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Landelijke gîte La Mélodie des Oiseaux in Heyd, van 2
tot 4 personen
Rowe Dè Rèmoleû 25
Durbuy - 6941
Contact: + 32 86 21 00 33
www.melodiedesoiseaux.be
© FTLB

La Mélodie des Oiseaux is een moderne en lichte gîte met 3
korenaren gelegen in Durbuy. Profiteer van de ideale
omgeving van deze accommodatie in alle seizoenen, de tuin
met bomen en bloemen of het aangename en zeer lichte
interieur. De gîte is toegankelijk voor iedereen en in het
bijzonder voor mensen met beperkte mobiliteit.

Landelijke accommodatie voor iedereen met uitzicht
op de Vallei van de Aisne
De gîte Mélodie bestaat uit een slaapkamer met een
tweepersoonsbed, een badkamer uitgerust voor mensen met
speciale behoeften (PMR).
De woonkamer heeft een woonkamer met een slaapbank van 140
cm met een TV en een uitgeruste keuken.
Er is een Scandinavisch jet- en bubbelbad.
Ook tot je beschikking: internet - WiFi, spelletjes binnen
Buiten is er een terras en een tuin (met meubilair), een barbecue,
spelletjes, een motor/fietsenstalling en een parkeerplaats.

Ontdek Heyd en omgeving
Het Labyrint van Barvaux ligt op slechts enkele minuten rijden van

de gîte. Je kunt ook het vormsnoeipark ontdekken of een ritje in een
paardenkoets proberen.

Bezoekers met speciale behoeften
Deze accommodatie biedt faciliteiten met een officiële Access-i
certificering. Raadpleeg de gedetailleerde pagina, je vindt er alle
informatie die je nodig hebt om je bezoek te organiseren.

In Wallonië zijn er heel wat #link[taxonomy_term|3037|activiteiten
en plaatsen met het officiële Access-i-certificaat.]

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