
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERNACHTEN IN DE ARDENNEN 2021 

 U kunt bij ons op verschillende manieren overnachten. Afhankelijk van uw budget 

heeft u een ruime keuze uit gezellige groepshuizen, luxe villa’s, vrijstaande 

vakantiewoningen, kastelen en eenvoudige of luxe familiehotels. Maar u kunt 
ook bijvoorbeeld gaan kamperen op een gezellige familiecamping of overleef een 
echte “survival” overnachting op een primitief bivakveld. 
 

 
 

 

Vakantiewoning / Groepsaccommodaties   
Naast onze eigen gezellige groepsaccommodatie bieden wij nog veel meer 

vakantiewoningen aan. Deze woningen zijn er voor grote en kleine groepen en zijn 
vaak gelegen bij een dorpje of stadje of ze liggen landelijk in of nabij een bos. De 

vakantiewoningen zijn voorzien van een gezellige woonkamer met vaak een open 
haard, een eetkeuken die voorzien is van voldoende kookgelegenheid voor uw groep 
en ze zijn voorzien van schoon en fris sanitair. Slapen doet u in 2 - 6 persoons 
slaapkamers of soms in slaapzalen. Alle huizen hebben een gezellig terras met 
tuinmeubelen en de mogelijkheid voor een BBQ.  
Prijsindicatie: Vanaf € 35,00 - € 75,00 p.p. per weekend. 

Luxe Vakantiewoning / Villa / Kasteel  

Naast de “standaard” vakantiewoningen bieden wij ook luxe vakantiewoningen, 
villa’s en bijvoorbeeld kastelen aan om in te verblijven. Deze luxere 

vakantiewoningen zijn uiteraard van alle gemakken voorzien. Naast een gezellige 
woonkamer, professionele keuken, meerdere slaapkamers en ruim voldoende 
sanitair beschikken zij vaak ook over een binnen- of buitenzwembad, een jacuzzi of 
sauna. Ook zijn zij vaak gelegen op een prive domein met ruime tuin en voorzien 
van een (overdekte) BBQ gelegenheid. U kunt uw verblijf verder compleet maken 
door gebruik te maken van diverse catering en/of traiteur diensten.  
Prijsindicatie: Vanaf € 65,00 - € 120,00 p.p. per weekend. 
 
 
 
 

 

Hotel 
Voor een (luxe) hotelovernachting zijn er verschillende mogelijkheden. Wij hebben 
keuze uit eenvoudige maar gezellige familiehotels tot luxe 4**** hotels. U kunt hier 

beschikken over één-, twee- of meerpersoons kamers met elk privé sanitaire 
voorzieningen op de kamer. Elk hotel beschikt over een centrale eetruimte en soms 
ook nog een aparte eetruimte, een gezellige (privé) bar en vaak ook diverse 
ontspanningsruimtes. U kunt op diverse manieren verblijven in het hotel, 
bijvoorbeeld op basis van vol pension, half pension of alleen logies met ontbijt. 

Prijsindicatie: Vanaf circa € 49,50 - € 99,50 p.p.p.n. (inclusief ontbijtbuffet) 

 

Ardennen vakantiewoning of bungalow 
Onze Ardennen vakantiewoningen staan vaak in een bosrijke 

omgeving of bevinden zich in een klein stadje of dorpje. De 
vakantiewoningen zijn geschikt voor 2 – 10 personen, maar u 
verblijft altijd alleen met uw eigen groep in dit huis. U hoeft 

het huis niet te delen met andere groepjes. 
Prijsindicatie: Vanaf circa € 50,00 p.p. per weekend. 

 
Groepsaccommodatie Domaine La Ferme te Steinbach 
Onze eigen gezellige groepsaccommodatie Domaine La Ferme is landelijk gelegen  
in het kleine dorpje Steinbach. Dit ligt vlak bij La Roche-en-Ardenne, Houffalize, 
Gouvy en Bastogne. Groepsaccommodatie Domaine La Ferme is een zorgvuldig 
gerestaureerde herenboerderij en staat op een locatie die een landelijke ligging en 
uitstraling heeft. Het huis beschikt over een zeer grote tuin van ca. 1,5 hectare met 
een schitterend uitzicht over het dal. Het huis is geschikt voor maximaal 78 

personen maar het is ook mogelijk om dit huis te huren voor 24, 44, 58 of maximaal 
78 personen. Het huis is voorzien van een gemeenschappelijke eetruimte, een 
professionele keuken, 3 grote slaapzalen die ieder weer onder te verdelen zijn in 2 
kleinere slaapzalen, 5 douches en 6 toiletten. Veel outdoor activiteiten (met 
uitzondering van kanovaren) liggen op loopafstand van het huis. 
Prijsindicatie : Vanaf circa € 25,00 p.p. per weekend. 
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Naast de luxe overnachtingen in een van onze huizen, kastelen of hotels heeft u ook 

de mogelijkheid om te gaan kamperen op een gezellige familiecamping of op een 
rustige natuur camping. U kunt er ook voor kiezen om “back to basic” te gaan en 
overleef een echte “survival” overnachting op een primitief bivakveld of om juist het 
luxe Glampinggevoel te ervaren. 

 Kamperen  
Wij werken samen met diverse campings in de Ardennen. Op een aantal van deze 
campings voeren wij ook de activiteiten uit. Camping Le Val de l’Aisne, Panorama 
camping Petite Suisse, Camping Moulin de Bistain, Camping Parc La Clusure en 

Camping EauZone.  

Verblijfopties 
Heeft u zelf geen eigen tent dan kunnen wij deze uiteraard voor u verzorgen. Wij 
beschikken over koepeltentjes, groepstenten, safaritenten, lodge tenten en grote 
legertenten. Wilt u liever niet kamperen maar wel graag op een camping verblijven? 
U kunt dan kiezen uit stacaravans, een Fins chalet, een charmante Pipowagen of een 
eenvoudige trekkershut. Het sanitair is eenvoudig maar schoon. Tevens is het op 

sommige campings mogelijk ’s avonds een kampvuur te maken. Prijsindicatie: 
Kamperen vanaf € 10,00 - € 19,50 p.p.p.n 

 Bivakovernachting 
U overnacht in een zelfgebouwde schuilplek. Met behulp van touw en zeiltjes maakt 

u een overdekte schuilplek voor u en uw groep. Primitief, maar… u denkt hier jaren 
later nog met veel plezier aan terug. Bij een bivakovernachting zijn geen sanitaire 
voorzieningen aanwezig. Prijsindicatie: Vanaf € 15,00 p.p.p.n. 

 Stacaravan / Mobile Home 
Vindt u kamperen net te primitief? Maak dan gebruik van onze 4–6 persoons  
stacaravans. Deze stacaravans, ook wel mobile homes genoemd, zijn compleet 

uitgerust en voorzien van een woonkamer met keukenunit, eigen sanitaire 
voorzieningen zoals douche en toilet en 2 aparte slaapkamers met 2 
eenpersoonsbedden en 1 tweepersoonsbed. In de woonkamer is in de bank nog een 

uitklapbed verborgen. Prijsindicatie: Vanaf € 55,00 - € 125,00 per caravan per nacht. 

De campings waar wij mee samenwerken hebben allen zo hun eigen karakter. 
Hieronder vind u een overzicht van een aantal campings in de Ardennen waar wij 

ook de sportieve activiteiten op aanbieden. 

 Camping le Val de l’Aisne** 
Deze familiecamping is een middelgrote camping voor gezinnen. De camping is 

gelegen in een dal en heeft een grote karpervisvijver. Op deze camping verhuren 
wij piramidetenten, lodgetenten, pipowagens, sphairs en stacaravans. Het is mogelijk 

kampvuur te maken op de daarvoor aangewezen plekken. Deze camping beschikt 
over een uitstekend restaurant. 

 Panorama Camping Petite Suisse**** 
Deze familie camping is uitermate geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. De 

camping is gelegen op 500 meter hoogte en biedt een mooi uitzicht over het dal. 
Vanaf hier loopt u zo de bossen in. Of blijft u liever op de camping en neemt u een 
duik in het zwembad? Petite Suisse beschikt over een restaurant, kampwinkel en in 
het zomerseizoen animatie voor de kinderen. 

 Camping Moulin de Bistain** 

Bent u toe aan ontspanning en rust? Dan is deze kleine natuurcamping wellicht iets 

voor u. Deze camping is gelegen in een bosrijk gebied en is mede daardoor zeer 
rustig. De camping beschikt over een restaurant. U kunt hier verblijven in uw eigen 
tent, eigen caravan of u kunt een stacaravan, safaritent of trekkershut huren. 

Camping EauZone** 

Deze camping is gelegen in het stadje Hotton. Dit is een leuk dorpje met diverse 
mogelijkheden. Doordat de camping aan de rand van het dorp ligt merkt u niets van 
de “dorpsdrukte”. Op circa 1 kilometer van de camping vindt u het treinstation van 
Melreux-Hotton. Mocht u niet over een auto beschikken kunt u met de trein komen 
en te voet naar de camping afreizen voor een heerlijke vakantie.   

 

Glamping 
Glamping, ofwel ‘glamorous camping’, is dé nieuwe trend op kampeergebied. Het 

comfort van een hotel gecombineerd met de natuurlijke omgeving en de vrijheid van 

een camping. Tijdens uw glamping vakantie verblijft u in een compleet ingerichte 
luxe tent of een sfeervolle luxe stacaravan en kampeert u geheel in stijl. 
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KAMPEREN I GLAMPING 2021 

 

Camping Parc La Clusure**** 
Op deze camping, gelegen tussen glooiende heuvels en unieke wouden, kunt u zelf 
kamperen of in één van de comfortabele accommodaties verblijven. Parc La Clusure 
is de ideale uitvalsbasis voor rustzoekers, wandelaars, fietsers en buitensporters. Met 
het zwembad, diverse sportvelden en een grand café is er voor ieder wat wils!  
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