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Radisson Blu Palace Hotel | Hotel van de Thermen
van Spa
Place Royale 39
Spa - 4900
Contact: +32 87 27 97 00
Radisson Blu Palace Hotel de Spa

Telephone de reservation: +32 87
27 97 00

https://www.radissonhotels.com/fr-fr/hotels/radisson-bluspa
Het Radisson Blu Palace Hotel, gelegen in hartje Spa in de
Ardennen, biedt 120 pas gerenoveerde kamers en suites. Het
hotel is rechtstreeks verbonden met de Thermen van Spa via een
privé kabelbaan.

Al het comfort van een 4-sterrenhotel
Het hotel is rechtstreeks verbonden met de Thermen
van Spa via een privékabelbaan.
Er zijn verschillende formules voor de Thermen.
Er wordt elke ochtend een heerlijk ontbijtbuffet
geserveerd.
Het buitenterras is de plaats bij uitstek voor een
koffiepauze, barbecue of receptie.

Het beschikt over een volledig uitgeruste fitnessruimte
met sauna en terras met uitzicht over de stad.
Het heeft 2 vergaderzalen.

De brasserie
De bar-brasserie 'Les Saisons de Spa' beschikt over een
verwarmd buitenterras en is de ideale locatie om te genieten van
nationale en internationale gerechten.

Dit is nog niet alles...
Naast de Thermen van Spa kan je nog verschillende activiteiten
ontdekken in de omgeving.

L'Eaudyssée, centrum van het water van Spa
Historische rondleiding in de stad Spa
Een oase van rust in de waterstad Spa!

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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