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Hôtel Relais & Château | Le Château de Vignée in
Villers-sur-Lesse
Rue De Montainpré 27
Rochefort - 5580
Contact: +32 8 431 32 04
Le Château de Vignée

Telephone de reservation: +32 8 431
32 04

https://www.chateaudevignee.be/
Het Château de Vignée is een 18e-eeuws herenhuis met een grote
geschiedenis. Dit karaktervolle hotel bestaat uit 25 grote en
sobere kamers.
Kom binnen in dit prachtige, geheel gerenoveerde herenhuis
waar je wordt verwelkomd in een uitzonderlijke omgeving en een
kasteelsfeer.

Beschrijving van het hotel
De kamers zijn ruim en voorzien van alle hedendaags comfort.
's Ochtends wordt er een ontbijtbuffet geserveerd.
Het hotel is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Een restaurant op het ritme van de seizoenen

Het restaurant biedt een lokale en klassieke keuken die je zult
ontdekken in de vorm van een menu of à la carte, afhankelijk van
je voorkeuren. De gerechten worden bereid door Chef Kwinten
Boelen en zijn team, met behulp van groenten uit de eigen tuin en
verse streekproducten.
Je bent ook welkom in de loungebar om te genieten van een
aperitief, een digestief of een lokaal biertje, vergezeld van een
kleine snack.

Ligging van het Château de Vignée
Het kasteel ligt in de buurt van Rochefort, in een prachtige
natuurlijke omgeving.
De Abdij Notre-Dame de Saint-Rémy van Rochefort
Het Kasteeel van Rochefort
Het GR-pad van de Trappistenabdijen van Chimay, Rochefort
en Orval
Slaap als een koning in een kasteel en geniet van een uitstekende
gastronomie in een prachtige omgeving langs de Lesse.

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