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Landelijk verblijf La Demeure du Boukai-Moulin in
Aubel
Rue De Battice 137
Aubel - 4880
Contact: +32 87 68 63 71
Telephone de reservation: +32 87 68 63
71
© Vue aérienne demeure Boukai-Moulin

https://www.domaine-boukaimoulin.be/

La Demeure du Boukai-Moulin is een ruime en prachtige
karaktervolle villa met 9 slaapkamers in het hart van een
groene privévallei in Aubel, vlakbij Luik. Het is de eerste
gîte in België met 5 korenaren.

Een luxueuze en gezellige gîte midden in de natuur
Het huis is omgebouwd tot een luxueuze gîte met een grote
capaciteit voor groepen, families of bedrijven. Het pand dat
gebouwd is rond een centrale binnenplaats heeft een onmiskenbare
charme.
Het huis bestaat uit :
De woonkamers
Woonkamer-bar-eetkamer.
Speelkamer en TV.
Projectiekamer.
Ontspanningsruimte met overdekt zwembad, sauna,
lichttherapie.

Slaapkamers en badkamers
9 themakamers met eigen badkamer
Een gezellige hoek
De kleine extra's
Wellnesszones: verwarmd binnenzwembad, sauna, lichttherapie,
leeshoek of ontspannende muziek.
Spelletjes: minivoetbal, badminton, petanque, trampoline,
schommel, tafeltennis...
Fietsen ter beschikking.
Een terras van 250m².
Een tuin met een rivier, weilanden, bosjes, een vijver waar gevist
kan worden en een park.

Een eersteklas service
De eigenaars van de gîte bieden je de mogelijkheid om een chef bij
je thuis te laten komen als je niet wilt koken.
U kunt gebruik maken van een cateringservice.
Het Land van Herve verkennen
Behalve een wandeling in het privédomein van de eigenaars, kan je
het land van Herve en plaatsen ontdekken als:
#link[node|11484|De Abdij van Val Dieu]
#link[node|13889|De Monde Sauvage van Aywaille]
#link[node|37314|Circuit in het hart van het Land van Herve]
Na je verblijf in Le Boukai-Moulin vertrek je met een pak
herinneringen, waardoor je zo snel mogelijk terug wilt
komen!

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