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Cocoonen met familie en 
vrienden in de Ardennen: 
gezelligheid troef!

Door: redactie 

9/01/10 - 06u00 

Gezellige, sfeervolle verblijven nodigen je uit voor een vakantie of verlengd weekendje in de 
Ardennen. Het aanbod bij Ardennes-Etape is uiterst veelzijdig.

Daar bij die molen
Wat dacht je van een verblijf in een authentieke molen? Op het platteland tussen Hoei en Luik en 
op 5 km van Waremme, ontdek je deze prachtige witgekalkte molen. Erg comfortabel en knus 
ingericht met een gezellig salon waar het aangenaam vertoeven is. De sfeervolle slaapkamers zijn 
uitgerust met klassieke meubelen. Er is plaats voor vier personen. Vanuit de kleine vensters geniet 
je van de prachtige vergezichten rondom de molen. Op een tiental kilometer nodigt het romantische 
kasteel van Jehay uit voor een kennismaking. Ook een boottochtje op de Maas behoort tot de 
mogelijkheden. 
Code: 105390-01.

De charme van Durbuy
Voor wie houdt van een warme sfeer en hoogstaand comfort is deze woning in Durbuy, met plaats 
voor maar liefst 26 personen, een absolute aanrader. De woning werd zeer mooi ingericht en de 
sfeer binnen is uniek. Ontspannend gaat het er ook aan toe in het binnenzwembad, de sauna en de 
speelruimte met vermaak voor groot en klein. Bij de haard geniet je van een goed boek of pik je een 
film mee dankzij de DVD-speler. Durbuy zelf straalt veel charme uit, net als de Grotten van 1001 
Nacht in het nabijgelegen Hotton. 
Code: 105068-01.

Het hart van de Condroz
Er eens op uit met de kinderen? In het hart van de Condroz ontdek je, in Havelange, een bijzonder 
charmante dorpswoning. De ideale plek voor een ontspannend verblijf te midden van het groen. In 
de comfortabele fauteuils van het knus ingerichte salon geniet je van een film of muziek terwijl de 
kinderen zich naar hartenlust vermaken in de speelkamer. Leuke gezinsuitjes zijn een spelletje 
boerengolf in het nabije Heure en een bezoek aan het romantische kasteel van Modave. 

Page 1 sur 2Cocoonen met familie en vrienden in de Ardennen: gezelligheid troef! - HLN.be

12/05/2014http://www.hln.be/hln/nl/6016/2010/article/print/detail/1051830/Cocoonen-met-famili...



Code: 105048-01.

Meer info op www.ardennes-etape.com. 

HLN.be-nieuws in je facebook nieuwsfeed?

388.852 personen vinden dit leuk. Registreren om te zien wat je vrienden leuk vinden.Vind ik leukVind ik leuk
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