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WELKOM OP HET HOOGSTE PUNT VAN HASSELT 

Wij zijn heel blij om jullie te mogen ontvangen in onze B&B.   De suites zijn gemaakt om de nodige rust 

en privacy te geven en ervoor te zorgen dat u tijdens het verblijf bij de Sasputters zich ontspant en 

relaxt.  “Laad uw batterijen bij ons op” 

Nieuw extra’s te verkrijven wanneer je op Sasput een suite boekt. Geniet van de extra touch die 

Sapsut U kan bieden tijdens Uw verblijf op het hoogste punt van Hasselt.  Wanneer je een suite boekt 

via onze https://reservations.cubilis.eu/b-and-b-sasput/Rooms/GeneralAvailability kan je de extra’s 

als optie aanduiden. 

• Baby bedje extra : 

o Is een kindje nog te klein om in een groot bed te slapen en wenst u graag een 

babybedje extra op de suite, dan wordt deze geïnstalleerd voor dat u aankomt 

 

• Lazy check-out (14:00) 

o Ben jij niet zo’n vroege vogel? Geen probleem! Het is mogelijk om te kiezen voor 

een Lazy check-out.  Voor € 35,00 kun je dan op jouw vertrekdag* nog tot 14:00 

gebruik maken van de suite Dat betekent dus geen haast in de ochtend, bagage 

laten staan en relaxen maar! 
o * Nog een douche na een wandeling of fietstocht 

* Of lekker luieren en wat later vertrekken 

 

• Fles cava bij aankomst 

o Na een drukke werkdag of werkweek, verwen jullie zelf met een lekker flesje 

Cava bij je aankomst. Wordt bij aankomst gebracht op de suite, gekoeld in een 

ijsemmer met bijhorende glaasjes. 

 

• Fles Veuve Cliquot bij aankomst 

o Na een drukke werkdag of werkweek, verwen jullie zelf met een lekker flesje 

Veuve bij je aankomst. Wordt bij aankomst gebracht op de suite, gekoeld in een 

ijsemmer met bijhorende Veuve glaasjes. 
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• Liefdespakket bij aankomst  

o Liefde is… elkaar blijven verrassen! Verwen je liefste met een leuk extraatje Een 

lekker glaasje bubbels bij aankomst is ongetwijfeld een goede start van een 

romantisch verblijf. 

o Inhoud Liefdespakket 

o - Chocolaatjes 
- Fles Cava 
- Rozenblaadjes 
- Zwaantje 

o De fles cava is gekoeld.  Deze wordt koud gehouden aan de receptie en wordt bij 

aankomst op je suite gebracht.  

 

• Verjaardagspakket bij aankomst  

o Is er een jarige in huis? Met ons verjaardag pakket krijgt deze bijzondere dag 

een extra boost. Een fles cava bij aankomst wordt ongetwijfeld gesmaakt door de 

jarige en zijn of haar gezelschap. 

o Inhoud verjaardag pakket 

o - Fles cava 
- Slingers 
- Verjaardagskaartje 

o De fles cava is gekoeld wordt bij je aankomst op de suite gebracht 

 

• Bloemen voor elke gelegenheid 

o U kunt bij ons terecht voor bloemen voor iedere gelegenheid. Is er iemand jarig ? 

De geboorte van een jongetje of meisje ? De liefde verklaart u natuurlijk met een 

mooi liefdesboektje. Of je wil je partner een hart onder de riem steken...Kaartje 

aan het pakket is inbegrepen. 
Gelieve wel bij de opmerking achter te laten wat er op het kaartje dient komen te 

staan. 

• Glutenvrij ontbijt 

o Glutenvrij? Geen Probleem! 

o Voor mensen met coeliakie of een glutenintolerantie, bieden wij een volwaardig 
alternatief aan voor het ontbijt.   

o Ook jij kan genieten van een lekker ontbijt, zonder je zorgen te hoeven maken 
over de kwaliteit of kruisbesmetting! 

o Wij bieden op aanvraag glutenvrij ontbijt met aangepaste producten, apart bereid 
en geserveerd. 
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• Fietsen veilig stallen in de ondergrondse parkeergarage 

o Bij B&B Sasput kan je de fietsen veilig stallen.  Ze hoeven niet buiten op op de 

wagen te blijven staan.  Deze optie is gratis 

• Vespa’s huren  

o U kan een Vespa solo of Duozit Vespa huren per dag (€ 80,00).  Helmen, 

verzekering e.d. is allemaal inbegrepen in Uw vesparit.  Om U het te 

vergemakkelijken is er ook een GPS voorzien om U door het landschap te 

loodsen.  Indien U slechts 1 dag de Vespa's wilt huren, gelieve dan erbij te 

vermelden welke dag U deze zou willen huren.   

 

• E-bikes huren 

o Zin in een dag vol fietsplezier met je vrienden? Fietsen door het water en of het 

doorkijkkerkje van Borgloon bezoeken ? Huur één van onze e-bikes. Sasput 

voorziet een knooppuntenplan op maat gemaakt van ieders wensen. En vergeet 

onderweg niet te stoppen voor een gezellig terrasje of een picknick. Plezier en 

ontspanning gegarandeerd 

 

• Minibar beer package 

o Bij de dag van je aankomst voorzijn wij in je minibar een gekoeld bier pakketje 

bestaande uit 1 Duvel / 1 Chimay Blauw / 1 Karmeliet (Bieren allemaal 33CL) 

 

• Minibar wine  package 

o Bij de dag van je aankomst voorzijn wij in je minibar gekoelde wijn Wijnpakket 

(37,5 CL) bestaande uit 1 x witte wijn La grangette Le Haut Chardonnay / 1 rode 

wijn Chateau Fontarèche Tradition / 1 Rosé wijn Chateau Fontarèche Tradition 

o  

• Minibar Gin Tonic Lover 

o 3 gin’s - 3 Tonic 

▪ 1x Runkster Gin (Uit eigen streek, Runkst bij Hasselt) 

▪ 1x Gin Wilderen (Uit eigen streek, St-Truiden/Wilderen) 

▪ 1x Hendricks Gin 

 

 


