Hotel ’t Buskruid - 0475/415475 - 013/532294 - info@tbuskruid.be - www.tbuskruid.be
Dokter Vanderhoeydonckstraat 64, Lummen
Afstand tot Kiezelhuys: 4,5 km – 6 minuten
Aantal kamers: 7 kamers : 6 tweepersoonskamers en 1 eenpersoonskamer : 13 personen in totaal
Receptie en voorwaarden:
Tweepersoonskamer ontbijt inclusief: €105,00 per kamer/nacht (6 stuks beschikbaar)
Tweepersoonskamer enkel gebruik:
€79,00 per kamer/nacht
Eenpersoonskamer ontbijt inclusief: €72,00 per kamer/nacht (1 stuk beschikbaar)
Check in: 16.00 tot 22.00 uur (kan indien nodig vroeger na afspraak)
Check out: 11.00 uur
Ontbijt is tussen 8.00 en 10.00 uur
Wifi : gratis
Parking : voor het hotel eveneens gratis
De gast beschikt over een kamersleutel en een sleutel voor de nachtdeur aan de zijkant van het
hotel. Met de sleutel van de nachtdeur kan de gast steeds het hotel binnen.
Bij bezetting van volledig hotel kan het ontbijt en het uitchecken 1 uur verschoven worden zonder
bijkomende kosten:
Ontbijt tot 11.00 uur en uitchecken tot 12.00 uur.
Kamertarieven blijven ongewijzigd.
De tarieven en condities gelden alleen indien er rechtstreeks of op aangeven van het Kiezelhuys
geboekt wordt via onze website.

=================================================================================
B&B Maris Logis - tel: +32 11 25 03 18 - gsm: +32 486 33 15 01 - www.marislogies.be
Van Groesbeekstraat 6 - 3511 Kuringen (Hasselt)
Afstand tot Kiezelhuys: 5,5 km – 8 minuten
Mieke, de uitbaatster verwijst naar haar website voor verdere informatie. Voor verdere bespreking
mag ze altijd gecontacteerd worden op haar gsm-nummer +32 486 33 15 01.
De kamers kosten op vrijdag en zaterdag avond €115,00 inclusief ontbijt en city taks.
Aantal kamers: 5
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B&B ‘T GOED LEVEN - 011 72 33 77 - 0494/864804 - www.tgoedleven.be
Sint-Amandusstraat 32, 3511 Kuringen
Afstand tot Kiezelhuys: 3,4 km – 5 minuten
Aantal kamers: 4
Ilse en Ronny zijn de uitbaters.
Hun B&B is ondergebracht in een woning van 1924, waarin vroeger de lokale schooldirecteur
woonde en beschikt over 3 kamers op de eerste verdieping. Alle kamers hebben een eigen
badkamer. Op de tweede verdieping is er een vierde kamer met eigen badkamer.
Prijzen:
Kamer voor twee personen: €100 (excl. toeristentaks €2,50 pp)
Kamer voor één persoon : €60 (excl. toeristentaks €2,50 pp)
Eén van de kamers is voorzien van een extra bed zodat er ook 3 personen kunnen slapen. Meerprijs
voor een 3de persoon bedraagt €50 (excl. toeristentaks €2,50 pp).
Bij reservatie van meerdere of alle kamers kan een pakketprijs besproken worden (0494/864804).
Bij de overnachtingen is een uitgebreid ontbijt inbegrepen. Uren hiervoor zijn steeds bespreekbaar,
alsook laat uitchecken in overleg. Foto’s en bijkomende informatie: www.booking.com

=================================================================================
B&B AMUSE COUCHE - 011 75 05 75 – www.amuse-couche.be
Herkenrodebosstraat 86 - 3511 Kuringen
Afstand tot Kiezelhuys: 4,4 km – 7 minuten
Aantal kamers: 4
Prijzen voor de 4 kamers variëren tussen €115 en €135 per nacht, telkens voor twee personen
inclusief uitgebreid ontbijt met bubbels en inclusief taks.
De prijzen voor een dubbele kamer voor éénpersoonsgebruik ligt tussen €75 en €90 per nacht.
Pakketprijs voor de 4 kamers samen, 1 nacht, inclusief uitgebreid ontbijt met bubbels en inclusief
taks bedraagt €500.
Het ontbijt is dan tussen 10.00u en 11.00u indien gewenst, het mag ook vroeger uiteraard.
We maken 1 grote tafel klaar voor alle gasten zodat ze fijn samen kunnen ontbijten.
Inchecken is normaal gezien vanaf 16.00u.
Dit kan ook vroeger maar dit even op voorhand bespreken, alsook speciale wensen zoals foto’s,
kapster die komt, of extra’s voor de wachtende familieleden.
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