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Hotel & restaurant La Villa des Roses in Aywaille
Avenue De La Libération 4
Aywaille - 4920
Contact: +32 4 384 42 36
S.A. Villa des Roses

Telephone de reservation: +32 4
384 42 36

https://www.lavilladesroses.be/nl
La Villa des Roses is een traditionele gezinswoning met
authentieke charme. Bewonder het natuurschoon rond Aywaille
en geniet van een gastronomisch verblijf te midden van de
prachtige Amblèvevallei.
Jean-Louis en Lucia verwelkomen je in traditionele gezinswoning
met authentieke charme. Dit kleine hotel-restaurant uit 1936 straalt
charme en elegantie uit en biedt een rustgevende sfeer voor uw
verblijf.

Beschrijving van La Villa des Roses
7 kamers
ontbijtbuffet
gratis wifi
tuin
terras

formules "Groot bistronomisch weekend" of "Gekke
woensdag en donderdag"
De Villa des Roses heeft een warme "bistronomische" keuken met
streekgerechten.

De Amblèvevallei bezoeken
Ontdek deze buitengewone vallei. Bezoek onder andere:
De Grotten van Remouchamps
Les Fonds de Quarreux, bijzondere natuursite
De Ninglinspovallei
Monde Sauvage in Aywaille
Wandeltochten in de Amblèvevallei
Verblijf in het hotel La Villa des Roses en ontdek de
Amblèvevallei!

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