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Landelijke gîte La Petite Maison Maqua in Corbionsur-Semois
Rue De La Hate 11
Bouillon - 6838
Contact: +32 61 26 74 02
Telephone de reservation: +32 475 20 00 03
https://www.lapetitemaisonmaqua.com

La Petite Maison Maqua

Dit vakantiehuis voor 9 personen ligt in de buurt van Bouillon en de toeristische
trekpleisters langs de Semois.
La Petite Maison Maqua is een charmante villa uit 1900, met al het nodige comfort voor
je verblijf.

Beschrijving van de villa
Begane grond
een grote woonkamer met televisie en eetkamer
een volledig uitgeruste keuken
een ruimte ingericht voor spelletjes
een familiesuite (tweepersoonskamer en kamer voor 2 kinderen) en een
badkamer.
1e verdieping
2 tweepersoonskamers en een wastafel
een doucheruimte
een plek om te ontspannen en te lezen
Buiten heb je beschikking over een ruime tuin, met een terras, diverse spelletjes en een
barbecue.

Het mooie Land van Bouillon
Je zult je niet vervelen tijdens je verblijf in deze prachtige hoek van Wallonië. Geniet van
de Semois op je eigen manier:
Semois Kayaks
Tabaksmuseum nabij Bouillon
Semois Aventure
La Petite Maison Maqua is een karaktervolle villa waar je mooie weekends met je gezin
kunt doorbrengen!

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