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Gastenkamers B&B A Quiet Place in Tintigny
Rue Des Ecoles 243
Tintigny - 6730
Contact: +32 63 41 21 79
Telephone de reservation: +32 495
32 32 34
https://www.aquietplace.eu/nl-NL/
B&B A Quiet Place beschikt over 2 gastenkamers die plaats
bieden aan 7 personen en ligt het gezellige dorpje Tintigny, in de
Gaume-streek en de provincie Luxemburg.
Deze oude fermette is ideaal voor liefhebbers van Ardense
landschappen, gezinnen, koppels of als je gewoonweg een rustige
plek zoekt om te ontspannen.

2 comfortabele gastenkamers
Op de begane grond:
1 slaapkamer voor 1 tot 3 personen, toegankelijk voor
slechtzienden en slechthorenden
Op de eerste verdieping:
1 suite met 2 kamers voor 2 tot 4 personen
Elke kamer beschikt over:

gratis wifi
1 eethoek
1 badkamer met douche en toilet
1 waterkoker en 1 koffiezetapparaat
1 koelkast
Bordspellen en oven beschikbaar in de eetruimte.

De troeven van B&B A Quiet Place
Je wordt op een persoonlijke wijze verwelkomd, en een ontbijt met
huisgemaakte en streekproducten hoort er natuurlijk bij. De
eigenaars bieden ook:
afhaalmaaltijden
fietsverhuur
een pendeldienst vanaf het station
maaltijden op bestelling en uitgebreide info over de
streek

Wat is er te doen in de omgeving?
Het park en de vijvers van Rossignol zijn slechts een paar stappen
verwijderd. Je kunt wandelroutes volgen, kajakken op de Semois,
een Keltische of Gallo-Romeinse site bezoeken of genieten van
streekproducten. De Abdij Notre-Dame d'Orval is gelegen op 20
km.
Breng ook een bezoek aan Torgny, een van de mooiste dorpen in
Wallonië.
We hebben altijd een moment van rust nodig, vind het jouwe in
Rossignol!

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