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Vayamundo Houffalize, vakantiecentrum in de
Ardennen
Ol Fosse D'outh 1
Houffalize - 6660
Contact: +32 78 15 61 00
Telephone de reservation: +32 61 28 88 01
http://www.vayamundo.be/nl/ardennen

Vayamundo

Het vakantiecentrum Vayamundo Houffalize biedt je een verblijf vol rust en
onstpanning in de Ourthevallei, in het hart van de Echte Ardennen.
Het domein biedt je alle voorzieningen en gemak onder één dak: ruime kamers en
appartementen, lekker all-inrestaurant, indoor en outdoor speelplein, tropisch
zwembad met sauna en jacuzzi, fitness, leuke sfeer en animatie voor jong en oud, tal
van wandelmogelijkheden...

Fietsvriendelijk vakantiecentrum
Houffalize is zonder twijfel de Belgische mountainbikehoofdstad... Het vakantiecentrum
Vayamundo heeft het label Fiets Welkom en biedt fietsliefhebbers een brede waaier aan
fietsvriendelijke voorzieningen:
Bike wash en fietsenstalling
Douches beschikbaar op de dag van vertrek, na de check-out
Laadstation voor elektrische fietsen
Compressor om banden op te pompen
Fietsstaander om aan je fiets te werken
Fietsherstelkit
Vlakbij start een RAVeL-route
Tal van fietsevenementen het hele jaar door

Bezoekers met specifieke behoeften
Dit hotel biedt faciliteiten en/of diensten die het officiële Access-i certificaat dragen.
Raadpleeg de gedetailleerde pagina, je vindt er alle informatie die je nodig hebt om
je verblijf te organiseren.
Weet dat er in Wallonië een breed scala aan logies en locaties met het officiële Access-i
certificaat zijn.
Vayamundo Houffalize is het gezelligste vakantiecentrum in de Ardennen.

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