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Welkom bij de Aqualodge en de streek van Maredsous. Dit
hotel biedt je een totaal andere omgeving dankzij zijn
buitengewone aanbod: 6 unieke lodges op palen.
Natuurliefhebber, op zoek naar rust of een romantische ziel?
Er is een kamer die bij jullie past.
Dit 3-sterrenhotel bestaat uit 6 kamers, lodges met plaats voor 2
personen. Je logeert niet alleen in een natuuromgeving, maar de
Aqualodge biedt je buitengewone nachten: een gepersonaliseerde
lodge op palen. Dankzij de glazen vloer, zie je vissen zwemmen
onder je voeten.

Stap het brugje over naar je lodge
En je bent alleen met de natuur:
Le Frisson d’Eau.
Le Songe des Etangs.
Le Rêve du Nénuphar.
Le Secret de la Libellule.
Le Murmure de l’Ecrevisse.

La Ballade du Cygne.
Elke lodge beschikt over een king size bed, een badkamer met
houten bad of douche, een terras, een houtkachel, een koelkast, een
tv en een wifiverbinding. Het ontbijt "Prince de l'Étang wordt voor de
deur van je verblijf gezet.

Aangeboden diensten
Ontbijt 'Reine des Libellules' inclusief verrassingen en bubbels.
Een assortiment 'Festijn des Lucioles' zodat je kan eten in je
kamer
Een romantisch verblijf met rozen, kaarsen, champagne en
geschenk
Een massagesessie naar keuze (ontspannende massage met
warme olie, reflexologie, ...)
Huurfietsen om de buurt te verkennen
Er is ook een seminariezaal om in alle rust te werken of om je
evenement te organiseren.

Rond de vijver
Er zijn het hele jaar door heel wat activiteiten mogelijk: afvaart van
de Lesse met de kajak, de Watertuinen van Annevoie, de Abdij van
Maredsous of Ermeton, de vallei van de Molignée en de beroemde
railbikes.

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