Onze selectie

Vakantie in Wallonië

Inhoudstafel (vakantie in Wallonië)
Bütgenbach

Vakantiecentrum Worriken

1

Durbuy

Vakantiedomein Dennenheuvel

3

Heer

Vakantiecentrum Massembre

4

Houffalize

Vakantieclub Vayamundo

5

La Vil lette - Buret

9

La Roche-en-Ardenne

Vakantiedomein Floreal La Roche-en-Ardenne

11

Sankt-Vith

Jeugdherberg Sankt Vith

13

Vielsalm

Center Parcs Les Ardennes Cottages

14

Vakantiecentrum Worriken
Vakantiecentrum Worriken
is de ideale bestemming
voor jouw familievakantie!
Het sport- en recreatiecentrum is gelegen
aan de oevers van het meer van Worriken
in Bütgenbach en is de ideale plek voor
vakanties van alle soorten of voor de hele
familie. De ligging. nabij het moerasgebied
"Hoge Venen". en de veelzijdige infrastructuur bieden een ideale omgeving
voor jouw verblijf.
Onze voordelen:
48 vakantiehuizen. tal van binnen- en
buitensporten. 25m' overdekt zwembad.
gratis parkeerplaatsen ...
Ons team verheugt zich op jouw bezoek.

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 22 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Chalet IS personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- 1 slaapbank
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Verviers-Centraal
- In Verviers-Centraal bus 390 richting Rocherath
- Afstappen aan halte "Bütgenbach Kreuzung"
- Van bushalte nog 15 min. te voet
OF
Trein naar Eupen
- In Eupen bus 394 richting Sankt Vith
- Afstappen aan halte "Bütgenbach Kreuzung"
- Van bushalte nog 15 min. te voet

TER PLAATSE
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- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- waarborg: € 60,00
- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag op voorhand te betalen
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EXTRA INFO
-

Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
Minimumverblijfvan 2 nachten.
Wifi is aanwezig in het hoofdgebouw. maar niet
in de chalets.

EXTRA KOSTEN
- Huur lakens (optioneel):€ 6.00 per persoon
- Eindschoonmaak (verplichtl: € 50,00 per chalet
- Prijs huisdier:€ 5,50 per nacht

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 31 augustus
Laagseiioen: van 10 januari t.e.m. 30 juni & van 1 september t.e.m. 22 december

~ IEDEREEN VERDIENT \!!,KANTJE/ OP VAKANTIE

261
PAG-.a__

Vakantiedomein Dennenheuvel
De troeven van Vakantiedomein Dennenheuvel?
Vakantiegangers onthalen
in een gezellige, familiale
sfeer.
Welkom in ons vakantiedomein'
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Bomal-sur-Ourthe
- Vanaf het station nog 2 km te voet

.1

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Fitness is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

JAN

WANNEER GELDIG

JUL

- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Indien je een toegankelijke kamer wenst,
gelieve dit te laten weten bij reservatie.
- Minimumverblijf van 2 nachten.

EXTRA KOSTEN

- Van 3 januari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

- Toeristenbelasting:
€ 1,25 per persoon per nacht
- Prijs huisdier:€ 15,00 per nacht

HET VERBLIJF
Comfortkamer Ivoor 1, 2, 3, 4, 5 of7 personenl
- Eénpersoons-, tweepersoons- en/of
stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

Comfortkamer 1 persoon
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WANNEER EN HOE BETALEN

Dennenheuvel gelegen te midden van
de prachtige natuur. Kom bij ons volledig
tot rust. Lekker eten. een rustgevende
omgeving en betaalbare prijzen. Bij ons
vind je het allemaal'
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1 nacht

( 51,00
€66,00

Comfortkamer 2 personen

1 nacht

Comfortkamer 3 personen

1 nacht

( 81,00

Comfortkamer 4 personen

1 nacht

( 96,00

Comfortkamer 5 personen

1 nacht

( 111,00

Comfortkamer 7 personen

1 nacht

( 141,00
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Vakantiecentrum Massembre
Massembre, dat is samen
fantastische verhalen
maken in de volle natuur!
Massembre heeft een groot aanbod
aan weekendverblijven buiten de
schoolvakanties. Kom met je gezin en/
of vrienden verdwalen in onze bossen en
vergeet lekker de buitenwereld.
Naast de ezeltochten, wandelingen. de
speeltuinen, en het voederen van de
dieren in het dierenpark hebben we
een paar leuke nieuwigheden in de
aanbieding: twee heuse schattenjachten
voor de kinderen en een volledig
vernieuwd touwenparcours hoog in de
bomen (voor volwassenen en kinderen
vanaf 8 jaarl.

WANNEER GELDIG
Van 16 t.e.m. 17 april
Van 6 t.e.m 8 mei
Van 17 t.e.m. 19 juni
Van 24 t.e.m. 26 juni
Van 30 september t.e.m. 2 oktober
Van 14 t.e.m. 16 oktober
Van 21 t.e.m. 23 oktober
Van 28 t.e.m. 30 oktober
Van 11 t.e.m. 13 november
Van 18 t.e.m. 20 november
Van 25 t.e.m. 27 november
Op basis van beschikbaarheid
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Trein naar Dinant
- In Dinant TEC-bus 154A richting Givet
- Afstappen aan halte "Faubourg"
- Vanaf bushalte nog 2,2 km te voet
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- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 10% (enkel voor grote groepen)
- Resterend bedrag op voorhand te betalen
- Gezinnen betalen meteen het volledige bedrag

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Er zijn vier kamers geschikt voor rolstoelgebruikers.
- Groepen kunnen een vleugel, een gebouw of
meerdere gebouwen afhuren.

T.e.m. 6 jaar

E

111.

OPENBAAR VERVOER

Kom op adem in volle natuur:

-

HET VERBLIJF
Comfortkamer lmax. 4 personenl
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

1 nacht

liïïl -

GRATIS

GRATIS

gratis

GRATIS

gratis

van 7 t.e.m. 12 jaar

1 nacht

(7,65

( 15,30

Vanaf 13 jaar

1 nacht

( 28,75

( 36,60
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01 Fosse d'outh 1 - 6660 Houffalize / www.vayamundo.be

Vakantieclub Vayamundo
Houffalize Appartement
Vayamundo Houffalize,
een kinderparadijs in
de Ardennen!
Vayamundo Houffalize is de ideale
vakantieplek. Het subtropisch zwembad is
geschikt voor speelvogels. zonnekloppers
en sportieve baantjestrekkers. Voor de
sportieveling biedt Vayamundo ook nog
eens een fitnesscenter en sportzalen. Er
is een ruime tuin met kindvriendelijke
speelruimtes. een voetbalpleintje en een
kleine boerderij. Het verblijf heeft enkele
sfeervolle restaurants en een brasserie
die ervoor zorgen dat iedereen rustig kan
tafelen. Ook is er het Fossybos met een
mooie binnenspeeltuin.
Vanuit Houffalize kun je heel wat
uitstappen maken. Houtopia, een
kinderparadijs met een reuze glijbaan
ligt op enkele minuten van ons
vakantiecentrum. Ook het speelplein
ovive is een aanrader voor de hele
familie.
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WANNEER GELDIG
-

Van 1 t.e.m. 9 januari
Van 21 januari t.e.m. 17 december
Van 26 t.e.m. 30 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Family Flat met terras (max. 6 personenl
- 2 tweepersoonsbedden
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven.
microgolf. koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Luik-Guillemins
- In Luik-Guillemins bus 1011 richting Liège-Athus
- Afstappen aan halte "Houffalize Place Albert 1"'
- Van bus halte nog 800m te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
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- Waarborg: € 75,00
- Voorschot: 30%
(binnen 14 dagen na reservatie betalen)
- Resterend bedrag 14 dagen voor aankomst
betalen

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTII: / OP VAKANTIE
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EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Optie om ontbijtbuffet en avondmaal bij te
boeken.
- Het dragen van een boerkini in het zwembad is
mogelijk.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting: gratis (t.e.m. 2jaarl,
€ 0,60 per persoon per nacht (van 3 t.e.m.
11 jaar) en€ 1,30 per persoon per nacht
(vanaf 12 jaar)
- Eindschoonmaak (optioneel):€ 75,00
- Huur kinderbed:€ 5,00 per stuk
- Maaltijden bijboeken (optioneel):
Ontbijt:
€ 7.00 (t.e.m. 11 jaar)
€ 14,00 (vanaf12jaarl
Awondmaal: € 14,25 (t.e.m. 11 jaar)
€ 28,50 !vanaf 12 jaar)

Family flat

2 nachten

( 315,00

Family flat

3 nachten

( 472,50

Family flat

4 nachten

( 630,00

Family flat

7 nachten

( 1102,50

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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~ 01 Fosse d'outh 1 - 6660 Houffalize / www.vayamundo.be

Vakantieclub Vayamundo
Houffalize Hotel
Vayamundo in de
Ardennen is de ideale
vakantieplek.
Het subtropisch zwembad is geschikt voor
speelvogels. zonnekloppers en sportieve
baantjestrekkers. Voor de sportieveling
biedt 01 Fosse d'outh ook nog eens
een fitnesscenter en sportzalen. Er is
een ruime tuin met kindvriendelijke
speelruimtes. een voetbalpleintje en een
kleine boerderij. Het verblijf telt 250 ruime
kamers. Enkele sfeervolle restaurants en
een brasserie zorgen ervoor dat iedereen
rustig kan tafelen. Ook is er het Fossybos
met een mooie binnenspeeltuin.
Vanuit Houffalize kun je heel wat
uitstappen maken. Houtopia. een
kinderparadijs met een reuze glijbaan
ligt op enkele minuten van ons
vakantiecentrum. Ook het speelplein
ovive is een aanrader voor de hele
familie.
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WANNEER GELDIG
-

Van 1 t.e.m. 9 januari
Van 21 januari t.e.m. 17 december
Van 26 t.e.m. 30 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Twin superior lmax. 3 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
Familiekamer lmax. 6 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Luik-Guillemins
- In Luik-Guillemins bus 1011 richting Liège-Athus
- Afstappen aan halte "Houffalize Place Albert 1"'
- Van bushalte nog 800m te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30%
(binnen de 14 dagen na reservatie te betalen)
- Resterend bedrag 14 dagen voor aankomst te
betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Het dragen van een boerkini in het zwembad is
mogelijk.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting: gratis (t.e.m. 2jaar),
€ 0,60 per persoon per nacht (van 3 t.e.m.
11 jaar) en€ 1,30 per persoon per nacht
(vanaf 12 jaar)
- Huur kinderbed:€ 5,00 per stuk
- Eénpersoonstoeslag: € 14,00 per nacht

x nachten

gratis

Van 3 t.e.m. 11 jaar

1 nacht

€ 21,00

Vanaf12jaar

1 nacht

(60,20

T.e.m. 2jaar

Van 3 t.e.m. 11 jaar

2 nachten

(42,00

Vanaf12jaar

2 nachten

€ 120,40

Van 3 t.e.m. 11 jaar

4 nachten

(84,00

vanaf12jaar

4 nachten

(240,80

Van 3 t.e.m. 11 jaar

7 nachten

(147,00

Vanaf12jaar

7 nachten

€ 421,40

~ lEDEHEEN VERDIENT VAKANTIF / OP VAKANTIE
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Buret 98 bus A en B - 6661 Houffalize (Buret) / www.grootvakantiehuis.be

La Villette - Buret
Groot vakantiehuis
waar je een fantastische
tijd kunt beleven met
vrienden, familie ...
Droomhuis voor groepen van 5 tot
48 personen. Privacy en rust vind je in
de individuele leefruimtes. Zit je graag
samen. geen probleem! Kook voor
iedereen in de grote gemeenschappelijke
keu ken of kies je deze avond voor een
gezellige gezinsfilm met een paar. Dit kan
allemaall
Je kan dus ook een aanvraag doen voor
een deel van het huis. Het huis is op te
delen in zes gîtes, allen hebben ze dan
een woonkamer. keuken. badkamer.

WANNEER GELDIG
- Van 1 januari t.e.m. 11 september
- Van 12 september t.e.m. 13 november:
enkel van maandag t.e.m. vrijdag
- Van 14 november t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Huisje AIS personen)
- 3 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast

274

Huisje 116 personenl
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoons bed
- 1 stapel bed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf.
koelkast
Huisje C 110 personen)
- 3 tweepersoonsbedden
- 2 stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. oven, microgolf,
koelkast
Huisje Den E (elk 8 personen)
- 4 één persoonsbedden
- 2 tweepersoosbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Huisje F 18 personenl
- 2 éénpersoonsbedden
- 2 tweepersoonsbedden
- 1 s tape! bed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Hoofdgebouw 140 personen)/
Hoofd- en bijgebouw 148 personenl
- Eénpersoons-, tweepersoons- en stapelbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar luik-Ciuillemins
- In Luik-Guilemins bus 1011 richting Athus
- Afstappen aan halte "Houffalize Place Albert 1""
- In Houffalize bus 163d
- Afstappen aan halte "Buret Gare"
- Vanaf bushalte nog 350m te voet

TER PLAATSE
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg per huisje:€ 100,00
- Waarborg voor het hele huis:€ 300,00
- Voorschot: 30% (de betaling van de voorschotfactuur geldt als definitieve boeking)
- Resterend bedrag betaal je 1 maand voor aankomst of in schijven

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn zelf mee te brengen.

EXTRA KOSTEN
- Vergoeding voor het gebruik van de horecafriteuse, gasBBQ, wasmachine (producten
inbegrepen), droogkast. houtblokken voor
houtkachels en zolang de voorraad strekt

DUUR

ZELFKOOK

Huisje A

3 nachten

€ 192,50

Huisje B

3 nachten

€215,60

Huisje C

3 nachten

€317,35

Huisje D

3 nachten

€ 243,65

Huisje E

3 nachten

( 243,65

Huisje F

3 nachten

( 252,45

Hoofdgebouw

3 nachten

(1194,05

Hoofd- en bijgebouw

3 nachten

(1436,05

PRIJZEN PER HUISJE

HEEL HET JAAR DOOR - MIDWEEK VAN MAANDAG TOT VRIJDAG
Huisje A

4 nachten

€ 233,00

Huisje B

4 nachten

€261,00

Huisje C

4 nachten

(384,50

Huisje D

4 nachten

( 295,00

Huisje E

4 nachten

€ 295,00

Huisje F

4 nachten

(306,00

Hoofdgebouw

4 nachten

( 1105,50

Hoofd- en bijgebouw

4 nachten

(1405,50

HEEL HET JAAR. DOOR - WEEK VAN MAANDAG TOT MAANDÀG OF VRIJDAG
TOT VRIJDAG
Huisje A

7 nachten

(408,00

Huisje B

7 nachten

(457,00

Huisje C

7 nachten

€673,00

Huisje D

7 nachten

€ 516,50

Huisje E

7 nachten

€ 516,50

Huisje F

7 nachten

€ 535,50

Hoofdgebouw

7 nachten

( 1455,50

Hoofd- en bijgebouw

7 nachten

(1555,50

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Avenue de Villez 6 - 6980 La Roche-en-Ardenne / www. floreallaro che.be

Vakantiedomein
Floreal La Roche-en-Ardenne
Vakantiecentrum Floreal
La Roche-en-Ardenne
is een plek waar het
aangenaam vertoeven is
in een groene omgeving.
Floreal La Roche-en-Ardenne is gelegen
in een groene omgeving, aan de rand
van de rivier Ourthe en op 800m van het
centrum van La Roche-en-Ardenne. Ideaal
als startpunt voor al je boswandelingen.
Verder biedt het verblijf ook multisportterreinen. tennis. minigolf. outdoor fitness.
verwarmd buitenzwembad (in juli en
augustus. als de weersomstandigheden
het toelaten), biljartzaal. privédiscobar en
een taverne aan.
Er is gratis wlf in alle logementen.

268

WANNEER GELDIG
- Van 1 t.e.m. 5 januari
- Van 17 januari t.e.m. 22 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio lmax. 3 personenl
- 1 stapelbed
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met microgolf. koelkast
Family Flat lmax. 6 personenl
- 1 tweepersoonsbed
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met microgolf. koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Marloie
- In Marloie bus 15 richting La Roche Quai Du
Gravier
- Afstappen aan de eindhalte "La Roche Quai Du
Gravier"
- Van bushalte nog 400m te voet
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TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Fitness is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- waarborg:€ 100,00
- Voorschot: 30% (te betalen bij reservatie)
- Resterend bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Let op: de midweek loopt van zondag t.e.m.
vrijdag (5 nar.htenl.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 1,00 per persoon per nacht
- Eindschoonmaak tverplicht):
€ 30,00 per studio;€ 50,00 per Family Flat
- Huur kinderbed:€ 5,00 per nacht
- Ontbijt bijboeken is mogelijk.
1e.m. 2jaar is dit gratis.
van 3 t.e.m. 11 jaar:€ 8,00
vanaf12jaar: € 12,00

Family flat

Kort weekend (vr-zo)
Midweek (zo-vrl
Week (zo-zol
Kort weekend (vr-zo)
Midweek (zo-vrl
Week (zo-zo)

€159,25
€ 236,60

TUSSENSEIZOEN
Studio
Studio
Studio
Family flat
Family flat
Family flat

Kort weekend (vr-zol
Midweek (zo-vrl
Week (zo-zol
Kort weekend (vr-zo)
Midweek (zo-vrl
Week (zo-zol

€ 110,50
€ 185,25
€295,75
€ 157,30
€276,25
(433,55

Kort weekend (vr-zo)
Midweek (zo-vrl
Week tzo-zo)
Kort weekend (vr-zol
Midweek (zo-vrl
Week (zo-zol

€ 141,70
€273,00
€332,15
€210,60
(404,63

Studio
Studio
Studio
Family flat
Family flat

€70,20
€ 110,50
(168,35
(95,55

HOOGSEIZOEN
Studio
Studio
Studio
Family flat
Family flat
Family flat

€495,95

SEIZOENEN
Hoogseiioen: 1 januari, van 26 t.e.m. 28 mei. van 3 t.e.m. 5 juni, 1 en 2 juli, van 8 juli t.e.m. 21 augustus. 26 en 27 augustus
Tussenseizoen: van 1 t.e.m.16 april. van 22 april t.e.m. 25 mei, van 29 mei t.e.m. 2juni, van 6 t.e.m.
30 juni, van 3 t.e.m. 7 juli. van 22 t.e.m. 25 augustus. van 28 augustus t.e.m. 30 september. van
21 oktober t.e.m. 5 november
laagseizoen: alle overige periodes
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Rodter Stralse 13 A - 4780 Sankt-Vith / www.jeugdherbergen.be

Jeugdherberg Sankt Vith
Jeugdherberg Sankt Vith
is de ideale uitvalsbasis
om de streek via de
uitgestrekte wandel- en
fietspaden te verkennen.
Sankt Vith is een klein toeristisch stadje
in de Oostkantons. Te midden van de
Belgische Ardennen. vlakbij de Hoge Venen
en het Duitse Eifelgebergte vind je één
van de mooiste wandel- en fietsgebieden
van het land. Prachtige bossen en
weidelandschappen wisselen elkaar af
in dit heuvel- en soms ook bergachtige
landschap.
De jeugdherberg van Sankt Vith is
heel rustig gelegen. maar bevindt zich
toch maar op 5 min. wandelen van het
stadscentrum en op 200m van een mooie
speeltuin en van het sportcentrum met
overdekt zwembad en grote sportzaal.
Een mooi gebouw en een ideale herberg
voor gezinnen of groepen.

■

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Verviers ofEupen
- In Verviers bus 395 of in Eupen bus 394 richting
Sankt Vith
- Afstappen in Sankt Vith Centrum
- Van bushalte nog 500m te voet
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WANNEER EN HOE BETALEN

JUL

- Waarborg:€ 250,00 (enkel voor groepen)
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

AUG

m

EXTRA INFO

GRATIS

- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Deze prijzen gelden enkel voor meerbedkamers,
niet voor single- of tweepersoonskamers.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen een korting van 20% op het standaardtarief
bij boekingen voor max. 3 nachten.

Il
GRATIS

a

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel!:€ 1,50 per stuk

SEP

MEI

!

OKT NOV

JUN

X
DEC

-■.
liïïl . .
GRATIS

GRATIS

WANNEER GELDIG
- Van 1 maart t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Meerbedkamer Ivoor 4 en 8 personen!
- Stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet

272

T.e.m. 2 jaar
Van 3 t.e.m. 15 jaar
Van 16 t.e.m. 29 jaar
Vanaf 30 jaar

1
1
1
1

nacht
nacht
nacht
nacht

gratis
€18,43
€ 26,52
€28,47
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Rue de la Grotte 12 - 6690 Vielsalm / www.centerparcs.be/ardennen

Center Parcs Les Ardennes
Cottages - richtprijzen
De perfecte mix van stoere
actie en heerlijke rust.
Trek buiten op verkenning. volg de
heuvelachtige weg vanuit het park en
verken charmante dorpjes en uitgestrekte
glooiende naaldbossen. Of trek binnen op
ontdekking in de splinternieuwe Action
Factory met de leukste binnenactiviteiten
zoals onze BALUBA indoor speelparadijs
en ons subtropisch zwemparadijs met
dubbele glijbaan: lekker racen tegen
elkaar:

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 19 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Comfort cottage 4 personen
- 4 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
Comfort cottage 6 personen
- 6 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Vielsalm
- Vanaf het station nog 1 km te voet

TER PLAATSE
- Animatie is aanwezig
- Sportgelegenheid is aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
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BETALEND

BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

am■

- Voorschot: 30%
- Resterend bedrag dient ten laatste 14 dagen
voor aankomst te zijn voldaan
- Vergeet bij de betaling zeker niet het Center
Parcs boekingsnummer te vermelden
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EXTRA INFO
- In 2022 hanteert Center Parcs maximum
richtprijzen in onze brochure. Het exacte bedrag
schommelt dagelijks en de beste schatting kan
je vinden door op de website www.centerparcs.be
te kijken naar de dagprijs en daar 30% korting
op te berekenen (opgelet ook dit bedrag is
onder voorbehoud). Je boekt best zo vroeg
mogelijk, dan heb je het meeste kans op een
lage prijs. De prijzen die je in deze brochure
vindt zijn de maximum richtprijzen, al is het uitzonderlijk mogelijk dat er toch nog een hogere
dagprijs is bij zeer populaire data.
- Lakens en handdoeken zijn te huur of zelf mee te
brengen.
- Verblijf voor een week is steeds op aanvraag,
aan dezelfde voorwaarden. Mogelijk van maandag tot maandag, of van vrijdag tot vrijdag.
- leder vakantiehuis heeft standaard 1 babybed,
1 babystoel en 1 kinderbox gratis ter beschikking. Een 2d• exemplaar van elk is optioneel bij
te boeken aan een extra kost.

PRIJZEN

PER COTTAGE

WEEKEND IVR-MAl
ZELFKOOK

MIDWEEK IMA-VRl
ZELFKOOK

max nthtpnjzen

max .. rcmpnjzen

(onder voorbehoud)

(onder voorbehoud!

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,60 per persoon per nacht
- Huur lakens (optioneel):€ 9,50 per persoon
- Huur handdoeken (optioneell:
€ 6,95 per persoon
- Huur combi pakket lakens en handdoeken
(optioneel):€ 13,25 per persoon
- Prijs huisdier:€ 19,50 per dier (max. 2 dieren)
- Prijs 2e babybed loptioneell: € 4,95 per stuk
- Prijs 2e babystoel (optioneel):€ 4,95 per stuk
- Prijs 2e kinderbox: € 4,95 per stuk
- De prijzen voor wifi en fietsverhuur zijn
afhankelijk van jouw keuze

Comfort cottage 6 personen

(570,90

SEIZOENEN
Krokuswakantie: van 25 februari t.e.m. 7 maart
Paasvakantie: van 1 t.e.m.18 april
Zomervakantie: van 1 juli t.e.m. 29 augustus
Herfstvakantie: van 28 oktober t.e.m. 7 november
Laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 25 februari, van 7 maart t.e.m. 1 april. van 18 april t.e.m. 1 juli,
van 29 augustus t.e.m. 28 oktober, van 7 november t.e.m. 19 december
Let op: Paasweekend 115-19/04) en Pinksterweekend (03-07 /06) zijn verlengde weekends van vrijdag
tot dinsdag 14 nachten). Bijgevolg zijn de periodes 19-22/04 en 07-10/06 korte midweken van
dinsdag tot vrijdag 13 nachten).
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