Landal Kasteeldomein De Cauberg

Landal Kasteeldomein De Cauberg is gelegen op de top van de Cauberg, een vorstelijke
plek in heuvelachtig Limburg. Op deze toplocatie bij Maastricht geniet u van een verblijf
op niveau. Kasteeldomein De Cauberg beschikt over luxe accommodaties en uitstekende
horeca. Uiteraard beschikt het over alle faciliteiten voor een succesvolle vergadering,
inspirerende teambuilding of een spetterend evenement.

De mogelijkheden
Het park beschikt over 201 accommodaties, een uitstekend restaurant en multifunctionele zalen. Naast het park treft u
Sauna & Wellness resort Thermae 2000 en Holland Casino Valkenburg. Het is uitermate geschikt voor het organiseren van:
• Eén of meerdaagse vergaderingen, met max. 75 personen.
• Events voor elke groepsgrootte zoals afdelingsuitjes en feestavonden (max. 150 personen)
• Dit park is ook exclusief te huren als ‘je eigen park’

De faciliteiten
Kasteeldomein De Cauberg beschikt over de volgende faciliteiten:
•	Diverse overnachtingsmogelijkheden in de 201 accommodaties. Van een basisovernachting tot een luxe verblijf
met sauna en solarium, inclusief ontbijt
• Vergaderbungalows, voor max. 10 personen
• Vergaderzalen, voor max. 75 personen
• Vergaderarrangementen: 4-, 8-, 12-, 24- en 48-uurs arrangementen
• Gratis parkeergelegenheid
• Fiets- en mountainbikeverhuur
• Gratis WIFI in alle accommodaties
• Restaurant De Zoete Zoen en minishop
• Snackpakket/ gevulde koelkast bij aankomst
• Gourmetservice, ontbijtservice, BBQ service en boodschappenservice
• Hotelservice: tussentijdse schoonmaak sanitaire ruimtes en linnenwissel
•	Veelzijdige programma’s in de omgeving: o.a. grotbiken, rondleiding mergelgrotten, scootertochten,
bier-/wijn-/whiskeyproeverij, mountainbike- en fietstochten

Vergaderruimtes
Vergader-

M2

Carré

U-vorm

Feest

Soort

8-pers

x

x

Bungalow

Carré

U-vorm

Feest

Soort

bungalows

opstelling

10EL1
Vergader-

M2

ruimtes

opstelling

t Torentje

64 m2

28-pers

32-pers

50-pers

Vergaderzaal

Restaurant

176 m2

75-pers

60-pers

150-pers

Zittend diner/
feest

de Zoete Zoen

Adres
Landal Kasteeldomein De Cauberg
Cauberg 29
6301 BT Valkenburg a/d Geul
Nederland

Interesse?
Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met:

Postbus 175

E: businessline@landal.nl

2260 AD Leidschendam

www.landalbusinessline.nl

T: +31 (0) 88 205 98 88

Volg ons op @Landalzakelijk
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