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Jeugdherberg van Doornik
Rue Saint Martin 64
Tournai - 7500
Contact: +32 69 21 61 36
Telephone de reservation: +32 69 21

Jacot Studio

61 36

https://www.lesaubergesdejeunesse.be/tournai
Zin om op een ecoverantwoordelijke manier te verblijven in
Doornik? Kies dan voor de Jeugdherberg van Doornik!
Dit volledige gerenoveerde gebouw ligt in het hart van de Stad
met de Vijf Klokkentorens, op enkele minuten wandelen van de
Grand'Place

De Jeugdherberg van Doornik: een grote keuze aan
formules
Alleen, in koppel of in groep, de jeugdherberg biedt verschillende
verblijfsformules aan:
tweepersoonskamers
familiekamers
slaapzalen voor groepen
De herberg beschikt over 21 kamers (met 2, 4 of 6 bedden),

allemaal uitgerust met een nachtlamp, gratis wifi en een private
badkamer.
De Jeugdherberg van Doornik, met het Green Key-label, biedt
onder andere een duurzaam ontbijtbuffet aan met
streekproducten die lokaal, vers, bio en verantwoord zijn

Bezoekers met specifieke behoeften
Deze accommodaties biedt uitrusting of faciliteiten voor personen
met specifieke behoeften.
Kamer aangepast voor personen met beperkte
mobiliteit
Deze accommodatie is niet officieel Access-i gecertificeerd. Neem
dus rechtstreeks contact op met de uitbater om de reële
toegankelijkheid te weten.
In Wallonië is er een brede waaier aan officieel Access-i
gecertificeerde accommodaties en locaties.

Bezienswaardigheden nabij de Jeugdherberg van
Doornik
Doornik, historisch-culturele stad, is vol met ontdekkingen,
waaronder:
het Belfort van Doornik
de middeleeuwse toren van het Fort Rouge
het Marionettenmuseum
Verblijf in het Jeugdherberg om Doornik te ontdekken!

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
Verantwoordelijke uitgever:
Michel VANKEERBERGHEN, gedelegeerd bestuurder van Wallonië België Toerisme (WBT
vzw).
© Wallonië België Toerisme (WBT vzw).Avenue Comte de Smet de Nayer 145000
Namen+32 (0)2 504 02 11Online: www.walloniebelgietoerisme.beE-mail:
info@walloniebelgietoerisme.be
De inhoud in dit document werd met de grootste zorg samengesteld door Wallonië
België Toerisme (WBT vzw). De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden worden
voor mogelijke wijzigingen tussen de verzameling van de gegevens en de weergave
ervan in dit document.
Behoudens anderluidende verklaring behoort de informatie vermeld in dit document
toe aan Wallonië België Toerisme (WBT vzw).
Een voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of de reproductie
van deze informatie.
Wallonië België Toerisme behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op dit
document.

