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Vakantiehuis A Mont Nos Hôtes in Bastogne, 10
personen
40 ,arloncourt
Bastogne - 6600
Contact: +32 61 21 31 47
http://www.amontnoshotes.be/
© A Mont Nos Hôtes

Het Vakantiehuis A Mont Nos Hôtes ligt in Bastogne. Het
heeft 3 korenaren en biedt plaats aan 10 personen. Het heeft
het officiële Access-i certificaat.
De gîte A Mont Nos Hôtes is ontworpen voor 10 volwassenen en 1
baby. Het bestaat uit 5 slaapkamers, een woon-/eetkamer, keuken,
een badkamer en 2 doucheruimtes. Allemaal op 2 niveaus.
De gîte heeft de officiële Access-I certificering en is ook erkend door
Gamah. Mensen in een rolstoel, visueel of auditief gehandicapte
mensen kunnen er dus zonder zorgen verblijven.
Huisdieren zijn ook toegestaan.

Ontspanning en welzijn in de gîte
Het terrein is omheind, geen angst voor kinderen die vele spelletjes
kunnen spelen. Ondertussen hebben de ouderen voldoende tijd om
te ontspannen in de jacuzzi, tafeltennis te spelen, te kickeren of te
petanquen.
Tuin, terras en een boomgaard maken het aanbod van de gîte A Mont
Nos Hôtes compleet en nodigen uit tot uitstekende bbq's. Je fietsen
zijn veilig in een afgesloten privéruimte.
Mogelijkheid om paarden te herbergen voor de ruiters, en om

paardenkoets en -wagen te herbergen.

Activiteiten in de omgeving
De gîte bevindt zich in Bastogne, een aangename stad met gezellige
terrasjes en een geschiedenis die gekenmerkt wordt door de 2e
wereldoorlog. Aarzel niet om het Mardasson Memorial en het
Bastagne War Museum te bezoeken.
Vele wandelingen zijn mogelijk, te voet of met de fiets (Ravel),
je bevindt je in het hart van de Ardennen.

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.
Er is in Wallonië een breed scala
aan #link[taxonomie_term|3037|officieel gecertificeerde Access-i
accommodaties en plaatsen].

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