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Ferme d'a Yaaz, een gîte op de boerderij gelegen in
Heinstert, biedt een ecoverantwoordelijk verblijf op een
pedagogische hoeve en met een klein winkeltje.

Beschrijving van de gîte voor 8 personen
Deze ecologische gîte is volledig in hout opgetrokken met respect
voor het milieu. Het beschikt over:
4 kamers
2 badkamers
1 ontspanningsruimte en een grote woonkamer
1 uitgeruste keuken

Ferme d'A Yaaz
De gîte ligt op het domein van de pedagogische boerderij waar
verschillende dieren verblijven: paarden, pony's, konijnen, cavia's,
geiten, alpaca's, varkens, koeien en het hoenderhof.
Maak een ritje op de paardenkoets of klim op een paard als een
echte ruiter. Je kan paardrijlessen volgen voor beginners of kiezen
voor een ruitersparcours in het Woud van Anlier.

Je kan er ook verschillende spelletjes spelen: boerengolf,
ganzenbord, schattenjacht, wandelingen, voet- en
mountainbiketochten, en infosessies over het milieu. Er is bovendien
ook een ruim aanbod aan workshops: over wol, welzijn en ecologie.
Ga zeker ook eens een kijkje neen in het winkeltje van de
boerderij en maak van de gelegenheid gebruik om streekproducten
te kopen om er ook thuis van te kunnen smullen.

Buitengewone accommodaties
De ferme d'A Yaaz heeft ook woonwagens, een tipi en houten
hutten! Een originele manier om te genieten van de omringende
natuur.
Een boerderij midden in de natuur waar je kunt genieten van
de rust en de activiteiten die de boerderij biedt!

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