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Au Natur'Ailes des Collines | Ecogîte in Thimougies
Rue Saucelle 1 B
Tournai - 7533
Contact: +32 493 43 66 78
Au Natur'Ailes des Collines

Telephone de reservation: +32 493
43 66 78

http://www.aunaturailesdescollines.be/home
Au Natur'Ailes des Collines is een ecologisch vakantiehuis voor 6
tot 8 personen in het dorp Thimougies, op 10 minuten van
Doornik.
Het huis is gebouwd met natuurlijke materialen om het milieu te
beschermen en verwelkomt mensen met een beperkte mobiliteit.

Beschrijving van de gîte
De gîte bestaat uit grote gemeenschappelijke ruimtes:
3 slaapkamers.
2 badkamers.
3 terrassen met een barbecue en een overdekt terras.
een grote tuin met een petanqueterrein, spelletjes en
een zandbak.

Ecologische en natuurlijke faciliteiten
De duurzame faciliteiten van de gîte garanderen:
een lage impact op het milieu dankzij een natuurlijke
houten constructie.
een zuinig energiebeheer.
het hergebruiken van regenwater.
Sorteren en afvalrecycling.

Bezoekers met speciale behoeften
Deze accomodatie biedt faciliteiten met een officiële Access-i
certificering. Raadpleeg de gedetailleerde pagina, je vindt er alle
informatie die je nodig hebt om je bezoek te organiseren.
In Wallonië zijn er heel wat activiteiten en plaatsen met het
officiële Access-i-certificaat.

Ligging van het huis
Het huis is gelegen in de buurt van Doornik en zijn symbolische
plaatsen zoals:
Het belfort van Doornik

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik
Pairi Daiza
Als je op zoek bent naar een vakantie op een plek die onze
planeet respecteert, wacht dan niet met het boeken van je
verblijf in Au Natur'Ailes des Collines!

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