
EEn MOMEnT VAn rusT uiT hET 
        dAgElijksE lEVEn

VEr VAn huis  
 En TOch zO dichTbij

TE huur 
6 - 8 pErsOOns VAkAnTiEhuis



    Welverdiende rust, even niks te hoeven, 
gewoon een moment voor jezelf, je gezin of samen 
als groep vrienden er even tussenuit.

    De drukte van alledag achter je laten en 
inspiratie opdoen voor de nieuwe week. 

   Op de motor even een weekendje aanwaaien? 
Ver van huis en toch dichtbij.
3 ½ uur vanaf de Randstad in de Belgische 
Ardennen. Kan ook gewoon met de auto. 
Fietsen mee? Geen probleem. De Ardennense 
bossen met hun pittige “mountain bike” routes, 
liggen aan de voet van het huis.

    La Roche (6 km) om de hoek, met zijn 
monumentale bruggen en kasteel. Kanoën op de 
Ourthe. In de winter met kerst de gezellige mark-
ten in Durbuy en Hotton. Zomers terrasje pakken 
of met een Belgisch frietje en een broodje Arden-
nenham aan de oevers van de Ourthe de hengels 
uitgooien. 

    Mooie woorden van waarheid, maar 
met een lekker boek en een kopje koffie op het 
eigen terras is het ook prima. Vlees voor de BBQ 
in de marinade en wijn of het beroemde 
Belgische bier in La Roche verkrijgbaar.

    Kinderen op het gazon (speelgazon) met 
de voetbal, hockeysticks of opblaasbadje. 
Ook uw 4-voeter is van harte welkom.
Terras ligt op het zuid-oosten en zuiden.
Gazon ligt rondom het huis.

    Nog iets te wensen over?
Potje poolen in de kelder. 
Oh ja....Nederlandse 
televisie aanwezig.



Enkele feiten:

2 slaapkamers - 2 persoonsbed
1 slaapkamer met stapelbed

Compleet ingerichte keuken voorzien 
van allerhande spullen tbv 6 - 8 personen.

Riante huiskamer v.v. satelliet tv, houtkachel en rondom 
panorama uitzichten over het dal.

Begane grond: Pooltafel, tafeltennistafel, wasmachine 
en droger, slaapkamer voor 3 personen.

......zo dichtbij.

Centraal gelegen in Belgie.

Uitvalswegen naar: La Roche (10 min) , 
Bastogne (45 min), Luik (30 min), Maastricht (1 uur), 
Luxemburg (1 uur) en Brussel (1 uur).

Rue de PetitHalleux 2D
PetitHalleux



......zo dichtbij.



“Met de longen van de wereld 
      in je achtertuin”

......zo dichtbij.

citaten uit het gastenboek:

....”Prachtige omgeving, je komt volledig tot jezelf”.

....”Leuk en gezellig huis, lekker ruim voor een groot gezin”.

....”Geweldig moutainbiken in de omgeving, ‘s avonds eten in LaRoche en chillen op de bank bij de houtkachel”.

reserveringen:

Naam en contaktgegevens fam. de Hoop-Riethoven.
telefoon nr: 0031 - 6 - 33 05 52 10


