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Sixties: het buitengewone appartement van
Western City in Chaudfontaine
Rue Du Bois De La Grue 2
Chaudfontaine - 4050
Contact: +32 4 365 54 61
Western City à Chaudfontaine

Telephone de reservation: +32 4
365 54 61

http://www.western-city.be
Om naar het hart van het Wilde Westen te reizen, hoef je alleen
maar naar Wallonië te komen. Boek een verblijf in het Sixties
appartement, voor 2 tot 3 personen, en beleef je eigen
Amerikaanse avontuur in Chaudfontaine.
Gelegen op de hoogten van het op een na grootste kuuroord van
Wallonië, beschikt dit 3 belangrijke vakantieappartement, gewijd
aan de jaren 1960, over:
1 tweepersoonskamer
1 leefruimte met woonkamer, eetkamer en keuken
1 badkamer met douche, wastafel en WC
Buiten kan je genieten van een rustige tuin met meubilair en
spelletjes.
Het Sixites appartement verwelkomt je in het domein Western
City, een originele attractie geïnspireerd door het Amerikaanse
Westen die je vele activiteiten biedt: een echte "saloon",

paardritten en een show, elke zondag van mei tot oktober.
Ontdek 3 andere verblijfsformules:
Monument Valley en Goldmine, 2 De gastenkamers
van Western City in Chaudfontainedubbele
gastenkamers].
Tombstone, een studio in 100% cowboystijl

Activiteiten in de omgeving
Chaudfontaine bezoeken en je niet te laten verleiden door de
thermen? Om nog maar te zwijgen van het casino.
De Vurige Stede, Luik, ligt op enkele kilometers afstand en
nodigt je uit om zijn feestelijke, culturele en dynamische sfeer te
delen.
Je bevindt je in het hart van een van de mooiste streken van
Wallonië, de Ardennen. Voel je vrij om de prachtige bossen te
voet of met de fiets te verkennen.

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