
Tel. 02 209 03 00

www.gitesdetape.be

ONTDEKT DE GITES D’ETAPE !



Ontdek of herontdek Wallonië of Brussel, de Ardennen, de Hoge Venen of de 
Oostkantons met de Gites d’Etape!

Groepen, jongeren, gezinnen, scholen – ons accommodatie- en dienstenaan-
bod past zich aan alle verwachtingen aan. In onze eenvoudige en comfortabe-
le gites geniet u van een rustig verblijf, dicht bij de natuur en bij toeristische 
bezienswaardigheden, in een sfeer van uitwisseling en ontmoeting. 

Door de diversiteit van ons netwerk kunnen wij u een hele waaier aan formules 
aanbieden, van complete autonomie voor groepen tot individueel onthaal in 
volpensioen, over het organiseren van een verblijf met activiteiten op maat.

Contacteer ons graag voor meer informatie over onze huizen, onze diensten 
voor verblijf organisatie, onze educatieve en pedagogische missies of onze 
verenigingsidentiteit.

We kijken ernaar uit om u te ontmoeten in een van onze gites!

Benoît César, Secretaris-generaal van de Gites d’Etape du CBTJ



 Wie zijn we? 
 Onze vereniging p. 4
 Onze gites p. 4
 Onze projectklassen en zomerkampen p. 5
 Onze thema weekends p. 5
 Activiteiten in onze gites p. 6

 Gites “Jeugherberg Formule” p. 7-8

 Brussel p. 9
 Eupen p. 10
 Han-sur-Lesse p. 11
 Ovifat p. 12

 Louvain-la-Neuve p. 13
 Rochefort p. 14
 Villers-Sainte-Gertrude  p. 15
 Wanne p. 16

 Gites “Vakantiehuizen” p. 17-18

 Arbrefontaine p. 19
 Basseilles p. 20
 Bastogne p. 21
 Bohan p. 22
 Brûly p. 23
 Chassepierre p. 24
 Cornimont p. 25
 Daverdisse p. 26
 Eupen p. 27
 Hastière p. 28

 La Reid p. 29
 Latour p. 30
 Lesse-Redu p. 31
 Maboge p. 32
 Mormont p. 33
 Vergnies p. 34
 Villers-Sainte-Gertrude   p. 35
 Wauthier-Braine p. 36
 Werbomont p. 37

 Het netwerk van de Gites d’Etape p. 38

Aantal bedden
Volledig uitgerust om per-
sonen met een beperkte 
mobiliteit te ontvangen
Gedeeltelijk uitgerust om 
personen met een beperkte 
mobiliteit te ontvangen 

Aantal kamers

Aantal douches

Aantal zalen

Fietsenstalling

Wifi

Tuin

Gezelschapsspel

Barbecue

Speelplaats

Bad

Keuken

Open haard

Afwasmachine

Wasmachine

Ping-pong 

Pétanque 

Speelzaal

Salon 

Terras

Paardrijden

Kayak 

Bezienswaardigheden

Zwembad

Rivier, Meer

Wandelpadden

Langlaufen

Alpineskiën

 Fietsenverhuur

Index

3



Wie zijn we?

4

 Onze vereniging
De vzw Gîtes d’Etape du CBTJ is actief in het sociaal jeugd-
toerisme en is erkend als Jeugdorganisatie (door de Federa-
tie Wallonië-Brussel) en als Organisatie voor Sociaal Toerisme 
(door het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Onze vere-
niging beheert een groot accommodatie- en dienstennetwerk 
doorheen franstalig en duitstalig België.

 Onze gites
Ons netwerk telt 26 vestigingen met in totaal 25 Gites “Vakan-
tiehuizen” en 8 Gites “Jeugherberg Formule”, waarin we u het hele 
jaar door welkom heten. 
Onze Gites “Vakantiehuizen”  (zie pp. 17-37) zijn uitgeruste ge-
bouwen, van verschillende grootten om alle verwachtingen te 
kunnen beantwoorden, die door groepen gehuurd en in alle au-
tonomie gebruikt worden. 
Onze Gites “Jeugherberg Formule” (zie pp. 7-16) – authentieke 
herbergen midden in de natuur – zijn eenvoudige, comfortabele 
en kwalitatieve centra waar een professionele ploeg u ontvangt 
en tal van formules op maat aanbiedt – van het bed & breakfast tot 
het volpension.
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 Onze thema weekends
Geniet volop met familie of vrienden van uw weekend, de Gite 
d’Etape zorgen voor alles! Al wandelend de Hoge Venen ont-
dekken, de Calestienne met de fiets, op zoek naar de verloren 
Dolmen, Rochefort en omgeving met de fiets verkennen,... Onze 
thema weekends zijn voor iedereen met vol pension, een over-
nachting en activiteiten!

Meer informatie op www.gitesdetape.be

 Onze projectklassen en zomerkampen
Naast ons materiële aanbod aan verblijfplaatsen bieden we ook 
een dienst aan van begeleiding bij het organiseren van verblijven, 
alsook projectklassen-programma’s bestemd voor scholen van 
het kleuter- tot het secundair onderwijs. In onze Gites « Jeugdher-
berg Formule” organiseren we ook zomerkampen.
Ons pedagogische team is volledig beschikbaar om u te helpen in 
het ontwerpen en organiseren van al uw verlofprojecten. Dankzij 
onze ervaring en ons breed netwerk aan partners staan we u bij 
in het bedenken en uitwerken van al uw ideeën – wat ze ook zijn.
- Onze projectklassen worden bedacht door onze pedagogische 

medewerkers en passen zich aan alle schoolgroepen aan, van het 
kleuter- tot het secundair onderwijs. Bestel vrijblijvend onze cata-
logus of stuur gerust al uw vragen naar pedagogie@gitesdetape.be.

- Zomerkampen: In juli en augustus vertrouwt u graag uw kin-
deren aan onze jeugdleiders toe! In het gezellige en natuur- 
lijke kader van onze vakantiehuizen kunnen ze zich amuseren, 
van gedachten wisselen, in groep leven, autonoom worden, 
ervaring opdoen, projecten bedenken en allerlei toffe dingen 
bijleren. Meer info: stages@gitesdetape.be.



Activiteiten in onze gites
In onze Gites die een speciale erkenning genieten als “Accommodatie- en Ontmoetingcentra” (toegekend door de Federatie Wallonie-Brus-
sel) organiseren we ook tal van lokale evenementen.

Zaterdag tijdens de 
schoolperiode:  
Récré-Actives  

➡ Ovifat
Mei

October

Januari

Juni

November

Maart

September

December

April
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Vide-dressing de Carnaval  
➡ Eupen

Festival Made in East Belgium:  
Produits du terroir

➡ Eupen
Gertrude en bière  

➡ Villers-Ste-Gertrude
Blocus au Château

➡ Villers-Ste-Gertrude
Balade gourmande médiévale 

➡ Wanne

Soirée Tyrolienne ➡ Ovifat 
Balade Champignons ➡ Wanne

Halloween ➡ Wanne

Week-end Zen  
➡ Ovifat

Festival Couleurs du Monde 
➡ Ovifat

Petit déjeuner Oxfam 
➡ Villers-Ste-Gertrude

Marché artisanal
➡ Wanne

Biz’Art Festival 
 ➡ Han-sur-Lesse

Garden Party 
➡ Eupen

Festival Grain de Sable 
➡ Wanne

Blocus au Château  
➡ Villers-Ste-Gertrude

Nouvel An
➡ Gîtes d’Étape



 Bed & breakfast, halfpension of volpension
In onze Gites «Jeugdherberg Formule» zit u helemaal in va-
kantiestemming – zo dicht bij huis! Reist u alleen, als koppel, 
met uw gezin of met een hele groep, dan vindt u ongetwijfeld in 
onze eenvoudig comfortabele en kwalitatieve structuren een fami-
liale ontspanningsoord, een stage- of seminarieplaats, een locatie 
voor een schoolreis, een rustplaats midden in een lange tocht, of 
gewoon de ideale uitvalbasis om de mooiste streken van België te 
gaan ontdekken. 
Onze ploegen zetten zich in om van uw verblijf een onverge-
telijke ervaring te maken !

Gites “Jeugherberg Formule”
 Toegankelijkheid voor minder mobiele mensen
Bepaalde «Jeugdherberg Formule» Gites zijn helemaal 
toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. 
Nochtans zijn enkele gites alleen maar gedeeltelijk of niet 
toegankelijk (zie logo). 

U kunt ons ook graag contacteren voor meer info.

 Boekingen
U kunt via e-mail of telefoon rechtstreeks bij de ploeg in de Gite 
boeken. De contactgegevens voor elke vestiging vindt u terug op 
de overeenkomende fiches, zie hierna.

 BRUXELLES 170 bedden  p. 9

 EUPEN  104 bedden  p. 10

 HAN-SUR-LESSE  96 bedden  p. 11

 LOUVAIN-LA-NEUVE  124 bedden p. 12

 OVIFAT  109 bedden  p. 13

 ROCHEFORT  86 bedden  p. 14

 VILLERS-SAINTE-GERTRUDE  204 bedden  p. 15

 WANNE  83 bedden  p. 16
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Tarieven onder voorbehoud van wijziging | Onze foto’s zijn niet contractueel en aangeboden ter informatie

Tarieven

Bed & Breakfast Half pension Vol pension

3-11 jaar 16,5€ 26,5€ 32,3€

12-25 jaar 17€ 28€ 34,6€

26 jaar en + 21€ 34€ 41,8€

Wanne, Eupen Ovifat, Han-sur-Lesse, Rochefort

B&B – 1 persoon 37€ 32,5€

B&B – 2 personen 58€ 49€

B&B – 4 personen 100€ 82€

B&B – Familie: 2 volwassenen, 2 kinderen (-12 jaar) 78,2€ 69,2€

 Tarieven per persoon voor een overnachting met ontbijt in een slaapzaal

 Tarieven voor een overnachtingn in een privé kamer (ontbijt inbergrepen) 

• Een toeslag van 3 € is aangerekend per persoon, per verblijf, voor de administratie.
• Kortingen kunnen toegekend worden in functie, van de grootte of de aard van uw groep : neem met ons contact op voor meer details!
• Kinderen jonger dan 3 jaar verblijven gratis. 

Neem contact met onze ploegen om de tarieven met half pension of vol pension in een privé kamer te krijgen!

Brussel, Villers-Ste-Gertrude 
en Louvain-la-Neuve: voor 
deze gîtes worden andere 
tarieven toegepast, neem 
contact met onze ploegen 

(zie info op p 9-12-15).
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Gîte d’Étape - Jeugdherberg Jacques Brel | Zavelput, 30 | 1000 Brussel
T +32 2 218 01 87 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

 Activiteiten in de streek 
Grote Markt
Musea
Theater
Bioscoop
Parken

 Visit Brussels
https://visit.brussels

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 51’ 6.015’’
Lengtegraad 4° 22’ 1.608’’
Station van Brussel-Noord (1,4 km) 
of Brussel-Centraal (1,1 km)
MIVB: Trams 92-93
Metro 2-6: Halte Kruidtuin of Madou

Gelegen naast het neoklassieke Barricadenplein is de Gite-Jeug-
dherberg ‘Jacques Brel’ de ideale rustplaats in hartje Brussel. 

Op 20 minuten loopafstand van de Grote Markt is het de perfecte 
uitvalbasis om allerlei bezienswaardigheden te ontdekken, zoals 
het museum voor Schone Kunsten, het “Magritte”-museum of het 
museum voor muziekinstrumenten, alsook het Europees Parlement.

In de Gite kunt u zich laten bekoren door een gezellig zonnig terras in 
de zomer, door een lekker BIO-ontbijt of door de ruime selectie aan 
Belgische bieren van de “Babel Bar”. ’s Avonds kunt u eindeloos genie-
ten van de vele concerten, karaokes, tentoonstellingen en andere ac-
tiviteiten die regelmatig in het etablissement georganiseerd worden 
door onze ploeg of door de reizigers zelf.

BRUSSEL

170

6

51

51

4
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EUPEN

Gelegen op de hoogten van Eupen is de Gite het verbin-
dingsteken tussen de stad en de Hoge Venen, tussen België en 

Duitsland, tussen het meer van Eupen en dat van de Gileppe. De 
ideale gelegenheid om de streek met een groep of met de familie 
te (her)ontdekken!

Na een sluitingsperiode van vier jaar en 18 maanden van ver-
bouwingen, is de Gite volledig gerenoveerd. Het telt voortaan 104 
bedden tellen, en is helemaal aangepast aan een mindervalide 
publiek. Zo kunnen er bijvoorbeeld tot 20 personen met beperkte 
mobiliteit in de Gite verblijven. Er is ook een schuilplaats voorzien 
voor 20 fietsen.

Gîte d’Étape d’Eupen | Judenstraße 79 | 4700 Eupen | T +32 87 55 31 26
gite.eupen@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 

GR 563, 573 et 15N
Parlement van de D. Gemeenschap
Radio BRF
Hoge Venen
Hertogenwald bos
Meer en stuwdam van Eupen
Stuwdam van de Gileppe
Chocolaterie Jacques
Karting EUPEN
Pottenbakkerijmuseum Raeren

 O.T. des Cantons de l’Est
T +32 80 44 64 75
www.eastbelgium.com

 Tourist Info Eupen
T +32 87 55 34 50 | www.eupen.be

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 37’ 33.171’’
Lengtegraad 6° 2’ 20.37’’
Station van Eupen (1 km)

104

17

28

25

2
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Gîte d’Étape de Han-sur-Lesse | 10 rue du Gîte d’Étape | 5580 Han-sur-Lesse
T +32 84 37 74 41 | gite.han@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

 Activiteiten in de streek 
 
De Grotten van Han en reservaat 
met wilde dieren
Grotten van Rochefort
Kasteel van Lavaux-ste-Anne
De Gallo-Roma jaren boerderij van 
Malagne
Dinant
Redu, boekendorp
Eurospace center
Fourneau St Michel

 Office du Tourisme de Han
T +32 84 37 75 96
www.valdelesse.be

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 7’ 36.621’’
Lengtegraad 5° 11’ 15.314’’
Station van Jemelle  (10 km)
Bus: Lijn 29 Jemelle-Wellin-Grupont

De Gite is ideaal gelegen in het centrum van het dorp Han, en is 
de perfecte uitvalsbasis om de “Calestienne” te ontdekken. 

Deze geologische streek krioelt van natuurlijke bezienswaardi-
gheden (grotten, uitzichttoren, natuurreservaten, specifieke fauna 
en flora) en beschikt over een indrukwekkend cultuurpatrimonium 
(musea, kasteel van Lavaux-Ste-Anne, “archeopark” van Malagne).

Onze ploeg staat klaar om u te helpen bij het organiseren van uw 
verblijf, of om u bij te staan in uw ontdekkingen : neem gerust met 
ons contact op!

96

51

18

4

HAN-SUR-LESSE 



Vanaf eind 2018, de Gîtes d’Etape heten U welkom in Louvain-
la-Neuve, een dynamisch studentenstad waar de voetgangers  

koning zijn!

Familie of student op bezoek, shopping of kultuurliefhebber, geniet 
van deze autovrije stad. Zin in een wandeling rond het meer of in de 
Lauzellebos, of zin in een zalig moment op een zonnig terras? Maak 
uw keuze!

Gîte d’Étape de Louvain-la-Neuve | Rue de la Gare 2 |  1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve 
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

 Activiteiten in de streek 

Théâtre Jean Vilar
Musée Hergé
Université Catholique de Louvain
Louvain-la-Neuve gourmand
Ferme du Biéreau
Abbaye de Villers-la-Ville
Complexe sportif du Blocry 
Domaine provincial du Bois des Rêves 
Fondation Folon 
Walibi

 O.T. Ottignies Louvain-la-Neuve
http://www.tourisme-olln.be/

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 40’ 16.621
Lengtegraad 4° 36’ 55.607
Station van Louvain-la-Neuve (250m)

12

LOUVAIN-LA-NEUVE

124

30

29

31
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Gîte d’Étape d’Ovifat | Rue des Charmilles 69 | 4950 Ovifat | T +32 80 44 46 77
gite.ovifat@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 
 
Elektrische bergstep
De Signaal van Botrange : geleide 
wandelingen
De stuwdam en het meer van Robertville
Het kasteel van Reinhardstein
Maison du Parc Hautes Fagnes Eifel
Chocolaterie Darcis (Verviers) 
Abdij van Stavelot
Brasserie de Bellevaux
Ravel “Vennbahn”

 O.T. Le Haut Pays des Fagnes
T +32 80 44 73 00

 Syndicat d’initiative
T +32 80 44 64 75 | www.robertville.be

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 28’ 30.6’’
Lengtegraad 6° 6’ 35.849’’
Station van Verviers-Centraal (23,4 
km) of Eupen (21,7km)
Bus: n°390 Verviers-Rocherath (halte 
Gite d’Etape)

De gite is gelegen op het dak van België, aan de voet van het 
“Parc Naturel des Hautes Fagnes”. Hij ligt verscholen in het 

groen, waar u zich een kunt voelen met de onaangetaste natuur.

Omdat de Gite zo centraal geografisch ligt, vindt iedereen zijn 
gading in de buurt : toeristische uitstapjes (kasteel van Rein-
hardstein, het stadje Spa, de Duitse stad Monschau, het Signaal 
van Botrange), sportactiviteiten (elektrische fietsen, skien en lan-
glaufen, nordic walking), natuurwandelingen (geleide wandelin-
gen in de Fagnes, tochten met de huifkar), enz. 

De Gite is gedeeltelijk uitgerust om tot en 
met 8 personen met een beperkte mobiliteit 
te ontvangen. Hij is ook geschikt voor fiet-
sers en geniet de erkenning “BETT+BIKE”.

OVIFAT

13

109

24

11

3
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Dit mooie huis is een oude gerenoveerde molen, aan de rand 
van de rivier ‘La Lhomme’ en biedt plaats aan 86 personen. De 

gite grenst aan een groot speelplein. Hij beschikt ook over een 
mooie tuin met enorme barbecue (op verzoek). 

In de omgeving zijn er massa’s activiteiten te doen. De ene be-
zoekt de ruines van het grafelijke kasteel van Rochefort, de 
Grotten van Lorette of het Centrum van het Spoor en de Steen, 
terwijl de ander op de fiets stapt voor een tocht (de gite is uite-
grust met een fietsstalling voor 40 fietsen en biedt fietsweekend 
aan (met of zonder fietsverhuur) met een korting van 
10% op uw verbijf) of zijn wandelschoenen aantrekt 
voor de GR 577 of de Ravel die Houyet met Jemelle 
verbindt.

Gîte d’Étape de Rochefort | Rue du Hableau 25 | 5580 Rochefort | T +32 84 21 46 04
gite.rochefort@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 

De grotten van Lorette
Het grafelijke kasteel van Rochefort
Electrische fietsen
GR 577 - Ravel
De grotten van Han
De Gallo-Romajaare boerderij van 
Malagne
Het spoorwegmuseum
De struisvogelboerderij van Doneu
Fourneau Saint Michel

 S.I. de Rochefort
T +32 84 21 25 37
www.valdelesse.be
www.famenne-a-velo.be

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 09’ 33.21’’
Lengtegraad 5° 13’ 30.88’’
Station van Jemelle (3,9 km)
Bus: n°166a Jemelle-Houyet

14

ROCHEFORT

86

17

10
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Gîte d’Étape de Villers-Ste-Gertrude | Rue du Millénaire 1 | 6941 Villers-Ste-Gertrude
T +32 86 49 95 31 | contact@villers.info | www.gitesdetape.be | www.villers.info

  Activiteiten in de streek 
 
Het dorpje Weris
Het fort van Logne
De toeristische tram van Aisne
Het labyrint van Barvaux (july tot sept.)
Durbuy - oude stad
Vormsnoeipark (Durbuy)
Dorpje Ny
De grotten van Hotton
Natuurpark Chlorophylle in Dochamps
De grotten van Comblain au Pont 
en Remouchamps
Het kasteel van Modave en Radhadesh

 Syndicat d’Initiative
T +32 86 21 24 28 

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 51’ 6.015’’
Lengtegraad 4° 22’ 1.608’’
Station van Bomal (6,3 km)
Busverhuur op reservatie

Het Domein “Gite d’Etape de Villers”, gelegen op slechts 14 km van 
Durbuy – “het kleinste stadje ter wereld” – is het ideale gitedorp 

om te genieten van een heerlijke vakantie. Het Domein telt in totaal 
204 slaapplaatsen, met 72 bedden in de Gite «Jeugdherberg For-
mule» «La Ferme» en verschillende andere gebouwen die autonoom 
gehuurd kunnen worden (zie p. 35).

Dit betoverend kader met prachtige gebouwen in natuursteen zal 
ongetwijfeld alle natuurliefhebbers in vervoering brengen! Het 
Domein geniet overigens de erkenning “Fiets Welkom”en is volle-
dig aangepast om fietsers te ontvangen.

VILLERS-SAINTE-GERTRUDE 

15

70

32

16

6

2

Ga naar p. 35 om onze andere gites in 
volledige autonomie te ontdekken.
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WANNE

Het kasteel van Wanne is een van de typische residenties van 
de Ardennen, helemaal in rustieke natuursteen; een gezellig 

plaatsje tussen Trois-Ponts, Stavelot en Vielsalm. 

Vanuit de gite kunt u een bezoek brengen aan de abdij van Stave-
lot of plezier maken in Plopsacoo of op sporenzoektocht vertrek-
ken langs de Belgisch-Pruisische grens. Dit is de ideale locatie om 
tot rust te komen in de natuur of voor geoefende wielrenners om 
zich te meten op het traject van Luik-Bastenaken-Luik.

Gîte d’Étape de Wanne - Château de Wanne | 4980 Trois-Ponts | T +32 80 86 31 06
gite.wanne@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 

Het museum van Wanne
Avenature
Plopsacoo
Een tocht op een ezel
De abdij van Stavelot
Het circuit van Francorchamps
Brouwerij Bellevaux
Fromagerie du Bairsou

 Royal S.I. de Trois-Ponts
T +32 80 68 40 45
www.troisponts.be

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 21’ 15.741’’
Lengtegraad 5° 55’ 14.484’’
Station van Trois-Ponts  (5,4 km)
Bus: Op reservering



 Onze Gites “Vakantiehuizen“: voor een verblijf in volle vrijheid!
Met de familie, een groep vrienden, de jeugdbeweging… In 
een Gite «Vakantiehuizen», bent u de baas in huis! Geniet van 
onze eenvoudige, comfortabele en volledig uitgeruste infrastruc-
turen om naar gelieven uw bezoek van de Ardennen, de Hoge 
Venen of de Gaume te organiseren.
Onze gitebeheerders zijn dol op hun eigen streek en 
beantwoorden graag al uw vragen. Bovendien kunt u ons graag 
contacteren als u hulp wenst bij het organiseren van uw verblijf 
(schoolprogramma’s, animaties, catering, enz.).

Gites “Vakantiehuizen“
 Boekingen
U kunt online (www.gitesdetape.be) of per telefoon (+32 2 209 03 
00) reserveren.

Minimum aantal nachten:
 Op weekdagen : 1 nacht;
 In het weekend : 2 nachten;
 Nieuwjaar / Pasen / Pinksterweekend : 3 nachten;
 Hemelvaart : 4 nachten;
 Zomervakantie : 7 nachten.

De huurtarieven voor onze Gites “Vakantiehuizen” bestaan 
uit een vast bedrag (eenmalig per verblijf) en een huurprijs per 
nacht. Dit zijn forfaitaire bedragen die los staan van het aantal 
deelnemers. Het vaste bedrag dekt de reservatie- en administra-
tiekosten, de schoonmaak en de matrasbeschermers. De lasten 
zijn niet inbegrepen.

De huurprijs per nacht varieert want we kennen verschillende kor-
tingen toe aan groepen op basis van hun aard, van klantentrouw 
of van het seizoen. Contacteer ons voor een offerte op maat! 

Het reservatiebedrag (vaste kosten en huurprijs) dient integraal 
betaald te worden voor het verblijf, mogelijks op afbetaling. 
De last- en eventuele schadekosten worden aangerekend na de 
plaatsbeschrijving. Daarin zijn water, gas, elektriciteit en stookolie 
inbegrepen, alsook schadevergoeding indien van toepassing. 

Tarieven onder voorbehoud van wijziging | Onze foto’s zijn niet contractueel en aangeboden ter informatie.
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 ARBREFONTAINE /  53 + 21 bedden 7 | 4 kamers p.19

 BASSEILLES  40 + 38 bedden 9 | 3 kamers  p.20

 BASTOGNE  38 + 28 bedden | 13 kamers  p.21

 BOHAN  30 bedden | 5 kamers  p.22

 BRULY /  40 + 20 +18 bedden 7 | 6 kamers  p.23

 CHASSEPIERRE  28 + 11 bedden | 8 kamers  p.24

 CORNIMONT  51 bedden | 11 kamers  p.25

 DAVERDISSE  33 +19 bedden | 11 kamers  p.26

 EUPEN  27 bedden | 4 kamers  p.27

 HASTIERE  90 bedden | 23 kamers  p.28

 LA REID  16 bedden | 6 kamers  p.29

 LATOUR  55 bedden | 14 kamers  p.30

 LESSE-REDU  42 bedden | 7 kamers  p.31

 MABOGE  26 bedden | 4 kamers + 4 mezzanines  p.32

 MORMONT /  49 + 14 bedden 9 | 4 kamers  p.33

 VERGNIES  29 bedden | 5 kamers  p.34

 VILLERS-SAINTE-GERTRUDE  204 bedden | 7 gebouwen  p.35

 WAUTHIER-BRAINE  24 bedden | 4 paviljoenen p.36

 WERBOMONT  32 bedden | 5 kamers  p.37

 Toegankelijkheid voor minder mobiele mensen
Bepaalde «Vakantiehuizen» Gites zijn 
helemaal toegankelijk voor personen 
met beperkte mobiliteit. Andere zijn ge-
deeltelijk of niet toegankelijk (zie logo). 
U kunt ons ook graag contacteren voor 
meer info.



Capaciteit Reservatie-
kosten

Huurprijs 
per nacht

13
(Petite 

Maison)
148€ 73€-

122€

21  
(P.M.+ 
Ruche)

168€ 118€-
197€

53  
(Ecole) 222€ 268€

446€

74 
(Volledige 
verhuur)

390€ 386€
643€
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Les Marottes 47-48 | 4990 Lierneux
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 
 
Sun Park
Het Huis van de Salmstreek
Het museum van de Coticule
Plopsacoo
Het meer van Cherapont
Het natuurreservaat van Plateau des 
Tailles
De abdij van Stavelot

 Syndicat d’Initiative de Lierneux
+32 80 67 22 00

 Syndicat d’Initiative de Vielsalm
+32 80 21 50 52 

 Bereikbaarheid
Breedtegraad : 50° 18’ 10.704’’
Lengtegraad : 5° 50’ 7.808’
Station van Vielsalm (7 km)

Onze huizen in Arbrefontaine zijn gelegen tussen Viel-
salm en Lierneux, niet ver van Coo en Stavelot (20 km), 

midden in het hart van een pittoresk dorpje. Ze zitten in 
een groene omgeving, dicht bij het bos, en zijn daarom 
het ideale startpunt voor verschillende voet- of fietswan-
delingen, alsook talloze openluchtactiviteiten.

In het “Petite Maison” (uitgerust met een afwasmachine), 
mogelijks in combinatie met “La Ruche”, kunnen tot 21 
personen verblijven, wat ideaal is voor kleine of middel-
grote groepen. Aan de andere kant telt het hoofdge-
bouw, de oude “Ecole”, in totaal 53 bedden. Zo kunnen 
er tot en met 74 personen overnachten wanneer beide 
huizen samen in hun geheel gehuurd worden.

21 53

4 7

4 7

1 3
Petite 

Maison
Ecole

ARBREFONTAINE
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BASSEILLES

3840

39

47

11
Capaciteit Reservatie-

kosten
Location 
par nuit

40  
“Basseilles 

1” 
188€ 180€ – 

300€

38  
“Basseilles 

2” 
186€ 171€ – 

285€

Deze oude zagerij is gelegen in de gemeente Tenne-
ville, in een prachtige vallei, op 3 km van de “Barriere 

de Champlon”. Ze heet “Basseilles”, naar de naam van 
de rivier die langs het domein stroomt. Daar kunt u ge-
nieten van natuur en rust, omgeven door de bossen van 
Grune, Freyr en Saint-Hubert. 

De site is uitgerust met een volleybalterrein met net, en 
ligt naast een grote weide. De vestiging telt 2 onafhan-
kelijke huizen : “Basseilles 1” (40 bedden) en“Basseilles 
2” (38 bedden), die samen of apart gehuurd kunnen 
worden.

Basseilles 2 | 6970 Tenneville
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 

Ambachtelijke producten
Het visserijmuseum
Brame du cerf
Boogschieten, rafting, karting, lucht-
doop…
Bowling
Hengelsport
Wildpark
Vesting
Bioscoop

 O.T. de Libramont
+32 61 27 04 82

 Bereikbaarheid
Breedtegraad : 50° 4’ 33.367’
Lengtegraad 5° 31’ 10.121’’
Station van Marloie (32km), Libra-
mont (30 km) of Jemelle (31km)
Bus : N°1 Marche-en-Famenne – 
Bastogne

Basseilles 
1

Basseilles 
2



66

3

BASTOGNE

13

7

2
21

Domaine de Renval | 146 rue de Marche | 6600 Bastogne
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 
 
Buffelboerderij
Het oorlogsmonument Memorial du 
Mardasson
Het museum in Piconrue
Het wolmuseum (ANimalaine)
War Museum
Sportcentra - Porte de Treve
Museum van de vissen (Amberloup)
Klokken en beiaardmuseum in Tellin
Museum van de Kelten te Libramont
Stuwdam van Nisramont

 S. I. de Bastogne
+32 61 21 27 11

 Bereikbaarheid
Breedtegraad : 50° 0’ 7.853’’
Lengtegraad 5° 41’ 57.379’’
Station van Libramont (35km)
Bus: Bus express Libramont- Bas-
togne of Bastogne-Libramont

De gite is gelegen aan de rand van Bastenaken, de gedenk-
plaats van de Tweede Wereldoorlog, naast de weg, en op 

het domein van Renval, samen met andere centra voor toeris-
tische activiteiten. De gite ligt vlak bij het bos niet ver van het 
stadscentrum en grenst aan het sportcentrum (tennis). 

Hij is ideaal gelegen voor sportieve en/of culturele vakanties. 
De gite telt 66 bedden verdeeld over 13 kamers en is met zijn 
gedeeltelijk aangepaste infrastructuur ook geschikt voor 3 per-
sonen met een beperkte mobiliteit. De gite heeft twee vergader- 
of speelzalen en vormt hierdoor het ideale kader voor seminaries 
en opleidingen. Capaciteit Reservatie-

kosten
Huurprijs 
per nacht

38 
(location 
partielle) 

183€ 192€ – 
320€

66  
(location 

complète) 
253€ 334€ – 

556€
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Capaciteit Reservatie-
kosten

Location 
par nuit

30 170€ 135€ – 
225€

De Baraque Laurent, in het hart van de bossen en aan de oe-
vers van de Semois, op een steenworp van Frankrijk, is een 

huis dat vroeger werd gebruikt door de tabakssmokkelaars. Het 
is de ideale uitvalsbasis voor tal van excursies, trek- of ontdek-
kingstochten. Ter plaatse vindt u een vijver en klimmuur.

Rue du Bois Jean 142 | 5550 Bohan-sur-Semois
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 

Plaatselijke artisanale activiteiten: 
beeldhouwen, pottenbakken, ke-
ramiek
Klimmuur ter plaatse
Recrealle
Stad Bouillon

 S.I. de Bohan
+32 61 50 01 58

 Bereikbaarheid
Breedtegraad : 49° 51’ 34.497’’
Lengtegraad: 4) 51’ 11.883’’
Station van Gedinne (19 km)

BOHAN 

30

5

4

3
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Place Saint Méen 4 | 5660 Brûly-de-Pesche
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 
 
Het museum van de weerstand en 
voormalige schuilplaats van Hitler
De meren van l’Eau d’Heure
De spoorweg van Trois Vallees
De trappistenabdij van Chimay
De grotten van Neptune
Karting in Fagnes

 Office du Tourisme de Couvin
+32 60 34 01 40

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 0’ 3.484’’
Lengtegraad 4° 27’ 38.979’’
Station van Couvin (8,9 km)
Bus : Chimay-Riezes-CouvinIn het zuiden van de provincie Namen, aan de rand van 

het Belgische bos Thierache, is de gite de ideale uit-
valsbasis om deze schitternde streek aan de Belgische 
grens op enkele kilometers van Frankrijk te bezoeken. 
Te midden van dichte bossen zou Bruly-de- Pesche niets 
meer kunnen zijn dan een stipje op de kaart. Maar de 
Tweede Wereldoorlog heeft daar anders over beslist. 
Vandaag vindt u op deze plaats nog de overblijfselen 
ervan. Niet ver van de gites werden twee paviljoenen 
gebouwd, die vergelijkbaar zijn met die uit 1940. De 
gite is ook erg landelijk gelegen en biedt de mogeli-
jkheid voor diverse ontdekkingen in de natuur en de 
omgeving.

Capaciteit Reservatie-
kosten

Huurprijs 
per nacht

20  
(“Presby-

tère“ partiel) 
145€ 101€ – 

168€

38  
(“Presbytère“ 

complet) 
193€ 192€ – 

320€

40 
(“Ecole“) 188€ 180€ – 

300€

40 38

BRÛLY

7 6

5 4

1 2
Ecole Presbytère
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Capaciteit Reservatie-
kosten

Location 
par nuit

28 
(location 
partielle) 

153€ 142€ – 
236€

39  
(location 

complète) 
194€ 197€ – 

329€

Deze gite is een oude school. Hij is gelegen in de vallei van de 
Semois die op 20 meter voor de gite stroomt en dus ideaal om 

te kajakken, vissen en zwemmen. 

Chassepierre is een van de mooiste dorpen van België en heeft 
de bijnaam paradis des peintres (schildersparadijs). 

De ideale plaats voor natuurliefhebbers. Elk jaar vindt er het Inter-
nationaal Straatkunstenfestival plaats.

Le Breux 9 | 6824 Chassepierre
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 

Straatkunstenfestival (voorlaatste 
weekend van augustus)
Dolmen van Bois d’Azy
Verhalenfestival van Chiny (2e 
weekend van juli)
Bouillon
Abdij van Orval

 S.I. de Chassepierre
+32 61 31 24 74

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 49° 42’ 25.191’’
Lengtegraad 5° 16’ 9.095’’
Station van Florenville (5,7 km)
Bus: Florenville-Muno-Bouillon

CHASSEPIERRE

39

8

4

1
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Cornimont 6 | 5555 Bièvre
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 
 
Recrealle
Dierenpark van Rochehaut
Dierenpark “La Crete des Cerfs”
Ancienne ardoisiere
Semois Aventure
Vresse-sur-Semois
Bouillon
Het graf van de reus in Botassart
Frahan : kinderboerderij

 Office du Tourisme de Bièvre
+32 61 29 20 92

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 49° 51’ 46.753’’
Lengtegraad 4° 59’ 53.829’’
Station van Gedinne (19.6 km), Car-
lsbourg (11.8 km) of Graide (18 km).
Bus: N°42 Menuchenet-Six Planes

In het zuiden van de provincie Namen, tussen Bouillon en Bievre, 
in het hart van de Ardennen, ligt het heksendorp van Cornimont. 

U kunt er zelfs de grotten van de heksen ontdekken.

Op het vlak van ontspanning is er voor elk wat wils : wandelaars 
kunnen naar hartelust alle wandelpaden uit de omgeving uitpro-
beren, liefhebbers van architectuur kunnen geklasseerde monu-
menten bezoeken (kapellen, fonteinen…) of het typisch Ardeense 
patrimonium waaronder tal van molens. 

Kajakkers kunnen de Semois afvaren. Of breng eens een bezoekje 
aan het kasteel van Bouillon of aan het Graf van de Reus in Botassart.

Capaciteit Reservatie-
kosten

Huurprijs 
per nacht

51 213€ 286€ – 
477€

51

2

CORNIMONT 

11

11

1
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Capaciteit Reservatie-
kosten

Location 
par nuit

32  
(gedeeltelijke 

verhuur) 
173€ 167€ – 

278€

52 
(volledige 
verhuur) 

222€ 263€ – 
438€

Dit groot huis ligt in het hart van een dorpje van de Haute Lesse 
omringd door bossen en rivieren, in een streek waar tal van 

openluchtactiviteiten en wandelingen (bijvoorbeeld langs de 
Lesse) mogelijk zijn.

Een grote weide is beschikbaar voor buitenspelen, alsook drie 
mooie zalen voor activiteiten binnenshuis. In de streek zullen jong 
en oud genieten van het Eurospace Center van Redu of van het 
klompenmuseum van Porcheresse.

De gite is bovendien uitgerust voor het onthalen van 2 personen 
met beperkte mobiliteit. Het huis kan gedeeltelijk (33 bedden) of 
in zijn geheel (52 bedden) gehuurd worden.

Rue Paul Dubois 35A | 6929 Daverdisse
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 

Village du livre de Redu
Euro-Space Center
Musee du sabot
Het fort van Bouillon
Fourneau Saint-Michel
Het Museum van de Kelten in Libramont
Het klokken- en beiaardmuseum in Tellin
De Grotten van Han en reservaat 
met wilde dieren
Wildpark, basiliek in St Hubert
Paintball
Viskwekerij
De boerderij van de feeen

 S.I. de Daverdisse
+32 84 31 59 92

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 1’ 19.739’’
Lengtegraad 5° 7’ 3.817’’
Station van Jemelle (26 km), Libra-
mont (32,4 km) of Graide (9,6 km)
Bus : Pendeldienst mogelijk tussen 
het station en de gite (zie TEC)

DAVERDISSE

52

11

9

4

2
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39-41 Stockem | 4700 Eupen
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 
 
De stuwdam van Gileppe en Eupen
Karting in Eupen
Cortege de fin de moisson (2de 
week van oktober)

 Office du Tourisme d’Eupen
+32 87 55 34 50
www.eupen.be

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 37’ 44.161’’ 
Lengtegraad 6° 1’ 12.965’’
Station van Eupen (2 km)
Bus: Eupen (2.5 km)

Welkom in Eupen, hoofdstad van de Deutschsprachige Ge-
meinschaft Belgiëns! Onze middelgrote gite is het ideale 

startpunt voor uw ontdekking van de streek. Als u er verblijft in 
het winter kunt u zeker niet naast de Carnaval-feestelijkheden kij-
ken, met de “Prins Carnaval”, de stoet en de “Rosenmontag”(of 
“Rozenmaandag”). 

Door talrijke wandelingen kunt u het eeuwenoude Hertogenwald, 
de Fagnes of de “barrage de la Gileppe, de steden van Monschau, 
Aachen of de Jacques Chocolaterie en het Natuurcentrum van 
Haus Ternell ontdekken.

Capaciteit Reservatie-
kosten

Huurprijs 
per nacht

27 162€ 137€ – 
228€

27

EUPEN - HAUS STOCKEM

4

5

2
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Capaciteit Reservatie-
kosten

Location 
par nuit

38 188€ 192€ – 
320€

48 216€ 243€ - 
405€

70 260€ 353€ – 
589€

80 288€ 404€ – 
674€

90  
(volledige 
verhuur)

298€ 436€ – 
726€

Onze vestiging in Hastiere is volledig gerenoveerd in 2014, is 
toegankelijk voor mindervaliden en beschikt over tot en met 

90 bedden.

Ze ligt in de prachtige streek van de Haute Meuse en biedt een 
hele waaier aan uitstap- en ontdekkingsmogelijkheden : het 
kasteel van Freyr, de ruines van Montaigle, de Citadelle van Di-
nant, de afvaart van de Lesse, enz. 

De RAVeL en de weg naar Compostella komen ook in de buurt en 
zullen wandelliefhebbers zeker bekoren.

Place E.Binet 2 | 5540 Hastière
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 

RAVeL
De grotten van Pont d’Arcole
De Citadel van Dinant
De grot La Merveilleuse
Kasteel en tuinen van Freyr
Belvedere d’Inzemont
De Rochers de Tahaut
Draisines
De stoomspoorweg van Trois Vallees

 Office du Tourisme de Hastière
+32 82 64 44 34

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 12’ 58.526’’
Lengtegraad 4° 49’ 30.573’’
Station van Dinant (13 km)
Bus: Lijn 154 A - Richting Hastière

HASTIÈRE

90

23

16

8

4
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Place de l’Eglise 8 | 4910 La Reid
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 
 
De langste haagbeukenheg van Europa
Talrijke wandelpaden
Dierenpark Forestia
Ville thermale de Spa
Plopsacoo
Monde Sauvage et Grottes de Re-
mouchamps
Circuit de Francorchamps

 O.T. de La Reid
+32 87 26 66 86

 Office du Tourisme de Spa 
+32 87 79 53 53

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 29’ 22.781’’ | Len-
gtegraad 5° 47’ 23.337’’
Station van Spa (8 km) of Theux (6.5 
km)
Bus: Richting La Reid

Deze gite is gelegen in het hart van het dorp en ideaal voor een 
vakantie in gezinsverband of met een kleine groep van maxi-

mal 16 personen. Het huis is erg gezellig en telt 4 kamers waar-
van twee met mezzanine. Het salon met houtkachel creëert een 
gezellige sfeer.

De kinderen kunnen spelen in een mooie tuin met prachtig terras. 
In de streek zijn verschillende activiteiten voor alle leeftijden. Het 
dieren- en avonturenpark Forestia op 2 km, Monde Sauvage en 
de grotten van Remouchamps op 12 km. De streek heeft ook veel 
wandelingen (van 4 tot 14 km).

Capaciteit Reservatie-
kosten

Huurprijs 
per nacht

16 150€ 90€ – 
150€

16

LA REID

6

3

1



  Activiteiten in de streek 

Natuuractiviteiten op de boerderij
Zwitsers museum
Ontspanningscentrum van Rabais
Het stadje Torgny
De sites van Montquintin en Mon-
tauban
De abdij van Orval
De kathedraal van Avioth (FR)
De citadel van Montmedy (FR)
Paintball (Saint Leger)
Lac de Conchibois (St-Leger)

 Syndicat d’Initiative de Virton
+32 63 57 89 04

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 49° 33’ 27.336’’
Lengtegraad 5° 34’ 8.388’’
Station van Virton / Saint-Mard (4 km)
Bus: 167a (Arlon-Athus-Virton ex-
press)

30

Capaciteit Reservatie-
kosten

Location 
par nuit

55 217€ 227€ – 
412€

Een oude boerderij, velden en een rivier verscholen in een Zwit-
sers microklimaat, bekend voor zijn uitzonderlijke zonnigheid, 

dit biedt de gite van Latour. Op een steenworp van Orval, Torgny 
of het Groothertogdom Luxemburg.

De gîte kan gedeeltelijk gehuurd worden. Neem met ons contact 
op voor meer details.

La Ferme | Rue Baillet Latour 2A 6761 |  Latour
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

LATOUR

58

14

11

2

Centre Arc-en-Ciel “La Ferme”

Mogelijkheid om de gite gedeeltelijk te 
verhuren, contacteer ons!
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Lesse,182 | 6890 Lesse-Redu
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 
 
Boekendorp Redu
Euro Space Center
Afvaart van de Lesse
De grotten van Han
Het klokkenmuseum

 O.T. de Daverdisse
+32 84 31 59 92

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 49° 59’ 28.471’’
Lengtegraad 5° 9’ 38.833’’
Trein : Station van Poix-Saint-Hubert 
(13 km) of Libramont (28 km)

Dit oud en eenvoudig karakterhuis hangt over de Lesse en ligt 
vlakbij Redu (het “boekendorp”). Hij zal alle wandelaars en na-

tuurliefhebbers bekoren die verlangen naar stilte en rust.

Capaciteit Reservatie-
kosten

Huurprijs 
per nacht

42 190€ 166€ – 
276€

42

LESSE-REDU

7

3

1



  Activiteiten in de streek 

Maboge strand
Museum van de slag om de Ardennen 
en het feodale kasteel van La Roche
Wildpark in La Roche
Museum van pottenbakkers en Ardeense ham
Chocolaterie in Samree
Paintball
Keltische site in Chesle
Chesle van Berismenil
De grotten van Hotton
Natuurpark Chlorophylle in Do-
champs
Bezoek aan brouwerij Achouffe
Houtopia
GR en verschillende wandelingen

 S.I. des Hauteurs et Gorges de l’Ourthe
+32 84 41 20 81

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 10’ 3.087’
Lengtegraad 5° 37’ 33.502’’
Station van Marloie (28 km) of 
Melreux (22 km)
Bus: Lijn Marloie-La Roche (richting 
Houffalize) of lijn Melreux-La Roche 
(richting Houffalize)

32

Capaciteit Reservatie-
kosten

Location 
par nuit

26 168€ 146€ – 
243€

De gite van Maboge is het ideale vertrekpunt voor prachtige 
wandelingen in de omliggende bossen. Hij is gelegen op 20m 

van de Ourthe waardoor u vlakbij heerlijk kun zwemmen. 

U kunt tijdens uw verblijf ook een bezoekje brengen aan het mu-
seum van de slag om de Ardennen, het feodale kasteel of het 
wildpark van Roche-en-Ardenne, op slechts 7 km. En voor de 
wandelaars ligt de GR 57 in de buurt van de gite. We mogen ook 
RB nr. 5 in de provincie Luxemburg niet vergeten die begint in La 
Roche en een andere wandelroute in het natuurpark van de Deux 
Ourthes, die begint in Nadrin, niet ver van Maboge.

Maboge, 23 | 6982 La-Roche-en-Ardenne
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

MABOGE

26

4+4

4

2



  Activiteiten in de streek 
 
GR en wandelingen vanaf de gite
Stuwdam van Nisramont
Natuurpark Chlorophylle in Dochamps
Houtopia in Houffalize
Parcours VTT a Houffalize
Mountainbike parcours in Houffalize 
Bezoek aan brouwerij La Chouffe

 O.T. de l’Ourthe Supérieur
+32 84 44 42 61

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 8’ 48.483’’
Lengtegraad 5° 42’ 58.826’’
Trein : Station van Marloie (40 km)
Bus : Lijn n°15 richting Houffalize

3333

Mormont 27 | 6666 Wibrin
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

Onze huizen van Mormont, in het dorp Houffalize, zijn 
geschikt voor wandelaars, fietsers en natuurliefhe-

bbers. De vestiging bestaat uit twee onafhankelijke 
huizen die samen of apart gehuurd kunnen worden: 
“Petite Mormont” (14 bedden) met Wifi en “Grande 
Mormont” (49 bedden).

Deze gite geeft ook toegang tot een groot grasveld 
voor openluchtactiviteiten. “Petite Mormont” is mins-
tens even comfortable en geeft toegang tot een gezel-
lig tuintje. Door beide huizen in combinatie te huren 
kunt u de capaciteit optrekken tot 63 bedden. Capaciteit Reservatie-

kosten
Huurprijs 
per nacht

14 
(“Petite 

Mormont”) 
135€ 79€ – 

131€

49 
(“Grande 

Mormont”) 
211€ 220€ – 

367€

14 49

MORMONT
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2 2
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  Activiteiten in de streek 

Meren van Eau d’Heure
Jachtmuseum
Minigolf
Natuurpark
RAVeL-netwerk in Froidchapelle en 
de meren van l’Eau d’Heure
De stad Chimay
Het marmermuseum
Het speelgoedmuseum

 Maison du Tourisme Pays des Lacs
+32 71 14 34 83

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 12’ 2.031’’ 
Lengtegraad 4° 18’ 18.317’’
Trein : Station van Walcourt (17 km)
Bus : TEC n° 132c of n° 109a

34

Capaciteit Reservatie-
kosten

Location 
par nuit

29 179€ 163€ - 
271€

In de buurt van de stuwdammen van l’Eau d’Heure waar u tal- 
rijke watersporten kunt beoefenen of kunt wandelen of fietsen, 

beschikt deze oude school over heel wat modern comfort.

Rue Prestemont 5 | 6440 Vergnies
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be
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  Activiteiten in de streek 
 
Het dorpje Weris, Ny, Durbuy
Het fort van Logne
De toeristische tram van Aisne
Het labyrint van Barvaux (july tot sept.)
De grotten van Hotton, Comblain au 
Pont en Remouchamps
Natuurpark Chlorophylle in Dochamps
Het Kasteel van Modave

 Syndicat d’Initiative
+32 86 21 24 28

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 21’ 40.586’’
Lengtegraad 5° 34’ 46.216’’
Station van Bomal (6,3 km)Het Domein “Gite d’Etape de Villers”, gelegen op slechts 14 km 

van Durbuy – “het kleinste stadje ter wereld” – is het ideale 
gitedorp om te genieten van een heerlijke vakantie.

Het Domein telt in total 204 slaapplaatsen, met 72 bedden in 
de Gite «Jeugdherberg Formule» «La Ferme» (zie p. 15) en ver-
schillende andere gebouwen die autonoom gehuurd kunnen 
worden, namelijk het “Bovet” (48 bedden) en het “Strya” (36 bed-
den), alsook de “Dependances” die zich schikken naar uw zin : 
“Bercail” (12 bedden), “Sequoia” (18 bedden), “Berge- rie” (18 
bedden) en “Nid” (2 bedden).

Capaciteit Reservatie-
kosten

Huurprijs 
per nacht

2 p.  
(Nid) 17,5€ 19,8€ - 

22€
12 p.  

(Bercail) 98€ 77,4€ - 
86€

18 p. (Bergerie 
ou Séquoia) 107€ 117€ - 

130€
30 p. (Bercail 
et Séquoia) 176€ 194,4€ - 

216€

1-30 p. (Strya) 170€ 243€ - 
270€

31-36 p. 
(Strya) 179€ 291,6€ - 

324€
1-40 p. 
(Bovet) 185€ 324€ - 

360€
41-48 p. 
(Bovet) 197€ 388,8€ - 

432€

134

VILLERS-SAINTE-GERTRUDE 
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8

Gîte d’Étape de Villers-Ste-Gertrude | Rue du Millénaire 1 | 6941 Villers-Ste-Gertrude
T +32 86 49 95 31 | contact@villers.info | www.gitesdetape.be | www.villers.info

Ga naar p. 15 om onze gite «La Ferme» die in «jeugherberg Formule» 
huurbaar is te ontdekken.
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Capaciteit Reservatie-
kosten

Location 
par nuit

24 163€ 108€ – 
180€

Een groot centraal gebouw biedt plaats aan de leefruimtes. Zes paviljoenen met elk 
6 bedden waarvan er 2 toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit 

(min. 24 personen/4 paviljoenen + mogelijkheid om 2 extra paviljoenen van elk 6 bed-
den bij te huren).

Deze gite is gelegen in de 
buurt van het Hallerbos, 
op een open veld. Hij ligt 
op een steenworp van 
Brussel of Waterloo.

Chemin de Colipain 11 | 1440 Wauthier-Braine
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 

Het water-en fontein museum

 S.I. de Braine-le-Château
+32 2 366 93 49

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 41’ 57.402’’
Lengtegraad 4° 18’ 28.572’’
Trein: Station van Braine-l’Alleud (8 
km)
Bus : 2 km

WAUTHIER-BRAINE
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Chemin du Hoûrle 1 | 4190 Grand Trixhe
T +32 2 209 03 00 | info@gitesdetape.be | www.gitesdetape.be

  Activiteiten in de streek 
 
De bronnen van Chevron
Het speelgoedmuseum van Ferrieres
Het dierenpark en de grot van Re-
mouchamps
Het museum van het Chateau de 
Logne
Durbuy Aventure
Plopsacoo

 Office du Tourisme de Ferrières
+32 86 40 99 68

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 23’ 21.058’’
Lengtegraad 5° 39’ 55.416’’
Trein : Aywaille (12 km)
Bus : Lijn 65b Aywaille-Lier-
neux-VerleumontIn het midden van een weiland, in het gehucht Grand Trixhe, do-

mineert de gite de bosrijke omgeving die u te voet of met de 
fiets kunt doorkruisen. Tijdens uw verblijf kunt u een bezoekje 
brengen aan het plattelandsmuseum van Ferrieres of het Fort van 
Logne op 12 km.

Capaciteit Reservatie-
kosten

Huurprijs 
per nacht

32 184€ 126€ – 
210€

WERBOMONT
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Bourelly / Ciarus / Olhain-Trail du Patois / 
Shutterstock/ Atout France-Pierre Torset.
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