Document genere le 11/08/2020

Gastenverblijf L'Escapade au Walestru in Froidchapelle
Rue Du Bois 8
Froidchapelle - 6440
Contact: +32 60 41 18 04
Telephone de reservation: +32 475 31 11
40
http://walestru.be
L'Escapade au Walestru is een gastenverblijf met 2
comfortabele kamers en 2 buitengewone accommodaties
voor een verblijf in de buurt van Froidchapelle.

Beschrijving van de accommodaties
Dit gastenverblijf stelt voor:
De kamer poésie: tweepersoonskamer met eigen badkamer met
cocoondecoratie
De suite romance: kamer voor 2 tot 4 personen met eigen
badkamer, volledig gepersonaliseerd
De cabane ballade: ecologische hut in een authentiek decor met
een bed op de mezzanine
De roulotte mélodie: voor 2 volwassenen en een kind met
droogtoiletten in de open lucht en een wastafel met warm water
Je kunt een ontbijtmand laten bezorgen als je in de hut of de
woonwagen verblijft. Voor de kamers is er een lokaal ontbijt met
huisgemaakte en lokale producten.
Table d'hôtes
De eigenaars bieden je een table d'hôtes formule aan met een lunch

of diner, samengesteld uit verschillende gerechten die je de streek
zullen doen ontdekken.

Activiteiten in de omgeving
Je zult genieten van een rustige en ontspannen omgeving, prachtige
wandelingen in het midden van de natuur in de buurt van de Lacs de
l'Eau d'Heure en Chimay.
#link[node|35227|De Abdij van Scourmont in Chimay]
#link[node|8564|Het kasteel van Chimay]
#link[node|38891|Fietstochten rond de meren]
#link[node|3313|Het waterpark van de Lacs de l'Eau d'Heure]
L'Escapade au Walestru bezorgt je een authentiek en
romantisch verblijf!

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