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Jeugdherberg van Bergen | Auberge du Beffroi
Rampe Du Château 2
Mons - 7000
Contact: +32 65 87 55 70
lesaubergesdejeunesse.be

Telephone de reservation: +32 65
87 55 70

http://www.lesaubergesdejeunesse.be/website/action/hotel?
id=7
Zin om te logeren in Bergen op een ecoverantwoordelijke
manier? Kies dan voor de Auberge du Beffroi.
Deze herberg ligt in het historishe hart van Bergen, aan de voet
van het belfort (Unesco Werelderfgoed), op een steenworp van de
prachtige Grand-Place van Bergen

Een grote keuze aan formules
Alleen, in koppel of in groep, de herberg biedt verschillende
logeerformules aan:
tweepersoonskamers
familiekamers
slaapzalen (speciale tarieven voor groepen)
De Jeugdherberg van Bergen beschikt over 29 kamers (met 2, 3, 4

en 6 bedden).
De jeugdherberg heeft het label Groene Sleutel en biedt een
duurzaam ontbijt aan.

Bezoekers met specifieke behoeften
Dit verblijf biedt uitrusting of faciliteiten voor gebruikers met
specifieke behoeften.
Kamer toegankelijk voor personen met beperkte
mobiliteit
Dit verblijf heeft geen Access-i certifiëring. Neem rechtstreeks
contact om de werkelijke toegankelijkheidsvoorwaarden te kijken.
In Wallonië is er een ruime waaier aan verblijven en plaatsen
met het officiële Access-i certificaat.

Bezienswaardigheden
Bergen, hoofdstad van de provincie Henegouwen, schittert door
zijn schoonheid, zijn voormalige industriële glorie, zijn culturele
erfgoed en zijn folklore. Een paar voorbeelden:
de Doudou van Bergen
de bootlift
Pairi Daiza
De herberg stelt een activiteitenprogramma aan op maat van
groepen.
De ideale verblijfplaats om Bergen te ontdekken!

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