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Gastenkamer Maison Honorine - Durbuy - 6 à 7
personen
Rowe Di Veûle 34
Durbuy - 6941
Contact: +32 472 41 54 46
Maison Honorine

http://www.maisonhonorine.be

La Maison Honorine is een gastenkamer gelegen in Heyd vlakbij
Durbuy. 3 luxegastenkamers met 3 korenaren en een
wellnesscentrum verwachten je. Ze maken er hier een punt van
om hun gasten een ecoverantwoordelijk verblijf aan te bieden.
Je vindt La Maison Honorine in de Belgische Ardennen, in Heyd,
een klein dorpje in de buurt van Durbuy. Dit charmante
gastenverblijf met 3 korenaren ligt op een plateau, heeft een
wellnesscenter en biedt je rust en ontspanning. 3 kamers,
waaronder een suite, zijn te boeken vanaf 2 nachten.
Wanneer je wakker wordt, wordt je een ontbijt geserveerd met
biologische en zelfgemaakte producten.

Wellness moodra
Honorine, de eigenaar van de gastenkamers Maison Honorine, is
een gediplomeerd fysiotherapeut en gezondheidscoach. Profiteer
van je verblijf voor een massage.

Maison Honorine, gastenkamers met label Groene
Sleutel
Maximaal gebruik van biologische producten: bier, wijn,
badproducten, ...
FSC papier
Goed geïsoleerd huis, sanitair volgens de ecologische normen
en LED-verlichting.

In de buurt van La Maison Honorine
De accommodatie is gemakkelijk bereikbaar per trein via de
stations van Bomal of Barvaux.
In de omgeving kan je een bezoek brengen aan Durbuy,
Bomal..... of gaan wandelen of fietsen in de Ardennen
(RAVeL tussen de Ourthe en de Aisne).
Ook sportievelingen komen hier aan hun trekken: golf, Durbuy
Aventure, kajak, ...
Op zoek naar een logies dat natuur, ontspanning en
bioproducten combineert? Reserveer bij Maison Honorine!

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