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Jeugdherberg van Champlon
Rue De La Gendarmerie 3
Champlon - 6971
Contact: +32 84 45 52 94
Les Auberges de Jeunesse Asbl

Telephone de reservation: +32 84
45 52 94

https://www.lesaubergesdejeunesse.be/nl/auberge-5
De jeugdherberg van Champlon ligt in hartje Ardennen. De
streek, vol met wouden, nodigt je uit om te ontspannen en de
natuur te ontdekken.

Beschrijving van de jeugdherberg
Deze gezellige jeugdherberg met het Groene Sleutel-label stelt je
tal van diensten en voorzieningen voor zoals:
83 bedden
restaurant en bar
een grote afgesloten tuin met barbecue
klimmuur voor kinderen vanaf 8 jaar
privéparking en fietsparking
speciale tarieven en activiteiten op maat van groepen
De herberg beschikt over 13 kamers met 2, 3, 4, 7 of 15 bedden.

De jeugdherberg van Doornik biedt een duurzaam ontbijt met
plaatselijke, verse, groene en verantwoorde producten.

Bezoekers met specifieke behoeften
Deze accommodatie biedt voorzieningen of faciliteiten voor
mensen met speciale behoeften.
Kamer aangepast voor personen met beperkte
mobiliteit.
Aangezien deze accommodatie niet gecertificeerd is als Access-i,
nodigen wij je uit om rechtstreeks contact op te nemen om de
reële toegankelijkheidsvoorwaarden te weten te komen.
In Wallonië is een ruime waaier aan accommodaties en plaatsen
met officiële Access-i certificering.

Bezienswaardigheden nabij de Barrière de
Champlon
Het Centre Marcassou
Onvergetelijke wandeling in Saint-Hubert | Verlaten
wegen
Skipistes aan de Barrière de Champlon
De jeugdherberg van la Barrière de Champlon: het ideale verblijf
voor iedereen die wilt 'ontkoppelen'!

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.

