamer

➢ Tweemaal een uitgebreid Bilderberg kerstontbijt
➢ Tweemaal aperitief aan tafel tussen 18:15 uur en 18:45 uur met een hapje.
➢ Een viergangendiner op kerstavond of tweede kerstdag incl. wijnarrangement,

tafelwater en koffie met lekkernij
➢ Een vijfgangen kerstdiner op eerste kerstdag incl. wijnarrangement, tafelwater

en koffie met lekkernij
➢ Muzikale omlijsting tijdens diner op eerste kerstdag
➢ Vrij gebruik van zwembad, sauna en stoombad

 
€ 475,- per persoon op basis van twee personen per kamer.

€ 225,50 per kind (kinderen 4 t/m 11 jaar, mits op de kamer van de ouders verblijven)

VIER DE FEESTDAGEN

:

Bij Bilderberg Chateau Holtmuhle :



TWEEDAAGSE KERSTARRANGEMENTEN
Aankomst: Zaterdag 24 dec 2022, vanaf 15.00 uur

Vertrek: Zondag 25 dec 2022, voor 11.00 uur
 

➢ Een overnachting in een Deluxe kamer.
➢ Een uitgebreid Bilderberg kerstontbijt.

➢ Aperitief aan tafel tussen 18:15 uur en 18:45 uur met een hapje.
➢ Een viergangendiner op tweede kerstdag incl. wijnarrangement, tafelwater en koffie

met lekkernij.
➢ Vrij gebruik van zwembad, sauna en stoombad.

 
€ 217,50 per persoon op basis van twee personen per kamer.

€ 105 per kind (kinderen 4 t/m 11 jaar, mits op de kamer van de ouders verblijven)
 
 
 

Aankomst: Maandag 26 dec 2022, vanaf 15.00 uur
Vertrek: Dinsdag 27 dec 2022, voor 11.00 uur

 
➢ Een overnachting in een Deluxe kamer.
➢ Een uitgebreid Bilderberg kerstontbijt.

➢ Aperitief aan tafel tussen 18:15 uur en 18:45 uur met een hapje.
➢ Een viergangendiner op tweede kerstdag incl. wijnarrangement, tafelwater en koffie

met lekkernij.
➢ Vrij gebruik van zwembad, sauna en stoombad.

 
€ 217,50 per persoon op basis van twee personen per kamer.

€ 105 per kind (kinderen 4 t/m 11 jaar, mits op de kamer van de ouders verblijven)
 
 

:



OUD & NIEUW ARRANGEMENT
Aankomst: Vrijdag 30 dec 2022, vanaf 15.00 uur

Vertrek: Zondag 1 jan 2023, voor 11.00 uur
➢ Twee overnachtingen in een Deluxe kamer.

➢ Tweemaal Het Bilderberg Ontbijt.
➢ Een viergangendiner op 30 december

➢ Aperitief aan tafel tussen 18:15 uur en 18:45 uur met een hapje op oudejaarsavond.
➢ Vijfgangendiner inclusief wijnarrangement, tafelwater en koffie met lekkernij op

oudejaarsavond.
➢ Toastmoment met champagne en oliebollen om 00:00 uur in de kasteelhal

 
€ 429,50 per persoon op basis van twee personen per kamer.

€ 210 per kind (kinderen 4 t/m 11 jaar, mits op de kamer van de ouders verblijven)

:

 
 
 
 

Wilt u er tussen de feestdagen door even lekker tussenuit? Combineer dan een
verblijf in ons prachtige Château met een bezoek aan de kerstmarkten in de
omgeving zoals Maastricht, Valkenburg of Düsseldorf. Of ga shoppen in het

Designer Outlet Centre Roermond of Maasmechelen. Onze tarieven en
arrangementen zijn terug te vinden op onze site www.bilderberg.nl/holtmuehle.

 
 



 
AANVULLENDE TARIEVEN

Meerprijs Eenpersoonskamer: € 75 per nacht
Meerprijs Kasteelkamer: € 35 per kamer per nacht
Meerprijs Superiorkamer: € 45 per kamer per nacht

Klein huisdier: € 25 per huisdier per nacht 
(huisdieren zijn niet toegestaan in onze restaurants)

Gemeentelijke heffingen: € 2,14 per persoon per nacht
Service charge € 2,90 per persoon per nacht

 
 
 

RESERVEREN:
Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact op nemen met Bilderberg

Château Holtmühle via 077 – 373 88 00 of per e-mail:
holtmuehle.reception@bilderberg.nl

:

Feestdagen bij Bilderberg 
bilderberg.nl/feestdagen

Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen tijdens de feestdagen!


