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Hotel Le Relais de la Haute Sambre in Lobbes
Rue Fontaine Pépin 12
Lobbes - 6540
Contact: +32 71 59 79 69
Le Relais de la Haute Sambre

Telephone de reservation: +32 496
16 96 01

http://www.rhs.be
Het Relais de la Haute Sambre, gebouwd in het hart van een
groen domein, is een 3-sterrenhotel in Lobbes. Het beschikt
over 15 comfortabele en moderne kamers.

Een 3-sterrenhotel tussen Thuin en Binche
Le Relais de la Haute Sambre is gemakkelijk bereikbaar en biedt je
rustige nachten:
15 kamers met badkamer en toilet, telefoon, televisie
en Wifi.
kamers op de begane grond en toegankelijk
voor personen met beperkte mobiliteit
grote gratis parking.

Het restaurant

Ontdek de kaart met klassieke Franse keuken. Het menu varieert
afhankelijk van de seizoenen.

Activiteiten en vrijetijdsactiviteiten
Het hotel ligt in de buurt van Charleroi, Bergen, Thuin en Binche.
Bezienswaardigheden in de omgeving:
De Abdij van Aulne
Stadhuis van Bergen
Het Kunstmuseum van de provincie Henegouwen in
Charleroi.
Le Relais de la Haute Sambre: het ideale uitgangspunt voor een
ontdekkingsweekend!

Bezoekers met speciale behoeften
Deze accommodatie biedt toegankelijke en aangepaste kamers.
Aangezien deze accommodatie niet Access-i gecertificeerd is,
nodigen wij je uit om rechtstreeks contact op te nemen om de
voorwaarden van echte toegankelijkheid te weten te komen.
In Wallonië is er een brede waaier aan

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