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Kaleoverblijven | Verblijven en activiteiten voor
iedereen in Wallonië
Rue Van Orley 4
Bruxelles - 1000
Contact: + 32 2 209 03 00
https://www.kaleo-asbl.be/nl/#pll_switcher
Gîte d'Etape du CBTJ
Een weekendje weg of een vakantie in familieverband, in groep of onder vrienden? Een
groepsverblijf in een gîte of een herberg van Kaleo, kies de formule die bij je past.

Formule Gîte-herberg
Verblijven voor individuelen, gezinnen, groepen, scholen.
De troeven van de gîtes met deze formule:
Keuze tussen volpension en halfpension
Optie overnachting + ontbijt in het weekend
Een warm en professioneel onthaal
Eenvoudig logies maar met kwaliteit
Geschikt materiaal
Een gamma gevarieerde en toegankelijke activiteiten.
Je kan bijkomende zaken voorzien voor je verblijf: animaties, reservaties voor culturele
en toeristische activiteiten, huur van sportmateriaal...

Huurformule 'Groepsgîte'

Verblijf in het hartje van de Ardennen in familieverband, met vrienden, voor wandelaars,
sportclubs, scholen, jeugdbewegingen, ...
In deze formule voor groepen bestaat uit:
een ruime en uitgeruste verblijfsinfrastructuur
een gîte die volledig voor jou gereserveerd is en die je zelf beheert
een financieel toegankelijk formule
Ook hier zet de natuur aan tot activiteiten en ontdekking: tal van sportieve en culturele
mogelijkheden, rust en ontspanning.
De uitbaters van de gîtes kennen hun regio en kunnen je in contact brengen met lokale
partners zoals toeristische infokantoren, culturele centra, sportcentra, gidsen, ...).

Lijst met Kaleo-gîtes in Wallonië
Gîte La Petite Maison in Arbrefontaine
Gîte Ecole in Arbrefontaine
Gîte in Bastogne
Gîte in Bohan
Gîte in Chassepierre
Gîte Le Bovet in Villers-Sainte-Gertrude
Gîte Strya in Villers-Sainte-Gertrude
Gîte La Ferme in Villers-Sainte-Gertrude
Gîtes Les Dépendances in Villers-Sainte-Gertrude
Gîte in Latour
Gîte in Cornimont
Gîte Daverdisse
Gîte in Han-sur-Lesse
Gîte in La Reid
Gîte in Maboge
Gîte in Ovifat
Gîte Château de Wanne in Trois-Ponts
Gîte in Rochefort
Gîte Sapinière in Basseilles
Gîte Scierie in Basseilles
Gîte in Werbomont
Gîte Haus Stockem in Eupen
Gîte in Eupen

Gîte in Hastière
Gîte Ecole in Brûly-de-Pesche
Gîte Presbytère in Brûly-de-Pesche
Gîte La Lesse - Redu
Gîte in Vergnies
Gîte Petite Mormont in Houffalize
Gîte Grande Mormont in Houffalize
Een grote keuze aan accommodaties tegen een lage prijs voor al je groepsverblijven!

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