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Hotel & Restaurant Bütgenbacher Hof | Wellness in
Butgenbach
Marktplatz 8
Bütgenbach - 4750
Contact: +32 80 44 42 12
Telephone de reservation: +32 80 44 42 12

Christian Charlier

https://www.hotelbutgenbacherhof.com/nl/

Het viersterrenhotel & wellness Bütgenbacher Hof biedt moderne kamers, een
restaurant en een wellnesscenter in de Belgische Hoge Venen.
Dit gezellige hotel bevindt zich op de prachtige plaats van een van de mooiste dorpen
van de Oostkantons, Bütgenbach am See, vlak bij het meer en het sportcentrum van
Worriken.

De troeven van het Bütgenbacher Hof
Comfortabele kamers met een moderne inrichting
Het restaurant Bütgenbacher Hof: kwalitatieve keuken, verse
ingrediënten en uitzonderlijke wijnkelder
Een wellnessruimte met onder andere een overdekt zwembad, een
sauna, een bubbelbad en een fitnesscentrum.
Een Beauty Center met een brede waaier aan professionele
verzorgingen.
Ontspannen op het terras of in de wintertuin.

Geniet van het Meer van Bütgenbach en de
omgeving

De Hoge Venen bieden naast mooie wandelingen rond het meer en prachtige
landschappen waar je kunt ontspannen:
Het Meer van Bütgenbach

De skipistes van de Hoge Venen nabij Bütgenbach

Bezoekers met speciale behoeften
Deze acconomatie biedt faciliteiten met een officiële Access-i certificering. Raadpleeg
de gedetailleerde pagina, je vindt er alle informatie die je nodig hebt om je bezoek te
organiseren.
In Wallonië zijn er heel wat activiteiten en plaatsen met het officiële Access-icertificaat.
Een klein paradijs in het hart van de ongerepte natuur!

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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