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Gastenverblijf La Douceur de la Miclette in Ellezelles

Miclette 12b
Ellezelles - 7890
Contact: +32 479 08 34 47
Telephone de reservation: +32 479 08 34 47

La Douceur de la Miclette

https://www.ladouceurdelamiclette.be/?lang=nl

In een omgeving van luxe, rust en ontspanning verwelkomt La Douceur de la Miclette
je in haar gastenkamers, wellnesscentrum en schoonheidssalon. Het huis is gelegen in
Ellezelles, een klein dorp van de Henegouwse heksen.
Het huis ligt midden in de natuur, in de streek van het Pays des Collines en de Vlaamse
Ardennen. Stap binnen in dit sublieme moderne huis, dat zorgvuldig is gerenoveerd.

Een oase van rust en charme
La Douceur de la Miclette bestaat uit:
een grote overdekte wellnessruimte met: sauna, hammam, jacuzzi,
infraroodlampen en rustruimtes.
een buitenzwembad.
op maat gemaakte arrangementen met maaltijden en flessen wijn of
bubbels.
toegang tot een beautycentrum.
4 suites voorzien van alle hedendaagse comfort en ingericht.
een lokaal ontbijt.
een toegang voor groepen in het weekend: mogelijkheid om het hele
huis te huren voor een weekend met familie of vrienden.

Ligging van het gastenverblijf
Het huis ligt op een rustige plek in de provincie Henegouwen, maar is tegelijkertijd
betoverend en mysterieus.
Brouwerij La brasserie des Légendes in Ellezelles
Buitengewone wandeling in Ellezelles
Natuurpark van het Pays des Collines
Breng een weelderig moment van welzijn en rust door in deze kleine oase van rust
van La Douceur de la Miclette.

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