
Weekend Arrangement 

Gewoon een lekker weekendje weg dromen…. 

• 3 dagen toegang Wellnesscentrum 

• 2 x overnachting in ****hotel Thermae 2OOO 

• 2 x uitgebreid ontbijtbuffet 

• 1 x 4-gangen diner in Restaurant Pure 

Aankomst vrijdag of zaterdag: € 299,- p.p. (1-persoonstoeslag € 176,-) 

 

Midweek Arrangement 

Relax, refresh, rebalance op de Cauberg en tussendoor het toeristische plaatsje Valkenburg 

aandoen. Deze midweek voelt als een ware vakantie en laat het energiepeil weer stijgen! 

• 4 dagen toegang Wellnesscentrum 

• 3 x overnachting in ****hotel Thermae 2OOO 

• 3 x uitgebreid ontbijtbuffet 

• 1 x 3-gangen surprise menu in Restaurant Pure 

Aankomst zondag t/m dinsdag: € 289,- p.p. (1-persoonstoeslag € 161,-) 

 

Culinair Arrangement 

Limburg en Bourgondisch, twee onafscheidelijke begrippen. Dit arrangement is dan ook voor 

de 

echte Bourgondiër, die naast ontspannen, wil genieten van een verfijnd 5-gangen diner op de 

top 

van een Limburgse heuvel. 

• 2 dagen toegang Wellnesscentrum 

• 1 x overnachting in ****hotel Thermae 2OOO 

• 1 x uitgebreid ontbijtbuffet 

• 1 x verfijnd 5-gangen diner in Restaurant Pure 

Aankomst vrijdag of zaterdag: € 189,- p.p. (1-persoonstoeslag € 85,-) 

Aankomst zondag t/m donderdag: € 149,- p.p. (1-persoonstoeslag € 50,-) 

 

Sunday Special 

• 2 dagen toegang Wellnesscentrum 

• 1 x overnachting in ****hotel Thermae 2OOO 

• 1 x uitgebreid ontbijtbuffet 

• 1 x 3-gangen surprise menu in Restaurant Pure 

Aankomst zondag: € 125,- p.p. (1-persoonstoeslag € 60,-) 

 

Dagarrangementen Thermae 2OOO 

Al onderstaande dagarrangementen zijn inclusief: 

• Entree Wellnesscentrum met baden en saunalandschap 

• Gratis faciliteiten floating, opgietingen en ThermaeMotion 

• Gebruik van scrubzout en shampoo 

 

Thermae Sunrise Dagarrangement *** - € 89,- p.p. 

Dit basis dagarrangement geeft u een verfrissende oppepper dankzij de ontspannende 

behandeling. 

Morgen weer een nieuwe sunrise.... 

  

- Entree Wellnesscentrum met baden en saunalandschap 

- Gratis faciliteiten met onder andere: floaten, opgietingen en ThermaeMotion 

- Muntje voor de Kinjoy Shiatsu massagestoel 

- Korte gezichtsbehandeling (25 min) of express massage (25 min) 

- Welkomstcocktail in Bar Delight 

- Vitaal lunch in Grand Café Fresh 

- Badjas en badlakens zijn te huur 

 

 

 

 

 



Thermae Heaven Dagarrangement ***** - € 189,- p.p. 

Van Top tot Teen gemasseerd worden, onze kwalitatief uitstekende Hotstone behandeling 

ervaren 

of de unieke Pantai Luar behandeling, de keuze is aan u. 

• Vruchtensap 

• Gezichtsbehandeling (50 min) 

• 3-gangenlunch Brasserie 

• Gebruik van badjas, handdoek, slippers 

• Behandeling naar keuze: 

- Top tot Teen massage (90 min) 

- Hotstone massage 

- Pantai Luar 


