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Landelijke gîte van de Ferme de l'Abbaye de Moulins |
L'Ermitage in Anhée
Rue De La Molignée 50
Anhée - 5537
Contact: +32 82 61 29 42
Telephone de reservation: +32 82 61 29
42
© Ferme de l’Abbaye de Moulins

http://www.fermeabbayedemoulins.be

L'Ermitage is een landelijke gîte met 3 korenaren in Anhée.
Ontdek de schitterende vallei van de Molignée en het
prachtige domein van La Ferme de l'Abbaye de Moulins. Het
werd gerenoveerd met behoud van zijn uitstraling en
originele stenen.

La Ferme de l'Abbaye de Moulins
De gîte de l'Ermitage maakt deel uit van de Ferme de l'Abbaye de
Moulins. Dit domein omvat andere gîtes, groepsaccommodaties,
receptieruimtes voor privé- of professionele evenementen tot 200
personen en een conferentieruimte voor 50 personen.

Beschrijving van de gîte
L'Ermitage is een gelijkvloerse gîte met:
een eethoek
een tweepersoonsbed
een slaapbank

inloopdouche met leuningen
WC met leuning
Uitgeruste keuken met aangepast werkblad
Schuifdeuren met een breedte die is aangepast aan de
doorgang van een rolstoel
Ontspanningsruimte gemeenschappelijk voor de gîtes:
tafeltennis, kicker, sofa's...
Buiten: een tuin, parking (toegankelijk voor PBM's) en een oprit
tussen de parking en de ingang van de gîte, een fietsenstalling en
buitenspelen voor kinderen.

Rondom de gîte
De gîte bevindt zich in de vallei van de Molignée. Mooie wandelingen
of fietstochten zijn mogelijk in de bossen, velden en heuvels van de
omgeving.
#link[node|14798|De Abdij van Maredsous]
#link[node|13244|Watertuinen van Annevoie]
#link[node|13498|Fietstochten in Wallonië]
#link[node|6331|Railbikes van de Molignée]

Bezoekers met speciale behoeften
Deze accommodatie biedt faciliteiten en/of diensten met een
officiële Access-i certificering. Raadpleeg de gedetailleerde
pagina, je vindt er alle informatie die je nodig hebt om je verblijf te
organiseren.
In Wallonië is er een breed scala aan
#link[taxonomie_term|3037|officieel gecertificeerde Access-i
accommodaties en plaatsen].

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