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FACILITEITEN

terras, dat op velen een mag-

Sta oog in oog met de pracht

over negen luxe vergader-

De 141 rijk uitgeruste kamers

netische aantrekkingskracht

van het Bonnefanten- en Na-

ruimtes, waarvan een aantal

zijn van internationale stan-

heeft. En voor het slapen

tuurhistorisch museum of ont-

geschakeld kunnen worden.

daard, waarvan sommige met

gaan, verwelkomt hotelbar Le

dek de Maastrichtse schatten

Service staat hoog in het

een spectaculair uitzicht op

Club d’Artagnan u graag voor

in de Basiliek van St. Servaas.

vaandel, aan alles is gedacht.

de imposante Maas en oude

een slaapmutsje.

Of laat uw sportiviteit gelden

Ook voor feestelijkheden

op een van de nabijgelegen

bent u bij het Crowne Plaza

gelegen aan de oevers van
de Maas

binnenstad. Hier ontbreekt
het u werkelijk aan niets. In

VRIJE TIJD

18-holes golfbanen; u kunt

Maastricht aan het juiste
adres! Why settle for less?

het bekroonde hotelrestaurant

Midden in het centrum, in het

zelfs op 1 dag in 3 verschil-

Maastricht, het Parijs van Nederland. Zonder enige twijfel de meest Bourgondische stad van het land.

de Mangerie is het goed eten

hart van de karakteristieke

lende landen spelen.

Crowne Plaza Maastricht is prachtig gelegen aan de Maas in het centrum van Maastricht. Het biedt een

en drinken: in een sfeervolle

binnenstad. ‘Shop till you

perfecte uitvalsbasis voor een ontdekkingstocht door de historische binnenstad met haar luxe boutiques,

ambiance geniet u van verse

drop’ in paradijselijk Maas-

ZAKELIJK

chique restaurants en sfeervolle terrasjes. Naast de gezellige hotelbar biedt de Mangerie lokale streekge-

seizoensgerechten met mediter-

tricht! Slenter heerlijk door de

Perfect bereikbaar. Met een

rechten met een Bourgondische inslag. In de zomer kan er al-fresco gedineerd worden aan de oevers van

rane inslag. Op zonnige

talrijke winkelstraten of bezoek

eigen ondergrondse parkeer-

de rivier. Het Crowne Plaza Maastricht wordt onder licentie gemanaged door Bilderberg.

dagen strijkt u neer op het

Thermae 2000 voor totale rust.

garage. Het hotel beschikt
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HIGHLIGHTS:
• Heerlijk genieten in een perfecte stad voor fijnproevers
• Internationaal deluxe hotel

• De Mangerie voor locale
streekgerechten met een
Bourgondische inslag
• Negen luxe vergaderruimtes
voorzien van alle faciliteiten
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