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Jeugdherberg van Malmedy | Hoge Venen
Route D'eupen 36
Malmedy - 4960
Contact: +32 80 33 83 86
Les Auberges de Jeunesse asbl

Telephone de reservation: +32 80
33 83 86

https://www.lesaubergesdejeunesse.be/malmedy
Zin om ecovriendelijk te verblijven in Malmedy? Kies dan voor de
Jeugdherberg van de Hoge Venen.

Beschrijving van de herberg
Alleen, in koppel of in groep, de herberg biedt verschillende
verblijfsformules:
tweepersoonskamers
familiekamers
slaapzalen
De Jeugdherberg van de Hoge Venen beschikt over 36 kamers
(van 2, 4, 6 en 8 bedden), allemaal uitgerust met usbstopcontact, gratis wifi, nachtlamp, bergvak en een private
badkamer.
De Jeugdherberg van Malmedy, met het Groene Sleutel-label,

biedt onder andere een duurzaam ontbijtbuffet aan met
streekproducten die lokaal, vers, bio en verantwoord zijn.

Bezoekers met specifieke behoeften
Dit verblijf biedt uitrusting of faciliteiten voor gebruikers met
specifieke behoeften.
Kamer toegankelijk voor personen met beperkte
mobiliteit
Dit verblijf heeft geen Access-i certifiëring. Neem rechtstreeks
contact om de werkelijke toegankelijkheidsvoorwaarden te kijken.
In Wallonië is er een ruime waaier aan verblijven en plaatsen
met het officiële Access-i certificaat.

Bezienswaardigheden
Gelegen aan de rand van de Hoge Venen is Malmedy de ideale
uitvalsbasis om de Ardennen te ontdekken. Deze kleine charmante
stad, groene long van de provincie Luik, is een paradijs voor
natuurliefhebbers. Enkele must-see bezienswaardigheden in de
regio:
het carnaval van Malmedy
het circuit van Spa-Francorchamps
de abdij van Stavelot
De Jeugdherberg van Malmedy is de ideale verblijfplaats om de
Hoge Venen te ontdekken!

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