
Hier vindt u de beste vakantie-

huizen in de provincies Luik, 

Luxemburg en Namen, die 

Ardennes-Etape voor u selecteerde. 

Of u nu plannen maakt voor het 

paasweekend, de meivakantie of 

het hemelvaartweekend, hier zult 

u zeker inspiratie opdoen voor een 

verblijf in de Belgische Ardennen. 

Voor iedereen is er wat te vinden: 

van grote luxebungalows tot kleine, 

pittoreske cottages midden in de 

natuur. Neem even de tijd en bekijk 

de huizen met de uitgebreide 

beschrijvingen. Hoe ligt het vakan-

tiehuis? Mag de hond mee, is er een 

zwembad, is het toegankelijk voor 

rolstoelen, is er internet? U vindt 

het allennaal op de website! 

Informatie en boekingen 
Ardennes-Etape, Ster 3b, B-4970 

Stavelot, tel. 0032 80 29 24 00, 

infa:-a:ardennes-etope.ni, 

wwwardennes-e.tape.nl. 
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Heerlijk in je eigen vakantiehuis 

Lente in de Ardennen! 
Na maanden van koud en grijs weer is het tijd voor zon, kleur, bloesems en aangename temperaturen. 
Het voorjaar is dé tijd om een huisje in de Belgische Ardennen te huren. 

W
ie  verlangt er niet naar 

om de winter achter 

zich te laten en weer 

lekker de natuur in te gaan, zonder 

dikke jassen en sjaals? Start de 

dag bijvoorbeeld met een stevige 

wandeling door de prachtige Hoge 

Venen of de Luxemburgse bossen. 

Of spring op de fiets voor een 

verkenningstocht door de streek. 

Dàt geeft u weer energie na de 

koude wintermaanden. 

Schitterend landschap 
De Ardennen zijn mooi in aile 

jaargetijden, maar het voorjaar 

springt er echt uit. Neem het Land 

van Herve in het Belgische noord-

oosten: dit is werkelijk adembe-

nemend in de lente. 

In het heuvellandschap staan vele 

boomgaarden, en een fietstocht 

langs de bloeiende fruitbomen is 

absoluut de moeite waard. Minder 

zin om te fietsen? ln de omge-

ving zijn ook verhuurcentra waar 

je scooters kunt huren. Maar waar 

je ook bent in de Ardennen, het 

landschap is altijd schitterend en 

de leuke dorpjes en stadjes zijn 

een bezoekje meer dan waard. 

Bovendien zijn de Ardennen een 

waar gastronomisch paradijs. Er zijn 

tal van gezellige restaurants die 

uitsluitend verse ingrediénten uit 

de streek gebruiken. En in win-

keitjes en op boerderijen koop je de 

allerbeste streekproducten: 

chocolade, Ardense ham, honing, 

kaas, heerlijke bieren en nog veel 

meer. 

Leuk: voorpret 
Bent u ook zo dol op voorpret? 

Kijk dan eens op 

www.ardennes-etape.nt 
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