Valkenburg aan de Geul, 21 januari 2008

Persbericht

Toeren in een Citroën C6 vanaf Château St. Gerlach:
In navolging van het succesvolle Citroën 2CV arrangement van deze zomer, biedt
Château St. Gerlach als eerste en enige hotel in Nederland haar gasten de mogelijkheid
om in een Citroën C6 te rijden tijdens hun verblijf op het landgoed.
In samenwerking met Citroën Nederland stelt Château St. Gerlach een Citroen C6
beschikbaar in de maanden januari t/m maart 2008. Gasten kunnen voor een dag of een
dagdeel in de C6 rijden en optimaal genieten van het comfort en de luxe van deze
‘limousine’.
“We hebben een speciale route gemaakt die de gasten langs de belangrijkste
bezienswaardigheden van Zuid Limburg voert!” , vertelt Philip Geervliet,
gastheer/directeur, enthousiast. “door het grote comfort is het een ‘plaisir’ om zelfs op
een winterse dag door het Limburgse landschap te rijden. Het culinaire genieten is hierbij
niet vergeten, een tussenstop wordt gemaakt bij Restaurant Kasteel Erenstein in
Kerkrade waar de gasten verwend worden met een ‘plat du jour’”.
Château St. Gerlach wordt vaker gebruikt als locatie voor rally’s van (klassieke) wagens.
Dit komt mede doordat het gelegen is in een natuurrijk gebied met de Belgische en
Duitse grenzen in de nabijheid.
Ook eigenaar Camille Oostwegel is liefhebber en eigenaar van een Citroën C6. “Het was
liefde op het eerste gezicht. Na de 2CV en de DS is dit de mooiste auto van Citroën qua
design” zegt Camille Oostwegel, “en helemaal afgestemd op het comfort van vandaag”.
Bijlage: foto van Château St. Gerlach
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