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Van der Valk Hotel Sélys in het centrum van Luik
Mont Saint Martin 9-11
Liège - 4000
Contact: +32 4 222 94 94
Van der Valk Hotel Sélys Liège

Telephone de reservation: +32 4
222 94 94

https://www.hotelselys.be/?

gclid=Cj0KCQiAmsrxBRDaARIsANyiD1rTtzYS1DhNxoeM8cJVhdUgfQ51JH5DSVn94
Het 4-sterrenhotel Sélys (voorheen Les Comtes de
Méan) biedt je luxe en ontspanning in het hartje van Luik: 125
kamers, restaurant, loungebar, wellnesscentrum en
seminariezalen.
Het hotel ligt op 5 minuten van de Place Saint-Lambert en
beschikt over elegante kamers, ingericht met originele foto's van
Yann Arthus-Bertrand en volledig uitgerust met een flatscreen-tv,
airconditioning en gratis WiFi.
De 8 suites, waaronder 1 Royal Suite, bevinden zich in een privéherenhuis dat geklasseerd is als "Uitzonderlijk Erfgoed van
Wallonië".

Troeven op vlak van "ontspanning en gastronomie".

L'Atelier du Sélys: bistronomisch restaurant
Le Lobby Bar: loungebar met open haard
Osmose: wellnessruimte met sportclub,
gezondheidscentrum, ontspanningsruimte en
zwembad
Het hotel is ook een ideale locatie voor seminars en evenementen,
waaronder een buitengewoon gerenoveerde balzaal.

Bezoekers met speciale behoeften
Deze accommodatie biedt faciliteiten en/of activiteiten die in
aanmerking komen voor het officiële Access-i certificaat.
Raadpleeg de gedetailleerde fiche, je vindt er alle informatie die
je nodig hebt om je bezoek te organiseren.
Weet dat er ook in Wallonië een breed scala aan activiteiten en
plaatsen zijn met het officiële certificaat Access-i.

Luik ontdekken
Bezoek de vurige stede en zijn toeristische bezienswaardigheden
zoals:
Prins-Bisschoppelijk Paleis
Stadhuis van Luik
Museum van La Boverie in Luik
Geniet van een luxueus verblijf in het hart van de stad Luik.

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