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Wellnesshotel Geuldal ligt in een bosrijke omgeving aan 
de voet van de Emmaberg. Het complex ligt op een 7 ha 
groot landgoed voorzien van een eigen ‘hellingbos’. 

Vanaf de provinciale weg bereikt de bezoeker het hotel 
via een nieuwe entreeweg die aansluit op een prachtige, 
lommerrijke bosweg. Een buitengewoon sfeervolle entree 
die de gasten direct een weldadig gevoel van rust en 
 ontspanning doet ervaren.

De gasten van het hotel kunnen hun auto parkeren op een 
in veel groen schuilgaand groot terrein (circa 200 auto’s). 
Bezoekers voor Tuingebouw Het Eekhoorntje parkeren op 
een direct aan het gebouw grenzend terrein.

Vanzelfsprekend is er alle gelegenheid om tot direct voor 
de hoofdentree voor te rijden.
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Een culinaire belevenis
Hoewel de vroegere bewoners van het klooster hun aandacht vooral richtten op 
 hemelse zaken wisten ook zij het aardse genoegen van een voortreffelijke maaltijd 
zeer te waarderen. 
De ambitie is om de toekomstige gast een keuken op gastronomisch niveau te 
 presenteren. Niet alleen in het excellente restaurant op het maaiveldniveau rechts 

van de entree, maar ook in de brasserie en het ontbijtrestaurant aan de andere 
zijde van de hoofdingang, zullen duurzame, diervriendelijke producten van ver-
fi jnde  kwaliteit verwerkt worden. in Tuingebouw Het Eekhoorntje bevindt zich een 
 specialiteitenrestaurant waar passanten kunnen lunchen of dineren in een stijlvolle 
ambiance. Het gebouw is tevens een locatie voor feesten en partijen.
Aan de zonzijde is een groot terras aanwezig, dat de nodige privacy waarborgt.

Aan het bedienend personeel, vertrouwd met een internationale clientèle met 
 standing, worden hoge eisen gesteld. 

Het interieurdesign benut de nieuwste materialen en technieken, maar dan wel 
 volledig ingebed in de oorspronkelijke zo karaktervolle architectuur. 
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RESTAURANT
circa 100 zitplaatsen

ONTBIJTZAAL
BRASSERIE

80 zitplaatsen

ONTBIJTKEUKEN
BRASSERIE

ONTBIJTBUFFET

SPOELKEUKEN

LOBBY

ENTREEHAL

BAR

GARDEROBE

LOUNGE

BAR

IT-RUIMTE

KANTOOR/RECEPTIE
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ZWEMBAD
(optie)

HAMMAN

SAUNA

SAUNA

STOOMBAD

KALDARIUM

BREAK OUT CONGRES BAR

2  KANTOREN

DOUCHES

KLEEDKAMER
DAMES

KLEEDKAMER
HEREN

WELLNESS
LOBBY

BEHANDELKAMERS 1-5

RECEPTIE

WELLNESS PATIO

WERKKAST

PERSONEEL ENTREE
BACK OF HOUSE

KLEEDRUIMTE PERSONEEL

LIFTHAL

KLEEDRUIMTE PERSONEEL

KANTINE PERSONEEL

FITNESS
RUIMTE

FITNESS
LOBBY
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