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Hôtel Auberge de la Fermette in Rochehaut-surSemois
Rue De La Cense, 4
Rochehaut - 6830
Contact: +32 61 46 10 00
AUBERGE DE LA FERME

Telephone de reservation: +32 61
46 10 00

https://www.aubergederochehaut.com/nl/home
De Auberge de la Fermette in Rochehaut is een schilderachtig,
door een familie gerund 3-sterrenhotel in een lokaal stenen
gebouw. De Auberge de La Fermette ligt op minder dan 100
meter van het hotel L'Auberge de la Ferme.

Beschrijving van het hotel
Moderne kamers met rustieke elementen, TV en jacuzzi
2 duplexen voor 4 personen met badkamer, jacuzzi en eigen
terras
Gratis WiFi

Taverne de la Fermette

La Taverne de la Fermette is een klein restaurant in het hotel dat
een landelijke brasserieachtige keuken biedt. Het decor is zowel
authentiek als rustiek. Bij mooi weer kun je op het terras eten.

Boutique Ardennaise
De Boutique Ardennaise biedt lokale producten aan, waaronder
gezouten vleeswaren, jams, bieren, likeuren en alcoholen uit de
Auberge.

Rochehaut-sur-Semois verkennen
De Auberge de la Fermette ligt in de buurt van Bouillon, langs de
Semois. Van hieruit kan je:
verkennen
het diernpark van Bouillon verkennen
een kajakafvaart van de Semois met Semois Kayak doen

Om goed te slapen, goed te eten en plezier te hebben, is de
Auberge de la Fermette de plek om naartoe te gaan!

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