Stijlvol logeren in Houffalize

Stijlvol logeren
in Houffalize
Houdt u van een prachtig gerenoveerde vakantiewoning, zonder dat deze inboet aan de warme Ardense bouwstijl? Ontspant u graag in de wellness na een
mooie natuurwandeling? Dan is deze vakantiewoning zeker iets voor u!

Deze vakantiewoning is voornamelijk bestemd voor familiegroepen. Het organiseren
van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten,
drinkpartijen… is verboden. Huisdieren zijn
toegelaten.
Houffalize huisvest meer dan 370 kilometer wandelpaden en 165 kilometer mountainbike parcours en noemen we niet voor

niets de mountainbike-hoofdstad van het
land! De streek staat garant voor vele uren
genieten van het Ardense natuurschoon.
Liefhebbers van avontuurlijke sporten
kunnen er ook terecht voor boogschieten,
kajakken, avonturenparcours,... Op 50 minuten rijden bent u bovendien in Durbuy of
Malmedy, twee prachtige stadjes in de
Belgische Ardennen.
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Type Huis
Herenhuis
Totale oppervlakte
24 are
Oppervlakte gelijkvloers
209 m2
Oppervlakte 1ste verdiep
120 m2
Oppervlakte zolderverdieping 75 m2
Oppervlakte kelderverdieping 120 m2
Fietsenberging
ja
Ontspanningsruimte
Ja
Welnessruimte
ja
Slaapkamers
11
Badkamers
7
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Luxe villa
in Houffalize
voor 24 personen
in de Ardennen

Een verblijf in dit prachtig herenhuis met jacuzzi, sauna en ontspanningsruimte is perfect om onvergetelijke herinneringen te creëren waar u nog lang met
familie of vrienden aan zult terug denken.

Gerenoveerd en met veel zorg ingericht,
biedt dit herenhuis een optimaal comfortniveau.
Er zijn 9 slaapkamers met een tweepersoonsbed, 1 slaapkamer met een stapelbed, 1 slaapkamer met 2 stapelbedden en
7 badkamers.
Het beschikt over een mooie ruime eetkamer en zitruimte met een salon en led TV

en een keuken met een prachtige pergola
met uitzicht op de tuin.
De zolderruimte is omgetoverd tot een zeer
mooie ontspanningsruimte met een pooltafel, airhockey, tafelvoetbal, speelautomaat
met 60 spellen en een 42 inch led TV.
In de kelderverdieping bevindt zich de wellnessruimte met een jacuzzi en een ruime
sauna.
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Extra genieten met zijn allen

Het vriendelijke stadje Houffalize
is bekend bij alle fietsliefhebbers

Allemaal samen aan tafel zitten kan in
de eetkamer van de luxe villa. Ook hier is
de gezellige Ardense bouwstijl bewaard
gebleven en heeft u direct een warm
gevoel. De eetkamer is ook ruim genoeg
voor grote groepen.

De vakantiewoning is voorzien van een ruime
garage waar de fietsen veilig opgeborgen
kunnen worden.
Dit is één van de vele exclusieve voordelen
die wij u aanbieden om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Daarnaast kan u ook nog gebruikmaken
van de leefruimte. Deze is uitgerust met
een grote salon en een led TV. Ideaal om
‘s avonds tot rust te komen.
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Ruime keuken om
voor veel personen te koken
De villa heeft ook een ruime keuken waar alles aanwezig is om
heerlijke maaltijden te koken.
Een goed uitgeruste en rustieke keuken met aansluitend een
prachtige pergola.
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Zo kan u extra genieten van de
natuur terwijl u kookt. Verder
heeft u ook een uitstekend zicht
op de tuin. Nog nooit was koken
zo rustgevend.

Sfeervolle slaapkamers om te rusten
na een gezellige drukke dag
Niets is zo fijn om na een gezellige en
actieve dag in bed te kruipen. De villa is
voorzien van 11 slaapkamers in totaal.

Verder is er nog 1 slaapkamer met een
stapelbed en 1 slaapkamer met 2 stapelbedden.

Hiervan zijn er 9 slaapkamers met een
tweepersoonsbed.

Met andere woorden keuze genoeg om
een goed slaapplekje uit te kiezen.
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Ontspanningsruimte met:
•
•
•
•
•

Pooltafel
Airhockey
Tafelvoetbal
Speelautomaat met 60 spellen
42 inch led TV

Ontspannen
op verschillende manieren
Bij een vakantie denken we natuurlijk ook aan ontspanning.
De zolderruimte is volledig ingericht als een ontspanningsruimte- ook wel gekend als een
mancave.
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Verder hebben we ook nog een
wellnessruimte met een jacuzzi
en sauna.
Ook kan u genieten in de gezellige pergola van het uitzicht op de
ruime tuin.

Teambuilding
RHM Buitensport -La Roche-en-Ardenne en Gouvy.

RHM Buitensport biedt activiteiten in de
buitenlucht aan, in het hartje van de Belgische Ardennen. Aangezien ze over meerdere sites in de Ardennen beschikken, is het
de ideale plek om op avontuur te vertrekken.
Dankzij RHM BuitenSport, kan u kajakken
over een tocht van 8 of 14 km, en zo de Ourthe ontdekken. U kan de schoonheid van de
Ardennen ook per mountainbike ontdekken.

Heeft u geen hoogtevrees? Prima, dan kan
u ook nog abseilen tot op 20 meter hoogte
onder begeleiding van een monitor dankzij
KlimAdventure.
Het highrope parcours omvat touwenparcours met verschillende bruggen dat tot 18
meter reikt. Bovendien liggen de parcours in
een oude steengroeve. Avontuur verzekerd!

Mountainbike huur

Boogschieten

Buksschieten

GPS wandeling

Choco tocht (GPS)

GPS Dropping

Vlotbouwen

AquaBalls

Adventure Race

Teambuilding

HighRope

ArcheryTag
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RESERVEER NU!

RUE DE BASTOGNE 5, 6660 HOUFFALIZE • WWW.PERLEDELOURTHE.BE •

PERLEDELOURTHE

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : ROBERTO PORCO

+32 476 54 30 79 • +32 477 73 86 13 •

