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Jeugdherbergen en gîtes d'étape |
Betaalbaar logeren in Wallonië
Wallonië telt 7 jeugdherbergen, gîtes d'étape en vakantiecentra voor een
kwaliteitsverblijf aan een betaalbare prijs, in de stad of midden in de natuur.
Welkom aan gezinnen, jongeren en al wie houdt van rustige, actieve, gezonde,
verrassende vakanties in onze bossen, valleien of
gezellige #link[taxonomy_term|3772|kunststeden] zoals Luik, Namen, Bergen,
Charleroi en Doornik.
Ontdek onze #link[node|33911|7 Jeugdherbergen] voor betaalbare verblijven in België,
onze #link[node|33728|Gîtes d'Etape van het Belgische Centrum voor
Jeugdtoerisme], onze verblijfscentra voor verenigings- en gezinstoerisme die ook een
plek van ontmoeting, uitwisseling en animatie willen zijn. Of je nu alleen of in groep
komt, je wordt altijd hartelijk ontvangen.

Vayamundo Houffalize, vakantiecentrum in de Ardennen
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Jeugdherberg Georges Simenon, Luik
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Domaine Corsendonk Sol Cress, vakantiecentrum in Spa
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Vayamundo Houffalize, vakantiecentrum in de
Ardennen
Ol Fosse D'outh 1
Houffalize - 6660
Contact: +32 78 15 61 00
Telephone de reservation: +32 61 28
88 01
© Vayamundo

http://www.vayamundo.be/nl/ardennen
Het vakantiecentrum Vayamundo Houffalize biedt je een verblijf
vol rust en onstpanning in de Ourthevallei, in het hart van de
Echte Ardennen.

Jeugdherberg Georges Simenon, Luik
Rue Georges Simenon 2
Liège - 4020
Contact: +32 4 344 56 89
Telephone de reservation: +32 4 344
56 89
© Les Auberges de Jeunesse Asbl

https://www.lesaubergesdejeunesse.be/liege
De jeugdherberg van Luik, gelegen op 5 min wandelen van het
centrum, past perfect bij de feestelijke mentaliteit van de Vurige
Stede

Domaine Corsendonk Sol Cress, vakantiecentrum in
Spa
Spaloumont 5
Spa - 4900

Contact: +32 87 77 23 53
Telephone de reservation: +32 87 77
23 53
© Corsendonk Sol Cress

https://www.corsendonkhotels.com/clubs/sol-cress
Domaine Corsendonk Sol Cress ligt vlakbij Spa en is een
vakantiecentrum dat aangepast is aan je behoeften.

Wallonie België Toerisme (WBT vzw)
Avenue Comte de Smet de Nayer 14
5000 Namen
Per telefoon: +32 (0) 504 02 11
Per fax: +32 (0) 2 504 02 11
www.walloniebelgietoerisme.be
info@walloniebelgietoerisme.be

Neem voor je vertrek contact op met de toerististische partner die je interesseert.
Verantwoordelijke uitgever:
Michel VANKEERBERGHEN, gedelegeerd bestuurder van Wallonië België Toerisme
(WBT vzw).
De inhoud in dit document werd met de grootste zorg samengesteld door Wallonië
België Toerisme (WBT vzw). De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden
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weergave ervan in dit document.
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