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Domein van Massembre, vakantiecentrum in Heersur-Meuse
Massembre 84
Heer - 5543
Contact: +32 82 64 43 57
Saskia Florizoone

Telephone de reservation: +32 82
64 43 57

https://www.massembre.be/nl
Kom overnachten in de bossen van het Domein van Massembre,
provincie Namen. Met je gezin of vrienden, leerlingen of
collega's, iedereen beleeft er pret!
Massembre is een vakantiecentum in Heer-sur-Meuse, een leuk
Ardens dorpje vlakbij Frankrijk. Je kan slalommen tussen de
bomen, peddelen op een vlot, of gewoonweg niets doen en
languit liggen op het gras.

Verschillende accommodatietypes
Het domein biedt:
comfortkamers (2 personen) en budgetkamers (2 tot 8
personen en 4 tot 8 personen)
4 hutten voor een unieke en onvergetelijke ervaring (3 voor 2 tot
8 personen en 1 voor 2 tot 5 personen)

self-servicerestaurant met heerlijke maaltijden

Activiteiten in Massembre
Het 140 hectare groot domein beschikt tal van
vrijetijdsinfrastructuren voor jong en oud (speeltuin,
avonturenparcours, glijbaan, trampolines, waterspeelpark,
dierenpark...).
In de omgeving:
Celles, een van de mooiste dorpen van Wallonië
Kasteel van Freÿr
Dinant Evasion: klimpark, verhuur van boten zonder
vaarbewijs, cruises op de Maas en kajaks op de Lesse

Voor gezinnen
Het Domein van Massembre ontvangt gezinnen tijdens elk
weekend voor en na de zomervakantie, in comfortabele kamers
midden in de natuur. Ter plaatse worden aan de kinderen talrijke
activiteiten aangeboden:
wandelingen en ezeltochten
schattenjachten
dierentuin
boomklimmen
speeltuin...
Je verveelt je nooit in het Domein van Massembre, er is voor elk wat
wils!
Laat de Ardennen volop op je inwerken in het Domein van
Massembre!

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