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Hôtel du Moulin in Ligneuville (Malmédy)
Grand Rue 28
Ligneuville - 4960
Contact: +32 80 57 00 81
Telephone de reservation: +32 80 57 02 81
http://www.hotel-du-moulin.eu
Het Hôtel du Moulin, een charmant hotel in Ligneuville, nodigt je uit om de kunst van het
ontvangen te ontdekken.

Een charmant hotel met een kwaliteitsvol onthaal
Het Hôtel du Moulin, omringd door Engelse tuinen, is een pittoresk plattelandshuis met
een terras en een oude wijnkelder. In dit hotel wordt je uiterst hartelijk onthaald.

Eenvoud, efficiëntie en ontspanning
De kamers die het Hôtel du Moulin aanbiedt, zijn sober en praktisch ingericht, waardoor
je er kalmte, comfort en de nodige gezelligheid zal ervaren, om je los te maken van het
dagelijkse leven.

Restaurant van het hotel, een paradijs voor je smaakpapillen
Ervaar een klassieke Franse keuken, gekruid met een vleugje moderniteit en gericht op
de specialiteiten van de streek.

Activiteiten in de buurt van het hotel
Vele wandelingen
Vissen met de vlieg
Sportieve activiteiten: golf, Circuit van Spa - Francorchamps

In een straal van 10 km kun je de Abdij van Stavelot en het Kasteel van
Reinhardstein ontdekken, net als het Circuit van Spa Francorchamps.
Historische sites en musea: Klooster van Malmédy met verschillende
tentoonstellingen, de Abdij van Stavelot, enz.

Een uniek kader, een hartelijk onthaal, specialiteiten van de streek en een uitstekende
prijs-kwaliteitsverhouding: dat is wat er op je wacht tijdens je verblijf in het HotelRestaurant Hôtel du Moulin in Ligneuville, dicht bij Malmédy.

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