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Hôtel le Relais de l'Empereur
Rue Emile François 31
Genappe - 1474
Contact: +32 (0) 67 77 15 71
Golf de l’Empereur, Ways

Telephone de reservation: +32 (0)
67 77 15 71

https://hotel.golf-empereur.com/

Le Relais de l'Empereur is een 3-sterrenhotel in Ways met 14
comfortabele kamers. Het hotel ligt te midden van golfparcours,
ontspanning en rust gegarandeerd!

Ontsnap aan de stress te midden van een golfbaan
Het Relais de l'Empereur bevindt zich op de plaats zelf van de Golf
de l'Empereur. Dit nieuwe hotel, gebouwd aan de poorten van
Brussel in een bijgebouw van de vierkantshoeve die dienst doet als
clubhuis, staat garant voor rust en personalisatie.
Het 3-sterrenhotel biedt 14 elegante kamers met een eigentijdse
inrichting: 8 kamers, 4 suites en 2 lofts, allen met eigen badkamer.
Televisie, Wifi in alle delen van het hotel, gratis
privéparkeergelegenheid en enkele kamers bieden een zithoek.
Je kan in het restaurant de l'Empereur eten en het aangename

terras op het zuiden is geen overbodige luxe, zodra de zon schijnt.
3 seminariezalen staan ook tot je beschikking.
Aangepaste en volledig geautomatiseerde late check-in & early
check-out dankzij de conciërgeservice via een applicatie.

Rond het Relais de l'Empereur
Het Relais de l'Empereur is gelegen tussen 2 golfbanen,
toegankelijk tegen een meerprijs.
De gedenkplaatsen van de Slag bij Waterloo: het Waterloo 1815
Museum, de Heuvel met de Leeuw, het
Wellingtonmuseum... bevinden zich op enkele kilometers afstand.
Brussel ligt op 30 minuten met de auto en de Abdij van Villers-laVille op 10 minuten afstand.

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