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Martin's Château du Lac, 5-sterrenhotel in Genval vlak
bij Brussel
Avenue Du Lac 87
Genval - 1332
Contact: +32 2 655 71 11
Telephone de reservation: +32 2 655 74
37
© Martin’s Hotels

https://www.martinshotels.com/fr/hotel/chateau-du-lac
Het uitzonderlijke 5-sterrenhotel Château du Lac verwelkomt
je in Genval in de provincie Waals-Brabant in de buurt van
Brussel.
Het hotel Château du Lac geniet van een unieke omgeving
dankzij de nabijgelegen oever van het meer van Genval en
verzekert een persoonlijke en originele aanpak die typisch is voor de
Martin's Hotels. In de moderne of romantische ingerichte kamers en
suites geniet je van een gezellig, aangenaam en luxueus verblijf,
voorzien van alle comfort.

Restaurant en bar van Château du Lac
In een chique omgeving met strak interieur dat uit de koloniale tijd
lijkt te komen, vind je Genval.Les.Bains, de Lounge-Bar
Restaurant van Château du Lac. Met zicht op de prachtige
grasvelden en het indrukwekkende meer stelt de talentvolle chef je
een keuken voor die authentieke smaken vooropstelt. Hij bereidt zijn
verrukkelijke creaties met verse seizoens- en streekproducten.
In The Kingfisher, de hotelbar die een traditionele inrichting
combineert met een clubsfeer, proef je beroemde bieren van het vat.
De John Martin's Special is er eentje dat je zeker moet proberen.

Wellnesscentrum Martin'Spa Bodywhealth
In Martin' Spa Bodywhealth vind je een ruimte waar de tijd stilstaat:
relaxatiebad, fitness, thermen, massages en verzorgingen.
Château du Lac, gezellig hotel met wellnesscentrum.

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