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Landelijke gîte Ferme de l'Abbaye de Moulins |
Marie-Médiatrice in Anhée
Rue De La Molignée 50
Anhée - 5537
Contact: +32 82 61 29 42
Ferme de l’Abbaye de Moulins

Telephone de reservation: +32 82 61
29 42

http://www.fermeabbayedemoulins.be
Marie-Médiatrice is een landelijke gîte met 3 korenaren gelegen
in Anhée. Ontdek de prachtige vallei van de Molignée en het
prachtige domein van La Ferme de l'Abbaye de Moulins. Het is
gerenoveerd met behoud van het karakter en de oude stenen.

La Ferme de l'Abbaye de Moulins
Dit domein omvat andere gîtes, groepsaccommodatie, zalen voor
privé- of zakelijke evenementen tot 200 personen en een
vergaderzaal voor 50 personen.

Beschrijving van de gîte
Deze gîte met grote capaciteit omvat:

Begane grond: hal, woonkamer met open haard,
ingerichte keuken, zitkamer, bijkeuken, garderobe en
wastafel. Badkamer met 2 aparte douches, 2 aparte
toiletten en 2 wastafels
op de eerste verdieping: 6 slaapkamers met 2 tot 4
bedden. Twee opklapbedden, een opklapbed voor
kinderen en een slaapbank staan ook ter beschikking
van de huurders. 2 badkamers en 3 aparte toiletten
buiten: tuin, parkeerplaats toegankelijk voor
gehandicapten en toegangshelling tussen de
parkeerplaats en de ingang van de gîte,
fietsenstalling en spelletjes

Verblijfsmogelijkheden op de Ferme de l'Abbaye de
Moulins
Landelijke gîte van de Ferme de l'Abbaye de
Moulins | L'Ermitage in Anhée
L'Ermitage is een landelijke gîte met 3
korenaren in Anhée. Ontdek de schitterende
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Landelijk gîte op de boerderij van L'Abbaye de Moulins | Sainte
Famille in Anhée
Landelijke gîte in een boerderij, langs de Molignée, in de
belangrijke gebouwen van de L'Abbaye de Moulins.
Geniet van een authentiek kader op Ferme de l'Abbaye du
Moulins!

Rond de gîte
Abdij van Maredsous

Watertuinen van Annevoie
Fietsroutes in Wallonië
De spoorwegfietsen van la Molignée

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