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Best Western Plus Orange Hotel La Louvière
Chaussée Du Pont Du Sart 238
La Louvière - 7110
Contact: +32 64 77 33 00
Telephone de reservation: +32 64 77 33
00
© FM HOTEL SPRL - François Mainil

http://www.orangehotel.be

Het Best Western Plus Orange Hotel ligt in La Louvière en
heeft 84 kamers ingericht met het thema Carnaval, symbool
van de folklore van de Centrumregio.
Deze recente vestiging met zijn elegante en minimalistische design
verwelkomt je aan de voet van het beroemde Canal du Centre, op
slechts 4 km van de liften van Strépy-Thieu, die tot UNESCO
werelderfgoed behoren, en op 10 km van Binche. De stad Mons en de
luchthaven van Charleroi Brussels South Charleroi liggen op
ongeveer 20 minuten van het hotel.

Beroeps- of gezinsvakanties
Het Best Western Plus Orange Hotel is ideaal voor zakenreizen, biedt
je 24 uur per dag gastvrijheid en kwaliteitsservice, gratis parkeren en
een snelle en veilige WiFi internetverbinding, ook gratis.
Het hotel beschikt ook over familiekamers, ideaal voor een verblijf
met je kinderen. Vanuit het hotel kan je gemakkelijk de UNESCO
sites, musea en paden van RAVeL in de omgeving verkennen of het
Pairi Daiza Animal Park en zijn beroemde reuzenpanda's bezoeken.
Geniet van een ontspannende pauze of afterwork in de bar waa je
kan genieten van een verfrissend drankje of een streekbier. Je eetlust
wordt er niet vergeten: van maandag tot en met donderdagavond
heet "La Tablée" je welkom en desgewenst verwelkomt het
restaurant en de brouwerij "La Planche", gelegen op dezelfde site,

je van 12 tot 23 uur.
Verdien punten en geniet van de voordelen met het Best
Western Rewards® internationaal programma.

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