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Kaleo-gîte La Ferme in Villers-Sainte-Gertrude
Rue Du Millénaire 1
Durbuy - 6941
Contact: +32 86 49 95 31
Telephone de reservation: +32 86

Kaleo ASBL

49 95 31

https://villers.info/fr/
De gîte, gelegen in het hart van een uitgestrekt bosrijk domein
van 4 hectare in Villers-Sainte-Gertrude, op enkele kilometers
van Durbuy, is het ideale kader voor talrijke activiteiten en
wandelingen, voor een rustig verblijf.
De Gîte "La Ferme" is gebouwd in natuursteen en kan worden
aangepast aan je wensen:
Kamers van 2 tot 3 personen met sanitaire
voorzieningen;
Gîtes voor 2 tot 8 personen met keuken en sanitair
kunnen al dan niet apart gehuurd worden.

Beschrijving van de accommodaties
32 kamers met sanitaire voorzieningen
Een keuken

Een terras
Een barbecue
Spelletjes voor kinderen
Een tuin
Een tennisbaan en pingpongtafels (op aanvraag)
Volpension, halfpension of bed & breakfast service mogelijk (op
reservering, min. 10 dagen van tevoren).

Kaleo VZW
Voorheen bekend als Gîtes d'Etape, is Kaleo VZW een organisatie
voor Jeugd en Sociaal Toerisme die het toerisme voor iedereen wil
bevorderen. Het is een netwerk van accommodaties, verblijven en
activiteiten, gericht op de natuur, respect voor het milieu en de
ontdekking van het erfgoed.

Activiteiten en vrijetijdsbesteding in de buurt
Het Domein van Villers-Sainte-Gertrude is gelegen in Durbuy, het
kleinste stadje ter wereld.
Het Labyrint van Durbuy
Afvaart van de Ourthe in een kajak met Ardenne
Aventures

Adventure Valley in Durbuy
Of je nu met je gezin of in een groep bent, op zoek naar een plek
voor je schoolreizen of seminaries, deze Kaleo-gîte is de perfecte
plek voor je verblijf in het midden van de natuur.

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