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Auberge d'Alsace | Hotel de France in Bouillon
Faubourg De France 1-3
Bouillon - 6830
Contact: +32 61 46 60 68
Telephone de reservation: +32 61

Auberge d'Alsace

46 65 88

http://www.aubergedalsace.be
De Auberge d'Alsace, in het hart van Bouillon en aan de oevers
van de Semois, is de ideale plek om een streek te ontdekken die
natuur- en erfgoedliefhebbers aantrekt.

Beschrijving van het hotel
De Auberge d'Alsace verwelkomt je in een van de 30 comfortabele
en ruime kamers en suites in een rustiek en charmant kader.
Elke kamer heeft:
een eigen badkamer
een uitzicht op de Semois of op de achterkant van het gebouw
Er zijn twee liften beschikbaar om je naar de kamers te brengen,
die zijn ingericht en gedecoreerd in een nette en aangename stijl.
Een stevig ontbijt wordt 's morgens geserveerd en
wordt aangevuld met streekproducten

Het hotelrestaurant
Op de begane grond heeft het restaurant met terras een zithoek
met open haard en een gratis toegankelijke wifi-ruimte.
Een smakelijke traditionele keuken wordt bereid met lokale en
seizoensgebonden producten. De menu's gaan vergezeld van
zorgvuldig geselecteerde wijnen.
Dit is een aangename plaats om je seminaries te organiseren.

Een uitstapje in de Belgische Ardennen
Bouillon ligt in een toeristisch gebied dat bekend staat om zijn vele
panorama's en boswandelingen.
Wandelingen om de panorama's van Rochehaut te zien
Het Woud van de Semois en de Houille
Eropuit in het Ardense woudt
Kom voor een gastronomisch verblijf en om te ontspannen in de
Auberge d'Alsace in Bouillon aan de oevers van de Semois!

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