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Vakantiewoning LL Rivage in Stavelot
Rivage 27a
Stavelot - 4970
Contact: +33 6 84 68 59 28
Telephone de reservation: +33 6 84

Les 'LL' SPRL

68 59 28

De villa LL Rivage heeft een ideale ligging tussen de gemeentes
Stavelot, Malmedy en Spa. Het eigendom op de hoogtes van het
circuit Spa-Francorchamps biedt zo goed als onmiddellijke
toegang tot het mythische circuit en een adembenemend
uitzicht op de horizons van de Blauwe Ardennen, land van
bronnen.
De villa LL Rivage is in detail uitgerust en biedt een modernklassiek decor vol elegantie en comfort voor een rustgevend en
verfijnd verblijf.

Kenmerken van het huis
Dit volledig uitgeruste huis beschikt over:
5 slaapkamers en badkamers
1 extra slaapkamer en badkamer
1 slaapbank
overdekte en beveiligde garage

keuken in openlucht
wellness en fitnesscentrum
speelplein
petanqueterrein
voorzieningen voor baby's
wifi
beddengoed en linnengoed
schoonmaakdienst tijdens en na het verblijf
niet-rokers
dieren niet toegelaten

Gasten met specifieke behoeften
Deze accommodatie biedt voorzieningen of faciliteiten voor
personen met specifieke behoeften.
een aangepaste douche
een parking
een slaapkamer
Dit verblijf heeft geen Access-i certificaat. Het advies is om in dit
geval contact op te nemen met het verblijf zelf voor meer info
over de toegankelijkheid.
In Wallonië zijn er heel wat activiteiten en plaatsen met het
officiële Access-i-certificaat.

De streek ontdekken
Deze groene parel in de Ardennen is de ideale plaats voor
natuurwandelingen en:
De Abdij van Stavelot
Het museum van het circuit Spa-Francorchamps
De waterval van Coo en het natuurlijke meer

LL Rivage is de ideale plaats voor een vakantie met vrienden of
familie!

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