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Le Pré Fleuri - Pissenlit | Landelijke gîte in Sivry-Rance
in de Laars van Henegouwen
Rue De La Goëtte, 7
Sivry-rance - 6470
Contact: +32 60 51 42 24
https://www.leprefleuri.be/
© Le Pré Fleuri - Coquelicot

In Sivry-Rance, in de Laars van Henegouwen, biedt Le Pré
Fleuri 3 landelijke gîtes met een bloemennaam, ingericht in
een oud boerderijgebouw van lokale steen. Le Pissenlit is
geschikt voor maximaal 4 personen.
Aan de rand van het dorp Grandrieu, op een steenworp afstand van
de Franse grens, ontdek je "Le Pré Fleuri": een groep van 3 gîtes, op
het zuiden gericht en hoog gelegen, met een uitzonderlijk panorama.

Samenstelling van de gîte Le Pissenlit
Op de eerste verdieping:
WC
uitgeruste keuken
eetkamer
woonkamer met TV en slaapbank
terras
Op de tweede verdieping:

badkamer
kamer met bed van 140 cm breed
Ook...
verwarming met warmtepomp
grote gemeenschappelijke tuin
overdekt zwembad verwarmd tot 30° C
Ontdek ook de twee andere gites van de Pré Fleuri, voor een totale
capaciteit van 16 personen!
De #link[node|41792|Coquelicot]
De #link[node|41793|Bleuet]

Activiteiten en bezienswaardigheden in de buurt
De #link[node|9153|Lacs de l'Eau d'Heure], site
voor wandelingen en activiteiten op en rond het water
Het #link[node|8564|Kasteel van Chimay]
De #link[node|35227|Abdij van Scourmont] en zijn beroemde
trappistenbieren uit Chimay
De #link[node|8727|Aquascope van Virelles]
De #link[node|9412|Salamandertoren bij Beaumont]
Heb je zin in natuur en ontspanning? Verblijf in deze
prachtige streek in de gîte Pissenlit du Pré Fleuri!

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
Verantwoordelijke uitgever:
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(WBT vzw).
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