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Best Western Hotel Horizon Ath-Lessines
Avenue Des Artisans 1
Ghislenghien - 7822
Contact: +32 68 44 51 11
Telephone de reservation: +32 68 44 51
11
© Best Western - Hôtel & Aparthotel Horizon

http://www.hotelhorizon.be/fr/

Best Western Horizon is een modern hotel gelegen in
Ghislenghien. Je kan er terecht voor een professionele
service en conferentiezalen met alle nodige voorzieningen.
Troeven van Best Western Horizon
Best Western Hotel beschikt over 60 ruime en comfortabele kamers.
Tv, kluis, parking, wasserijdienst, gratis wifi...
Je kan bij ons terecht om een vergadering te houden in een van de 5
conferentiezalen. Het personeel van Best Western staat steeds tot je
dienst.
In het restaurant, een brasserie met Franse keuken eet je à la carte of
kies je voor het buffet.
In de bar van het hotel of op het terras kan je even uitrusten en je
helemaal thuis voelen met een heerlijk Belgisch biertje in de hand
dat je hebt gekozen uit het ruime aanbod.
Parking voorbehouden voor bussen.

Bezienswaardigheden in de buurt van het hotel
Het hotel is gemakkelijk bereikbaar via de E429 (Brussel-DoornikRijsel) en is dus de ideale plaats om even halt te houden als je
onderweg bent. De streek heeft verschillende toeristische
trekpleisters en er zijn ook belangrijke culturele evenementen: de

reuzen van Ath (en de ducasse), het museum van het Onze-LieveVrouw met de Roos Hospitaal in Lessines, het Kasteel van Beloeil, de
archeologische site van Aubechies of de streek van het
naburige Pays des Collines. En ook de belangrijkste toeristische
attractie kan je niet overslaan: het dierenpark Pairi Daiza.

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