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City Break Midweek of Weekend in Maastricht: 3 dagen voor
slechts € 95 p.p.

Heerlijk Weekendje of Midweek Maastricht A/B Hotel Yacht Miro Maastricht
Zin in een heerlijk herfst, winter of voorjaarsweekend in Magisch Maastricht? Of zomaar een paar daagjes met z'n tweetjes er tussen uit? Dan
is deze aanbieding een absolute aanrader! Maastricht is een heerlijk romantische stad, dat weten we allemaal. Maar het kan nog beter! In
plaats van in een gewoon hotel kunt u ook op het prachtig luxe Hotel Yacht Miro verblijven. Dat mooi beschut ligt afgemeerd inde prachtig
gerestaureerde stadshaven 't Bassin in het hartje van de oude stad, echt midden in de historische binnenstad op ca. 500 meter van De Grote
Markt. en voor betaalbare parkeergelegenheid is gezorgd. Het is weer eens wat anders, en enorm Knus en gezellig slapen In een echte
Scheepshut. Tijdens uw verblijf heeft u alle tijd om op uw gemak de stad te verkennen. Heerlijk te winkelen, de antiek winkels te bezoeken,
(ook op zondag zijn alle winkels in Maastricht open ) fietsen, Een Wellness dagje in het prachtige Thermae 2000 (met kortingsbon), naar
een concert, een disco of het theater gaan. Maastricht heeft een geweldig goede gastronomie en wel 100 gezellige Oudbruine cafés en winter
terrassen. En Maastricht heeft altijd wat bijzonders.

SalonYacht Miro
De Miró is een Luxe * * * * * sterren Hotel Yacht, een echt historisch gentlemen Yacht - 1928 - van 26m lang en 4.45m breed. Het is in 2012
geheel onder architectuur gerestaureerd en van alle gemakken voorzien. Het interieur is in de stijl van de Spaanse kunstenaar Joan Miró, naar
wie het Yacht ook vernoemd is. De inrichting is in de luxe stijl van de twintiger jaren gehouden. De mooie salon heeft een open haard en ook
een kleine huisbar grote panoramavensters welke een prachtig uitzicht bieden op de gezellige historische haven. Het hotel Yacht heeft een
beschut achterdek, brede gemakkelijke trappen en brede gangboorden. Een groot voordek met zitgelegenheid maakt het geheel af. Aan boord
zijn vele faciliteiten en er is genoeg te doen. En maximaal 10 gasten in 5 luxe dubbelbed hutten en is heerlijk verwarmd. In de zomer vaart de
Miro Luxe Fiets - Vaar vakanties en Private Charters in Nederland België en Frankrijk met gasten van over de hele wereld.

De hutten
De Miró heeft 5 luxe 2-persoons hutten, allen met groot dubbelbed. Betimmert in kersenhout met in elke hut een eigen Badkamer (an suite)
met douche/ wc, wastafel en föhn. Natuurlijk ook Centrale Verwarming en airco, welke hut onafhankelijk te regelen zijn. Een zitbankje, satelliet
kleuren TV/dvd/radio, eigen safe. Uw slaapkamer aan boord is een echte Scheepshut, ca 8/10 m2. Knus en Gezellig. Het uitgebreid en
welverzorgd Kapiteins Ontbijt aan boord is Traditioneel aan de Kapiteins Tafel. 220 Volt boordnet, een fax, telefoon en een computerfaciliteit
zijn aan boord.

Het programma
1e Dag: vanaf 14.00 uur aankomst aan boord met een heerlijk welkomstdrankje. 's Avonds kunt u er romantisch dineren bij kaarslicht. In één
van de gezellige kelder restaurants aan de haven. Aansluitend gaat u lekker uit in de bruisende altstad Maastricht.Of Romantisch bij een
heerlijk haardvuur aan boord in de salon genieten van een lekker glas wijn en een prachtig verlichtte haven.
2e Dag: 's Ochtends is er eerst een heerlijk Kapiteinsontbijt en kunt u naar keuze een shopping tour naar Maastricht of een uitstapje naar het
Designer Outlet center Maasmechelen Village maken. Ook de antiekmarkt is een bezoek waard. Maar u kunt natuurlijk ook één van de vele
musea of evenementen in de omgeving bezoeken. Maastricht is de tweede monumentenstad van Nederland en om de stad te leren kennen
hebben wij leuke wandel- en fietsroutes gemaakt en verder is er een scala aan mogelijkheden. Vraag vooral de gastheer naar zijn suggesties.
En als u geen zin heeft om ver weg te gaan kunt u natuurlijk ook lekker genieten van het (verwarmde) terras op de boot of een koffie gaan
drinken in één van de gezellige keldercafetjes op de haven.
3e Dag: 's Ochtends is er nogmaals een overheerlijk Kapiteinsontbijt en daarna heeft u de hele dag de tijd voor leuke uitstapjes. Zo kunt u
bijvoorbeeld naar de Thermen 2000, de Grotten of de Kazematten. Maar ook een rondvaart naar Luik met een bezoek aan de beroemde
zondagsmarkt La Batte behoort tot de mogelijkheden. Uitchecken is na het ontbijt om 10.00 uur.
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Wilt u eens een echt Heerlijk weekendje of Midweekje er tussenuit?
Dan is deze aanbieding wel heel aantrekkelijk: 3 dagen/ 2 nachten romantisch verblijven voor slechts € 95 p.p.! Reserveer vroegtijdig want het
aantal hutten is beperkt! Verblijf op de schitterende Hotel Yacht MIRO en geniet van de romantische stad Maastricht, gezellig om te winkelen,
de thermae 2000 te bezoeken of naar het theater te gaan.

Wanneer kunt u dit fantastische arrangement reserveren?
Aankomst is mogelijk op alle dagen van de week. Voor de weekenden geldt een minimum verblijf van 2 nachten. Voor de overige dagen
kunt u al overnachten in een 2-persoonshut voor € 95 inclusief ontbijt per hut voor 2 personen.
Parkeren
U kunt goedkoop parkeren vlakbij het schip ca. € 9 per 24 uur op het Q park parkeerterrein. Cabergerweg. Of op het Sfinx terrein op 200 meter
van het schip.
Extra
Boot Bed & Bike arrangement: huur een First Class electro Fiets, compleet met routekaarten, helm, fietstassen, computer en poncho voor
slechts € 25 per persoon per dag.

Dit arrangement is inclusief
Welkomstdrankje
2 overnachtingen in een 2-persoons Buitenhut Comfort Class de Luxe
2x een Kapiteins ontbijt
VIP uitnodiging Maasmechelen Village Outlet shopping waar u heerlijk kunt winkelen
2x Entreekaart voor bezoek aan Holland Casino
Reductiebonnen voor Thermen 2000 in Valkenburg en diverse restaurants in Maastricht
Informatiepakket over Maastricht en omgeving ter inzage en/of gebruik

Prijs: € 95 p.p. op basis van 2 personen per hut.
Exclusief Havengeld € 2,50 p.p.p.n.
Cadeaubonnen op naam voor dit arrangement kunt u ook bestellen.
Dit arrangement is alleen te boeken in de periode vanaf 1 november 2018 tot 27 april 2019. De rest van de periode ligt het schip niet
in Maastricht.
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