Document genere le 24/11/2020

La Ligule, vakantiewoning | De suite van het verblijf
in Mignault, 2 p
Rue Léon Polart 40
Mignault - 7070
Contact: +32 67 49 07 30
http://www.gites-ligule.be
La Ligule
La Ligule, landelijke verblijven met 3 korenaren met wellnesszone met massages,
verzorgingen en een spa. De suite van het verblijf, 2 p. in Mignault.
La Ligule is een ecologische boederij gebouwd met leem, hout, strobalen en kalk. Het
gebruik van deze materialen geeft een unieke sfeer aan het geheel. Je bezwijkt
ongetwijfeld voor de charmes van deze plek en geniet van een ontspannend verblijf.

De suite van het verblijf
De suite van het verblijf is bedoeld voor 2 personen. Ze heeft een kamer met een groot
tweepersoonbed en een divan voor 2 personen, een badkamer met een jacuzzi voor 2
personen en een hydromassagedouche, een aparte WC en een kitchenette in de
leefruimte.

La Ligule biedt je heel wat diensten
Zin in een verblijf met je gezin, met vrienden, met je geliefde of een zakenreis? Er is altijd
een formule die bij je past in een van de veblijvenvan La Ligule.
Tal van animaties voor kinderen of voor teambuildings.
De spa biedt formules op maat: privé, esthetisch, verzorgingen en massages,
verslaning...
La Ligule heeft ook een kleine receptiezaal voor je familiefeesten of bedrijfsseminaries.

Bezoeken rond La Ligule
La Ligule stelt heel wat wandelingen voor, maar je kan in de buurt ook de mijnsite van
Bois du Luc, het Kasteel van Seneffe of het Historisch Centrumkanaal bezoeken.

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