Overnachtingsmogelijkheden in en rond Maastricht
In het weekeinde van 29 november tot en met 1 december is er de mogelijkheid om in een klooster
of in een hotel te overnachten.
1. Bezinningshuis Regina Carmeli, Sittard.
Het bezinningshuis heeft 27 kamers:
 12 2-persoonskamers met douche en toilet
 12 1-persoonskamers met douche en toilet
 3 1-persoonskamers met toilet (douches op de etage)
De kamers zijn verdeeld over drie etages, alle kamers zijn met de lift bereikbaar. Op de tweede etage
bevindt zich voor individuele gasten een kleine theekeuken met magnetron, waterkoker en koelkast.
Gasten kunnen gebruik maken van WIFI en er zijn gratis parkeerplaatsen aan de achterzijde van het
gebouw. Regina Carmeli ligt een 30 kilometer van Maastricht verwijderd; tussen Sittard en
Maastricht is er een treinverbinding.

Tarieven
Een overnachting in een éénpersoonskamer kost voor de eerste nacht € 38,- per persoon per nacht,
inclusief beddengoed, handdoekset en ontbijt. Beddengoed en handdoeken kunnen ook zelf
meegenomen worden, dan is de prijs € 30,- per nacht, inclusief ontbijt. Een eventuele tweede
overnachting kost € 30,- per persoon, inclusief ontbijt, ook bij de huur van beddengoed en
handdoeken.
Een overnachting met twee personen in een tweepersoonskamer kost € 33,- per persoon per nacht
inclusief beddengoed, handdoeken en ontbijt. Bij meenemen van eigen beddengoed en handdoeken
bedraagt de prijs € 25,- per persoon per nacht. Een eventuele tweede nacht kost € 25,- per persoon
per nacht, inclusief ontbijt, ook bij de huur van beddengoed en handdoeken.
De vermelde tarieven zijn inclusief toeristenbelasting. https://www.reginacarmeli.info/gastenverblijf
2. Armen-Schwestern vom Heiligen Franziskus (Schervier-Orden), Aachen
In het moederhuis van de Zusters in Aken is een aantal éénpersoonskamers kamers beschikbaar. De
kosten bedragen € 36,- per persoon per nacht; een ontbijt kost € 7,- per persoon. Het station is op 10
minuten loopafstand van het klooster; vanaf het station vertrekken er ieder half uur bussen naar
Maastricht, de reistijd bedraagt ongeveer één uur en 10 minuten. Daarnaast rijden er één maal per
uur treinen tussen Aken en Maastricht; de reistijd bedraagt ongeveer één uur.
https://schervier-orden.de/schervier-orden/angebote/mutterhaus/

3. Hotel Gulpen, Gulpen
Met name voor deelnemers aan de kloosterlijke wandeling en het aansluitende pelgrimsmaal op
vrijdag 29 november, is een overnachting in de buurt van Wittem/Gulpen aan te bevelen. Hotel
Gulpen biedt een aantal kamers aan: https://www.hotelgulpen.nl/ . Vanuit Gulpen is er een
regelmatige busverbinding naar Maastricht, de reistijd bedraagt ongeveer 30 minuten.

4. Hotel In den Roden Leeuw van Limburg, Wittem
Ook deze overnachtingsmogelijkheid is vooral voor deelnemers aan de kloosterlijke wandeling en het
aansluitende pelgrimsmaal op vrijdag 29 november aan te bevelen. In den Roden Leeuw van Limburg
is direkt naast Klooster Wittem gelegen en biedt een zevental kamers aan
http://indenrodenleeuw.nl/hotel-in-den-roden-leeuw.html
Vanuit Wittem is er een regelmatige busverbinding naar Maastricht, de reistijd bedraagt ongeveer 35
minuten.

In Maastricht en directe omgeving zijn natuurlijk vele hotels te vinden; voor andere informatie, zie
onder andere de website https://www.bezoekmaastricht.nl/overnachten

