Korte beschrijving chalet “Wijd Weg”
Kenmerken
aantal personen:
aantal slaapkamers:
m2 tuin:
extra kosten:
kinderen:

6
vaatwasser: J
internet: N
KTV: J
3
combi-oven: J
gebruik garage: J
DVD: J
1400
wasmachine: N
kinderstoel: J
houtkachel: J
verbruikt gas en electra
schoonmaak: huurder of eigenaar
kinderspellen en videofilms binnen, grote tuin met speeltoren met
glijbaan, schommel en klimtouw
bijzonderheden: keuken in 2010 geheel vernieuwd, mooi panoramisch uitzicht, twee
terrassen, huisdieren in overleg. Toeristenbelasting is in de huurprijs
inbegrepen. HD-TV met NL- en Be-zenders.

Korte beschrijving
De 1400 m2 grote en door coniferen omzoomde tuin biedt u veel privacy. U maakt gebruik van een 6delig tuinmeubilair met meer parasols en een barbecue. Het chalet staat vrijwel bovenaan een
heuvel en biedt bij mooi weer een panoramisch uitzicht waar het dan ook zijn naam aan ontleent.
De tuin heeft twee terrassen waarvan één met prachtig en kilometers reikend uitzicht.
Het chalet is voor (maximaal) zes personen compleet en goed uitgerust. In 2009 is de keuken
vernieuwd. Voor verwarming zijn er twee gaskachels. Tevens is er een houtkachel. Voor de
videorecorder liggen er een 100-tal videobanden (waaronder Mr Bean) en een enkele dvd klaar. De
kleinste slaapkamer bevat kinderspeelgoed en leesboekjes. De drie slaapkamers bieden resp. een 2persoonsbed, twee 1-persoonsbedden en een stapelbed. Voor al deze bedden, dus ook het 2persoonsbed, zijn er dekbedden (140x200cm). Bijplaatsing van een kinderbedje is toegestaan.
Het chalet biedt een panoramisch uitzicht; het dorpje Devantave ziet u op een kilometer afstand.
Wanneer u de tuin uitloopt komt u op een weg waar dagelijks een enkele auto voorbij komt. Er zijn
twee leuke wandelingen direct vanuit huis; één over de weg en één door de natuur (een
routebeschrijving en een 11-tal andere vindt u in het chalet). Op een paar honderd meter afstand ligt
het Bois de Tave; voor en achter het chalet ligt grasland waarop regelmatig vee wordt beweid.
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Disclaimer
I.g.v. verschil t.o.v. de site is de informatie op site leidend.

Opmerking: de seizoensindeling vindt u op de site onder menukeuze FAQ.

Uw eigen aantekeningen (aanbiedingen, vrije perioden)

VERMAAK VOOR UW KINDEREN
Dochamps : vlakbij ligt het Parc Chlorophylle. Dit is een negen hectare groot park (met speeltuin)
dat op een originele manier kinderen de wereld van het bos laat ontdekken.
Ourthe : bij de brug naar Rendeux pootjebaden en grote weide. Voor oudere kinderen is kayakken
natuurlijk een 'must'.
Erezée : hier rijdt u met een oude stoomtram door prachtige natuur langs het riviertje de Aisne. Ook
is daar een leuk museum over het vroegere boerenleven: La Vile Grègne.
Wéris : voorhistorische dolmens en menhirs.
Barvaux : het Labyrinthus, een doolhof met een speurtocht naar de schat en optredens door echte
acteurs rond het thema van piraterij. Vooral geschikt voor kinderen van 3 tot 12 jaar, maar ook de
wat oudere - inclusief hun ouders - zullen zich er zeker vermaken.
Houffalize : Houtopia, onderhoudend en leerzaam voor kinderen (met support van Unicef); ook
speeltuin en cafetaria.
Hotton : kinderspeeltuin en waterfietsen.
Transinne : daar vindt u het Euro Space Center Belgium. Dit herbergt een grote tentoonstelling over
de ruimtevaart en het onderzoek van het heelal.
Coo : leuke dagtrip: Plopsaland, watervallen en kabelbaan (ook zomers).

OMGEVING (voor de links zie de site)
La Roche-en-Ardenne : een klein stadje dat in een samenkomst van zes valleien ligt. Het heeft een
gezellige winkelstraat, een zwembad en vele restaurants en terrasjes. Beroemd is de burchtruïne die
in het zomerseizoen een bijna sinistere achtergrond biedt voor een dagelijks (gratis) licht- en
klankspel rond het Spook van Berthe. Verdere attracties zijn het toeristentreintje, een wildpark, het
bospark van de Deisterberg en het Museum van de Slag om de Ardennen.
Hotton-sur-Ourthe : deze plaats is beroemd vanwege de Grotten van Duizend-en-Een-Nacht. In
Hotton een kinderspeeltuin en waterfietsen en op zaterdagochtend markt. Vlak bij Hotton vindt u
een aantal klimrotsen.
Grotten van Han : een stelsel van onderaardse grotten in Han-sur-Lesse nabij Rochefort. Het is één
van de grootste grottencomplexen van Europa. Vanuit het centrum van Han kunt u zich door een
historisch tramlijntje naar de ingang van de grotten laten vervoeren.
Durbuy, Barvaux : Durbuy noemt zich het kleinste stadje ter wereld. Dit stadje, waar u zich
gemakkelijk eeuwen terug waant, ligt op circa 20 km afstand. Ver weg van alle autoverkeer ligt er
tussen Durbuy en Barvaux een prachtig wandelpad. Dit pad, bijna 6 km lang, loopt door de vallei die
door de Ourthe uitgesneden is. Barvaux biedt verder een 'attractiepark' voor vele buitenactiviteiten.
Ourthe, Samrée : op de Ourthe kunt u op vele plaatsen kajakken of kanoën. In Samrée (11 km) kunt
u in de winter langlaufen op uitgezette sporen; skihuur is daar ook mogelijk.
Beffe : mtb-verhuur bij Beffelyhills, op korte afstand van de huisjes. U kunt daar overigens ook
lekker eten (bijv. sandwiches of pannenkoeken) en drinken. Tevens kunt u er internetten. Het is
daarmee een aangenaam doel voor een wandeling vanuit het vakantiehuis van uw keuze!
Wéris : verkozen tot één van de mooiste dorpen van Wallonië. Op dit ogenblik zijn er in Wallonië 22
dorp

