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Hotel & restaurant Van der Valk in Verviers
Rue De La Station 4
Verviers - 4800
Contact: +32 87 30 56 56
Telephone de reservation: +32 87 30 56
56
© Van der Valk Hôtel Verviers

https://www.hotelverviers.be/nl

Het Hotel Verviers ligt op 25 km van Luik, aan de rand van de
Hoge Venen. Het hotel biedt een kwaliteitsvolle
dienstverlening aangepast aan de eisen van het ecotoerisme.
Hotel-restaurant Verviers is luxueus ingericht in het oude
douanedepot en onderscheidt zich door zijn opmerkelijke
architectuur uit 1891.Het hotel telt 100 comfortabele kamers, 9 junior
suites met jacuzzi en 5 ruime business suites met whirlpool.

De troeven van het Hotel Verviers:
Het lounge restaurant L'Entrepôt laat je genieten van een rijke
en gevarieerde internationale keuken.
In de brasserie van het hotel kan je ook terecht om een hapje te
eten of te relaxen met een drankje.
Het zwembad is uitsluitend voor hotelgasten gereserveerd en
dagelijks geopend van 8.00 tot 22.00 uur.
Een parkeerplaats met 180 plaatsen met videobewaking die
24/24 uur beschikbaar is.

Duurzaam engagement: Green Key-label
Het Hotel Verviers is het enige hotel in België dat zijn energie haalt

uit geothermie, zonder enig beroep te doen op stookolie. Het
volledige hotel is ook aangepast aan personen met beperkte
mobiliteit.

Bezienswaardigheden nabij het Hotel Verviers
Het #link[node|8445|Chocolademuseum]
Het #link[node|13085|Circuit van Spa-Francorchamps]
Het #link[node|11105|Signaal van Botrange] (het hoogste punt
van België)
Vele wandel- en fietstochten...
Het Hotel Verviers is de ideale uitvalsbasis voor een bezoek
aan de Hoge Venen, Luik of Malmedy!

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
Verantwoordelijke uitgever:
Michel VANKEERBERGHEN, gedelegeerd bestuurder van Wallonië België Toerisme
(WBT vzw).
© Wallonië België Toerisme (WBT vzw).Avenue Comte de Smet de Nayer 145000
Namen+32 (0)2 504 02 11Online: www.walloniebelgietoerisme.beE-mail:
info@walloniebelgietoerisme.be
De inhoud in dit document werd met de grootste zorg samengesteld door Wallonië
België Toerisme (WBT vzw). De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden
worden voor mogelijke wijzigingen tussen de verzameling van de gegevens en de
weergave ervan in dit document.
Behoudens anderluidende verklaring behoort de informatie vermeld in dit
document toe aan Wallonië België Toerisme (WBT vzw).
Een voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of de
reproductie van deze informatie.
Wallonië België Toerisme behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor
op dit document.

