
“Hotel Het Anker, overspoeld 
met Limburgse gastvrijheid en 

ouderwetse gezelligheid”

Heeft U nog een vraag dan 
kunt U ons altijd op 

onderstaand e-mailadres of 
telefoonnummer bereiken. 

Maak met ons vrijblijvend een 
afspraak om te bespreken wat 

de mogelijkheden zijn.

Hotel Het Anker
Dorpstraat 106

6093 ED Heythuysen
T: 0475-494084

Facebook Hotel Het Anker
Email: info@hotel-anker.nl

www.hotel-anker.nl

Hotel Het Anker is gelegen in het 
centrum van Heythuysen, een van de 
16 dorpskernen van het Leudal. 
In de onmiddellijke omgeving is voor 
elk wat wils te beleven.

Hotel Het Anker is direct gelegen aan 
een groot aantal wandel- en fiets- 
routes. 
Deze tochten leiden u langs fraaie 
natuurgebieden en bevatten mooie 
dorps- en vergezichten. Fiets en 
wandelkaarten zijn in het hotel 
verkrijgbaar.   

Het in het nabij gelegen Roermond 
aanwezige Designer Outlet Roermond 
is een beleving apart! Designermerken 
tegen wel 70% korting en met meer 
dan 200 winkels, cafés en restaurants
een beleving apart!



Hotel Het Anker kent meerdere 
mogelijkheden. Zo biedt deze 
“huiskamer” gelegenheid tot het 
houden van (besloten) feestjes en 
partijen, vergaderingen en recepties. 
Uw wens wordt in vervulling gebracht 
en uw gasten zal het aan niets
ontbreken! Alles tot in de puntjes 
verzorgd.
Dranken, hapjes, lunch, diners of 
buffet: alles op maat en naar uw 
eigen wensen. 

Maak vrijblijvend een afspraak en 
bespreek de mogelijkheid die wij u 
bieden. 

Het Anker biedt twee verschillende 
soorten kamers. Beiden hartelijk warm, 
terwijl proper- en netheidheid hoog in 
het vaandel staan!

Na een dagje natuursnuiven of shoppen
in het Outletcentrum Roermond, is 
het heerlijk overnachten in Hotel Het 
Anker.
Het uitgebreide en met zorg bestede 
ontbijt is voor menige gast reden voor 
een volgend bezoek!

In het hele hotel is gratis WIFI tot 
uw beschikking, en naast het hotel 
kunt U gratis parkeren. 
Voor actuele prijzen bekijk onze 
website: www.hotel-anker.nl

Middenin het prachtige Leudal, de 
tuin van Limburg, is Hotel Het Anker
gelegen. Voor intimi staat dit hotel
bekend als “de gezelligste huiskamer
van Heythuysen”. Dit vanwege de 
alom bekende gastvrijheid en de
ouderwetse gezelligheid. 

Het karakteristieke interieur straalt
warme uit en geeft je een echt 
“huiskamergevoel”. 

Dit alles in combinatie met een
prachtige omgeving maakt dat
overnachten in dit hotel net voelt
als thuis! 

Ouderwetse gezelligheid, huiselijkheid
en gastvrijheid zijn onze kernwaarden. 
Dit alles in combinatie met de 
vriendelijkheid en flexibiliteit van de 
eigenaresse maken dat er sprake is van 
een uitstekende prijs– kwaliteit 
verhouding. 


