
Kasteeldomein De Cauberg  
Valkenburg

Vrijstaande vakantiewoning met veranda, 
houtkachel, zonnebank en sauna

 Op loopafstand van Valkenburg
 Geschikt voor maximaal 6 personen 

Meer informatie

Vakantie boeken 
Deze of een andere vakantiewoning bij ons boeken?  
Dat kan via de website www.sbmvakanties.nl of stuur  
een mail naar secretariaat@sbmvakanties.com  
Liever direct contact? Bel dan ons secretariaat.  
Telefoonnummer: 088 20 29 000
maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

GENIETEN VAN LIMBURG
Wie aan Limburg denkt, denkt aan vele heuvels en dalen. 
De omgeving nodigt uit om de fiets te pakken. De zeven 
versnellingen op de twee fietsen die u bij deze woning 
tot uw beschikking heeft, zijn daarbij geen overbodige 
luxe. Winkelen kan uitstekend in de steden in de buurt en 
het heuvellandschap leent zich bij uitstek voor sportieve 
buitenactiviteiten.

Ligging en omgeving
Bovenop de top van de Cauberg vindt u Landal  
Kasteeldomein De Cauberg. Op loopafstand van het 
karakteristieke Valkenburg. Direct naast het park vindt u 
de bekende Thermae 2000 (wellness) en Holland Casino. 
Het bourgondische Maastricht ligt op slechts 10 kilometer 
afstand. Daar kunt u o.a. een bezoek brengen aan Het  
Bonnefantenmuseum en Natuurhistorisch Museum.

Activiteiten
Deze bestemming heeft u heel veel te bieden. Zo zijn er 
in het Geuldal schitterende wandel- en fietsroutes  
uitgezet. En wat dacht u van fietsen in de mergelgrotten 
bij Valkenburg? Of met de kabelbaan naar Wilhelmina-
toren om vervolgens al rodelend in no time weer beneden 
te zijn.
Met kinderen op pad? In Valkenburg treft u Europa’s 
voordeligste pretpark (De Valkenier) en het sprookjesbos 
Valkenburg. Een echte aanrader is een bezoek aan  
Gaiazoo, de dierentuin in Kerkrade. 

http://www.sbmvakanties.nl
mailto:secretariaat@sbmvakanties.com


Vakantiewoning 
Deze zeer luxe zespersoons vakantiewoning heeft drie 
ruime slaapkamers. Daarnaast zijn er twee badkamers 
aanwezig. In de winter kunt u lekker ontspannen met 
een boek bij de houtkachel binnen of buiten onder de 
veranda. Relaxen in de sauna, of een kleurtje opdoen  
onder de zonnebank. En daarvoor hoeft u niet eens de 
deur uit! Valkenburg ligt op loopafstand. U kunt gratis 
gebruik maken van het zwembad. Kortom, deze vakantie-
woning is in ieder seizoen een heerlijke bestemming.

Indeling begane grond
  woonkamer met stereo-installatie met radio en  

cd-speler, TV met dvd-speler, houtkachel
  open keuken met vaatwasser, combimagnetron,  

koel/vriescombinatie, Nespresso, Senseo en
  koffiezetapparaat
  slaapkamer met 2 eenpersoons boxspring bedden
  badkamer met douche en wastafel
  apart toilet in de hal

Eerste verdieping
  2 slaapkamers met ieder 2 eenpersoons boxspring bed-

den waarvan 1 slaapkamer met sauna en zonnebank
  tweede badkamer voorzien van ligbad/whirlpool, 

 wastafel en toilet

Ook aanwezig:
  WIFI
  wasmachine en droger
  campingbedje, box en kinderstoel
  2 fietsen en een kinderzitje
  tuinmeubels

Faciliteiten park 

Dit Landal vakantiepark is een park voor de hele familie. 
Er is kinderopvang en een speeltuin voor de kleintjes, 
een grand café, restaurant en broodjesservice. Direct 
naast het park vindt u de bekende Thermae 2000 (well-
ness) en Holland Casino. Op een kilometer afstand kunt 
u als gast van De Cauberg gratis gebruik maken van 
zwembad Polfermolen, met een spectaculaire glijbaan, 
aromatherapiebaden, sauna, snelbruiners, massageruim-
te en health-& beautysalon. Hoe relaxed wilt u terugko-
men van uw vakantie?

Op het park of in de nabije omgeving vindt u de volgende 
faciliteiten:
  internethoek
  toeristische informatie
  speeltuin voor de kleintjes
  kinderopvang
  restaurant en grand café 
  bij de receptie kunt u broodjes, gourmetschotels, 

fondue en vlaaien bestellen
  zwembad De Polfermolen op 1 kilometer (gratis)
  wellness Centre Thermae 2000 (naast het park, 

tegen betaling)
  Holland Casino (naast het park, tegen betaling)

     

Adres
Kasteeldomein De Cauberg (Landal)
Woning 25
Cauberg 29
6301 BT  Valkenburg
Telefoonnummer: 043 458 35 90
www.landal.nl
Openingstijden receptie: Zie de website van het park

Route
Komend vanaf Eindhoven volgt u Maastricht (A2). Net voor 
Maastricht (A2) neemt u bij de verkeerslichten de afslag 
links. Over het kruispunt De Geuselt richting De Cauberg/
Valkenburg en Berg en Terblijt. Volg de borden Cauberg/
Valkenburg. Arriverend op  de top van de Cauberg ziet u de 
hoofdingang van Landal Kasteeldomein De Cauberg.

Zelf mee te nemen:
 handdoeken, theedoeken en tafellaken
  schoonmaakmiddelen, toiletpapier, vuilniszakken  
en blokjes voor de afwasmachine

Bij deze woning is het standaard bedlinnen inbegrepen.  
Bij aankomst in uw woning zijn de bedden opgemaakt.

Overige zaken
 rookvrije woning
 huisdieren toegestaan

  Uw hond mag aangelijnd mee het park op.
 2 parkeerplaatsen bij de woning


