Als een koning in Stavelot, wie wil dat niet?
Posted on 5 juin 2012 par Ardennes-Etape

Een gezellig stadscentrum, een indrukwekkend stijlvol herenhuis zoals je het nooit eerder gezien hebt,
op wandelafstand van de adembenemende natuur van de Belgische Ardennen; dat is wat ArdennesEtape te bieden heeft met dit nieuwste vakantiehuis in de collectie.
Waarom zou je tevreden zijn met minder als het ook wat meer mag zijn? Waarom zou je inleveren aan
comfort en stijl tijdens je vakantie? Trakteer jezelf op alles wat je verdient tijdens jouw perfecte
vakantie. In de keuken is het een absoluut plezier om te koken, de slaapkamers laten qua luxe niets aan
het toeval over, de multimediaruimte en sauna voorzien in heerlijke ontspanning.
Wie wil dat nou niet?!
Dit prachtig vakantiehuis is pas toegevoegd aan de collectie van Ardennes-Etape, marktleider in de
verhuur van vakantiehuizen in de Belgische Ardennen. Het is gelegen in het centrum van Stavelot, een
charmant stadje in de provincie Luik. Met ruimte voor veertien gasten is dit herenhuis perfect zowel
voor een verblijf met de uitgebreide familie als voor een meerdaags zakenseminar.
Het interieurdesign is gedaan met zulk oog voor detail dat je je tijdens je vakantie als een koning of
koningin voelt. Want enkel het allerbeste is goed genoeg in je zoektocht naar het perfecte verblijf. De
esthetische verdienste van deze klassieke inrichting kan door niemand ontkend worden. We laten
daarom de foto’s voor zich spreken.
Comfort voor veertien personen is gegarandeerd door zeven slaapkamers. De twee ‘master bedrooms’
hebben elk hun privébadkamer en er zijn er nog twee voor de resterende slaapkamers. Het spreekt voor
zich dat deze badkamers uitstekend uitgerust zijn. De ruime tuin, het terras, ‘air hockey’- en kickertafel,
multimediazaal met Dvd-speler en WiFi maken dit luxe vakantiehuis in Stavelot geschikt voor ieder
mogelijk doel.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Valérie Geron van Ardennes-Etape:
Adres:
Ster 3b - 4970 Stavelot – België
Tel: +32 80 29 24 00
Fax: +32 80 29 24 09
E-mail: v.geron@ardennes-etape.com
http://www.ardennes-etape.com/105664-01
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