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De jeugdherberg van Charleroi is ideaal gelegen in het hart van
de benedenstad en biedt 189 bedden en comfortabele en
moderne vergaderzalen.
Dicht bij het station van Charleroi Sud, de metro, het
stadscentrum, het winkelcentrum van de Linkeroever, gemakkelijk
bereikbaar vanuit de luchthaven van Charleroi-Brussel-Zuid en
via de autosnelwegen, heeft deze nieuwe jeugdherberg alle
kwaliteiten die je zoekt:
43 kamers van 2, 3 of 6 bedden met eigen badkamer.
Modulaire kamers.
4 uitgeruste vergaderzalen.
Fietsenstalling.
Een bar met terras.
Een keuken.

Duurzaam ontbijt.
Gratis WiFi.

Bezoekers met speciale behoeften
Deze accommodatie biedt apparatuur of faciliteiten voor mensen
met speciale behoeften.

3 kamers voor mensen met beperkte mobiliteit.
Aangezien deze accommodatie niet Access-i gecertificeerd is,
nodigen wij je uit om rechtstreeks contact op te nemen met deze
accommodatie om de werkelijke toegankelijkheid te weten te
komen.
In Wallonië zijn er heel wat activiteiten en plaatsen met het
officiële Access-i-certificaat.

Kom Charleroi ontdekken
Het voormalige Zwarte Land innoveert en wordt een trendy
bestemming dankzij troeven als :
Kunstmuseum van de Provincie Henegouwen
in Charleroi
Fotografie Museum in Charleroi
Charleroi Adventure City Safari
De jeugdherberg van Charleroi verwacht je voor een verblijf
tegen een lage prijs.

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