Ma Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Holanda

ROUTES DU BONHEUR Países Baixos, atravessando o reino
Essa Route du Bonheur, que vai do sul ao norte da Holanda, atravessa campos de tulipas e
paisagens retratadas por Van Gogh, entre moinhos de vento e dólmens, canais e pôlderes.
Aqui, no coração da Europa, encontramos uma nação que adora celebrar sua família real,
seus pintores, ﬂoristas e ciclistas. Porque, aqui, a atmosfera é única, um reﬂexo genuíno de
sua tradição…

6 NOITES
do

US$ 3 318,67*

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/10/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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VALKENBURG AAN DE GEUL — 2 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Château St. Gerlach
Hotel e restaurante no campo. O Vale Geul e a reserva Natural de Ingendael compõem o ambiente natural
preservado que abriga a fazenda de St. Gerlach. O imenso parque, a vinha, o jardim de ervas aromáticas, a
horta, o roseiral, e a igreja ornamentada com esplêndidos afrescos do século XVIII formam um cenário
encantador em volta do palácio. Esta morada histórica teve sua origem no ano 1200 como um mosteiro
destinado aos peregrinos que vinham render homenagem ao eremita Gerlach de Houthem. Os quartos,
instalados na antiga chácara, abrem-se para os jardins barrocos. O spa e a piscina romana coberta oferecem
cuidados e relaxamento. O restaurante, onde a decoração aristocrática foi conservada, permite degustar uma
culinária francesa delicada enquanto o Bistrô de Liege propõe especialidades regionais em um ambiente mais
descontraído.
Fechamento semanal :
Restaurante principal: almoço de segunda-feira para sexta-feira. “Burgemeester Quicx, Coffee & More”: jantar.

Membro da Relais & Châteaux desde 2013
1, Joseph Corneli Allée
6301 KK, Valkenburg aan de Geul
(Limburg)

Perto da propriedade
Um concierge a seu serviço:

Relais Châteaux Restaurant Châteaux
Neercanne
Todas as artes no museu Bonnenfanten
(Maastricht)
O cemitério de Henri-Chapelle
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+1 800 735 2478 *
*Preç o de uma c hamada loc al
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LEUVENUM (ERMELO) — 2 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Landgoed Hotel Het Roode Koper
Hotel e restaurante em um parque. A família Sörensen dá boas vindas calorosas aos hóspedes da
propriedade de Het Roode Koper, uma mansão que já pertenceu ao conde da Indonésia holandesa. Rodeada
por jardins ingleses clássicos e pela mata de Veluwe, uma das mais belas e variadas paisagens holandesas, essa
|propriedade de três mil hectares| é um destino maravilhoso para uma fuga restauradora num elegante e
confortável cenário. Espaireça jogando tênis, em um passeio pelos jardins ou dando algumas braçadas na
piscina. Explore o encantador entorno natural, com suas árvores, urzes, água e vida selvagem, indo a pé, de
bicicleta ou a cavalo – os hóspedes podem inclusive levar seus cavalos para os estábulos da propriedade. Em
dias mais frios, aproxime-se da lareira com um chá ou uma taça de vinho na sala de estar da villa principal. O
restaurante oferece excelentes pratos sazonais, que, em dias de sol, podem ser apreciados no delicioso terraço
com vistas para os jardins.

Membro da Relais & Châteaux desde 2012
Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 82
3852 PV, Leuvenum (Ermelo)
(Veluwe)

Perto da propriedade
Um concierge a seu serviço:

Visite o Palácio Real Het Loo, em Apeldoorn
Uma viagem pelo tempo no ecomuseu ao ar
livre em Arhem
Admire pinturas de Van Gogh no coração da
natureza, no Parque Nacional de Hoge
Veluwe

1

+1 800 735 2478 *
*Preç o de uma c hamada loc al
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DEN HOORN-TEXEL — 2 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Bij Jef
Hotel e restaurante em um vilarejo. A uma hora e meia de Amsterdã e vinte minutos de barco de Den
Helder, entre terra e mar, encontra-se o arquipélago de Wadden. Foi ali, em um antigo presbitério, que Jef
Schuur, de mãos dadas com Nadine Mögling, decidiu abrir um restaurante estrelado e algumas belas suítes
modernas. Ao sabor das marés, ele cozinha produtos locais, tais como moluscos do mar de Wadden
acompanhados por bacon de cordeiro de Texel, creme de raízes de cheiro-verde e espuma de aipo. Sua esposa
é sommelière. Adepta dos vinhos europeus, ela possui um conhecimento aprofundado em termos de vinhos
orgânicos e naturais, cujas sutilezas e originalidades ela sabe harmonizar com os contrastes equilibrados entre
os sabores e texturas buscados pelo chef.
Fechamento semanal :
segunda-feira e terça-feira (exceto em julho e agosto).

Membro da Relais & Châteaux desde 2017
Herenstraat 34
1797 AJ, Den Hoorn-Texel
(North Holland)

