Document genere le 16/01/2022

Hotel Le Val de Poix
Rue Des Ardennes 18
Saint-hubert - 6870
Contact: +32 61 61 13 29
Le Val de Poix

Telephone de reservation: +32 61 61
13 29

http://www.levaldepoix.com
In Hotel Le Val de Poix in hartje Ardennen kom je tijdens je
volgende verblijf zeker tot rust.Het hotelcomplex beschikt over 42
kamers waarvan 11 gezinskamers. Zowel gezinnen, koppels,
groepen als individuele hotelgasten kunnen er logeren.
De beroemde Luikse designer Baudouin Fettweiss drukte zijn
stempel op de kamers. Ze bieden een speciale harmonie tussen
modern, ecologie en traditie.

Le Val de Poix, streekgastronomie en ontspannen
In het gastronomische restaurant van het hotel leer je alles over
de streekgerechten. Ze worden bereid met een moderne en
hedendaagse inslag. De kaart bevat zowel menu's als à la carte
gerechten. Laat je verrassen door de suggesties van de chef.
In de brasserie La Grignote waan je je in een Engelse pub. Proef
een typisch biertje uit de streek, zoals een Orval en geniet van de
gezellige sfeer.Het is heerlijk vertoeven op de terrassen aan de
rand van het water. Kom er heerlijk tot rust en naargelang het

seizoen kan je er aperitieven of een lekkere maaltijd nuttigen.

Een hotelcomplex in volle natuur
Het dorpje Poix bevindt zich in een stukje ongerepte natuur en het
hotel is er helemaal in geïntegreerd. Kijk maar naar de dubbele
structuur die verbonden is door een passerelle over de Lhomme,
de rivier die het gehucht doorkruist.Poix werd in de jaren '50 Klein
Parijs genoemd en tijdens een ontdekkingsverblijf, een
ontspannend weekendje, een verblijf met z'n tweetjes of met het
hele gezin ontdek je waarom.

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