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Kaleo-gîte Presbytère in Brüly-de-Pesche
Place Saint-meen 4
Couvin - 5660
Contact: +32 2 209 03 00
Telephone de reservation: +32 2 209 03
00
© Kaleo ASBL

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

De Kaleo-gîte Presbytère in Brûly-de-Pesche, vlakbij de
Franse grens, is gelegen in een prachtig stenen en bakstenen
huis en is ideaal om te wandelen en de valleien van de Eau
Blanche, de Eau Noire en de Viroin te ontdekken.
De gîte is geschikt voor 38 personen. De accommodatie heeft:
6 kamers met in totaal 38 bedden
4 douches
Een open haard
Een refter
Tuin
Barbecue
Voor grotere groepen kun je ook de #link[node|11576|gîte "Ecole"]
huren, die alleen al 40 bedden heeft. Het volledige complex biedt
plaats aan 78 personen.

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.

Een natuurverblijf in het hart van het bos
Omgeven door een uitgestrekt en prachtig bos ontdek je de
Ardennen en de prachtige valleien van de streek:
#link[node|4043|Kajak- of kanoafvaart van de Viroin]
#link[node|36766|Door het woud van het Land van Chimay]
#link[node|35227|De Abdij van Scourmont in Chimay]
#link[node|38181|Vissen op het zwarte water bij Couvin]
Kom op de grens van België en op enkele kilometers van
Frankrijk verblijven in de Gîte Presbytère en trek eropuit door
de Ardense bossen met je familie of vrienden met je familie
of vrienden!

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