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Gîte op de boerderij op de Ferme de Choquenée le
Trianon in Conneux
Rue De Conneux 33
Ciney - 5590
Contact: +32 83 21 12 10
Gîte à la ferme de Choquenée Le Trianon

Telephone de reservation:
+32(0)474 21 37 38

https://www.gitesdechoquenee.be/new-website/
Le Trianon is een gîte met grote capaciteit, gelegen aan de
Ferme de Choquenée de Conneux. De gîte is ideaal voor grote
familiereünies, vrienden of een bedrijfsseminarie dankzij de
faciliteiten.
De gîte le Trianon met 4 korenaren is een oud relais, vlakbij Ciney,
gerestaureerd met charme waar edele materialen worden
geassocieerd met modern comfort.

Ontdek deze gîte op de boerderij
De gîte bestaat uit :
10 kamers
9 doucheruimtes
1 badkamer

Woonkamer en eetkamer
Keuken
Washok
Parking
Spelletjes
Terras en tuin met barbecue.
De lift maakt alle toegang tot de 3 verdiepingen mogelijk.
De accommodatie heeft de officiële Access-I certificering en is
dus toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit
Het label Bébé tendresse garandeert veiligheid voor jonge ouders.

Rondom de Ferme de Choquenée
De gîte ligt op enkele minuten van Ciney, geïsoleerd, midden in de
natuur tussen velden en bossen waar je kunt wandelen.
Het Domein van Chevetogne
La Cidrerie du Condroz

Bezoekers met speciale behoeften
Deze accommodatie biedt faciliteiten en/of diensten met een
officiële Access-i certificering. Raadpleeg de
gedetailleerde pagina, je vindt er alle informatie die je nodig
hebt om je verblijf te organiseren.
In Wallonië is een breed scala aan Reizigers met specifieke
behoeftenofficieel gecertificeerde Access-i accommodaties en
plaatsen].
De gîte in de Ferme le Trianon is echt dé ideale gîte voor grote
gezinnen die op zoek zijn naar groen!

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