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Landal GreenParks, vakantiedorp l'Eau d'Heure
Rue Du Bois Du Four 7a
Froidchapelle - 6440
Contact: +32 71 65 58 65
Telephone de reservation: +32 71 65 58 65

Landal GreenParks

https://www.landal.fr/domaine/village-leau-dheure

Het vakantiedorp Landal Village l'Eau d'Heure verwelkomt je aan de oever van de Lacs
de l'Eau d'Heure, deels op de provincie Namen en de provincie Henegouwen.
Het centrum biedt ruime en comfortabele bungalows met plaats tot 10 personen. Ze
hebben een eenvoudige toegang tot het strand en het meer waar je heel wat activiteiten
en watersporten kan beoefenen.

Voorzieningen van de bungalows
woonkamer met zithoek en eetkamer
open haard, radio-/cd-speler en flatscreen tv.
open keuken met o.a. elektrische kookplaat, afwasmachine, magnetron
met losse oven of combimagnetron.
elektrische verwarming en berging.
deels overdekt terras met tuinmeubelen.
alle bedden zijn voorzien van dekbedden.
Sommige bungalows beschikken over een sauna en/of zonnebank en jacuzzi!

Activiteiten bij de Lacs de l'Eau d'Heure
In de omgeving zijn er tal van activiteiten: zeilen, kajak/kano, stand up

paddle, windsurfen, waterski, teleski, duiken, touwenparcours,
natuurwandelingen, fietsverhuur, bike park, golf...
Waterpark Aquacentre: speelbad met masserende stralen en
waterkanonnen, de reuzengrote jacuzzi, het ploeterbad met speciale
spellen voor je kinderen. Ook niet te vergeten: het buitenzwembad dat
verbonden is met het binnenzwembad of de glijbaan met LCD-scherm.
Landal Village l'Eau d'Heure, de perfecte vakantiebestemming in Wallonië.

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