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Camping le Val de l'Aisne in Blier, tussen La Rocheen-Ardenne en Durbuy
Rue Du T.t.a. 1a
Érezée - 6997
Contact: +32 86 47 00 67
Camping Val de l’aisne

Telephone de reservation: +32 86
47 00 67

https://levaldelaisne.be/nl/
Camping le Val de l'Aisne ligt in Erezée in een groene vallei. Je
kan er in tenten, caravans, chalets en bijzondere
accommodaties overnachten.
Camping le Val de l'Aisne biedt ruime plaatsen voor toercaravans,
campers en tenten (met stroomaansluiting). Daarnaast zijn er
verschillende accommodaties te huur.
Ontdek de bijzondere verblijven zoals de hangende tenten,
lodge-tenten, woonwagens en transparante bubbels.

Voorzieningen voor je gemak en comfort
Deze camping in de vallei van de Aisne biedt tal van attracties en
activiteiten voor het hele gezin: een team animatoren, sportvelden,
een visvijver en speeltuinen voor de allerkleinsten.
Er zijn verschillende moderne sanitaire blokken.

In het park vind je verschillende wassalons met wasmachines
en droogtrommels.
Het restaurant werkt met seizoenproducten en biedt elke week
een nieuwe menukaart. Neem plaats op het gezellige terras.
Snacks en cateringdienst mogelijk.
Er is een bar waar je even wat kan drinken en tot rust kan
komen.
Elke dag worden er vers brood en koffiekoeken verkocht.
Gratis wifi op de camping en in de vakantiehuisjes.

Een zone voor campers
Er zijn 10 standplaatsen exclusief beschikbaar voor campers.
Sanistation voor afvalwater
Drinkwaterpunt
Elektriciteitsaansluiting
GPS-coördinaten: N50 ° 16'46 '' E5 ° 32'51 ''
De campingprijs is inclusief water en exclusief elektriciteit

Een camping in hartje Ardennen
De camping ligt op een paar kilometer van Hotton tussen Durbuy
en La Roche-en-Ardenne, een van de mooiste streken van België.
Je kan gaan wandelen of fietsen in de natuur en eventjes de
dagelijkse stress en de drukte van de stad vergeten.
Op een paar meter van de Camping Val de l'Aisne loopt een
RAVeL-route.
Rond de camping zijn veel activiteiten te ondernemen,
waaronder boogschieten, wandelen, op sporenjacht gaan,
paintballen en mountainbiken.
Wat je verder kunt ondernemen:
Fietsroute vanuit Durbuy rondom het Ardennenoffensief

Adventure Valley Durbuy
Feodaal kasteel van La Roche-en-Ardenne
Le Val de l'Aisne is de ideale camping om de Ardennen 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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