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Kaleo-gîte Vergnies | Rond de Lacs de l'Eau d'Heure
Rue Prestemont 5
Froidchapelle - 6440
Contact: +32 2 209 03 00
Kaleo ASBL

Telephone de reservation: +32 2
209 03 00

https://www.kaleo-asbl.be/nl

Deze oude school, in het hart van het dorp Vergnies, is ideaal
voor je groepsverblijven in de streek van de Lacs de l'Eau
d'Heure.
De gîte de Vergnies is volledig ingericht en bestaat uit:
5 kamers met in totaal 29 bedden
6 douches
Een refter
Een keuken
Wifi
Een tuin
Een barbecue
Fietsenstalling

Kaleo VZW
Voorheen bekend als Gîtes d'Etape, is Kaleo VZW een organisatie
voor Jeugd en Sociaal Toerisme die het toerisme voor iedereen wil
bevorderen. Het is een netwerk van accommodaties, verblijven en
activiteiten, gericht op de natuur, respect voor het milieu en de
ontdekking van het erfgoed.

Wandelen rond de Lacs de l'Eau d'Heure
Het Domein van de Lacs de l'eau d'heure is het grootste
merengebied van België. Er zijn heel wat activiteiten:
Fietstochten rond de Meren
Het waterpark van de Lacs de l'Eau d'Heure
Natura Parc, boomklimpark
Jetskiën op het meer
DE Aqua-Golf, uniek in België
Heb je een accommodatie nodig voor een groepsverblijf in het
hart van Waals-Brabant? Kies de Kaleo-gîte Vergnies!

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