
MERCURE KIKUOKA GOLF CLUB HOTEL

UW HOTEL IN LUXEMBURG

Het Mercure Kikuoka Golf Club Hotel bevindt zich 
in het dorpje Canach in een prachtige natuurlijke 
omgeving op slechts 20 minuten rijden van de stad 
Luxemburg. Bent u een golf liefhebber? Dan bent u 
hier op uw plek. Rondom het hotel ligt een prachtige 
en uitdagende golfbaan met 18 holes. Verder heeft 
het hotel een traditioneel restaurant, een zeer 
sfeervolle bar met groot terras, 5 vergaderruimten, 
een binnenzwembad en spa en fitness faciliteiten. 

Luxemburg, ook bekend als het groene hart van Europa, biedt  
vele historische en culturele bezienswaardigheden: de oude stad 
(UNESCO werelderfgoed), het Palais Grand-Ducal, prachtig uitzicht 
op de Pétrusse-vallei, het MUDAM, Philharmonie en een fantastische 
natuurlijke omgeving waar u uw hart op kunt halen.

Welk type kamer u ook kiest, bij Mercure hebben we alles in het werk 
gesteld om u een heerlijk verblijf te bezorgen! Het hotel beschikt over 
59 Classic kamers, 14 duplexkamers, 1 appartement en twee suites.

Maximillian von Hochberg, 
Hotel Manager; “Welkom bij 
Mercure Kikuoka Golf Club 
Hotel”



Scheierhaff  – 5412 Canach – Luxemburg
T (+352)263541   I   F (+352)26354444

E-mail: H2898@accor.com

BESTE PRIJSGARANTIE OP MERCURE.COM
accorhotels.com

HOTELFACILITEITEN
76 KAMERS
—
BAR & RESTAURANT
—
5 VERGADERZALEN
—
GOLFBAAN
—
ZWEMBAD
—
FITNESS & SPA
—

REISINFORMATIE
VALUTA: EURO €
—
TIJDZONE: MET/CET, UTC+ 1 (WINTER) UTC+ 2 (ZOMER)
—

         

Bar & Restaurant: Geniet na een dag in de frisse buitenlucht van een 
heerlijk diner in ons restaurant met prachtig uitzicht op de golfbaan, 
terras, en uitstekende ‘fl avours from the cellar’ wijncollectie. 

        

Fitness & Well-being: Blijf in vorm tijdens uw verblijf en maak gebruik 
van ons fi tness centrum, of onstpan in onze Spa met zwembad, sauna 
en jacuzzi.

Meetings & Events: Seminar, vergadering of congres? Het Mercure 
Kikuoka Golf Club Hotel is de pefecte locatie voor uw evenement: gratis 
draadloos internet, daglicht, plaats voor 150 personen en een prachtig 
uitzicht op de golfbaan. Ideaal om te combineren met een teambuilding 
activiteit!

Hoteldiensten: Bar & Restaurant, Golfbaan, Fitness Centrum, Zwembad, 
Spa, Gratis Wifi , 5 Vergaderzalen, Online in- en uitchecken.

            

Bereikbaarheid:  
- GPS :N 49° 35’ 37.62’’ E 6° 18’ 45.15’’
- Trein: Luxembourg Station (19.00 km / 11.81)
             Oetrange / Sandweiler (2.00 km / 1.24 mi)
- Luchthaven: Luxembourg Findel (15.00 / 9.32 mi)
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