Document genere le 20/09/2021

Gastenkamers Les Lits de Nohaipré in Rendeux
Rue Des Hêtres 2a
Rendeux - 6987
Contact: +32 476 45 82 19
https://leslitsdenohaipre.be

Nic Deroije

Dit pension biedt 4 luxueus ingerichte kamers in de vallei van de
Ourthe, in het hart van de provincie Luxemburg. De B&B is
gelegen in de buurt van Durbuy, La Roche, Hotton en Marcheen-Famenne.
De streek is niet alleen beroemd om zijn buitensportactiviteiten
(wandelen, fietsen en mountainbiken, avontuur), maar ook om zijn
gastronomie.

Beschrijving van de kamers
De kamers zijn geschikt voor maximaal 9 personen. Ze zijn
voorzien van een zithoek, een eigen badkamer met douche, een
eigen ingang en parkeergelegenheid en niet te
vergeten een gratis Wi-Fi-verbinding.
Begane grond: 3 kamers met 1 tweepersoonsbed
(waarvan 1 geschikt voor een persoon met beperkte
mobiliteit)
1e verdieping: 1 ruime kamer met 1 tweepersoonsbed

en 1 eenpersoonsbed
De B&B Les Lits de Nohaipré biedt je ook een continentaal ontbijt
(bij reservering op te geven), evenals:
1 gemeenschappelijke woonkamer met minibar en
spelletjes
1 tuin met terras en barbecue

Activiteiten en vrije tijd in de omgeving
De omgeving biedt een breed scala aan activiteiten (paardrijden,
kajakken, vissen, vrijetijdsactiviteiten voor het hele gezin,
gastronomische bezoeken ...) zoals:
De Grotten van Hotton
RIVEO, het Interpretatiecentrum van de Rivier in
Hotton
De Chocolaterie Defroidmont en haar museum
De ruïnes van het feodale kasteel van La Roche-enArdenne
Als je met je gezin of vrienden in de Ourthevallei wilt verblijven, is
dit de ideale plek voor jou!

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