M aison d’O lenne
Een zeer karakteristiek en authentiek
vakantiehuis met voor elk wat wils.
Grenzen verleg je letterlijk
en figuurlijk; het riviertje
Olenne in de tuin vormt de
grens met Frankrijk. Je loopt
een andere wereld binnen!
“Rust is een Must”
Leent zich voor conferenties,
strategiesessies, heidagen.
Maatwerktrainingen, Ik-en-Mezelf counseling,
Leiderschap 3.0 zijn oa. ook mogelijkheden.
Met een ruime tuin, direct aan het bos,
bevindt dit rustieke landhuis zich in het
Ecologisch beschermde dal van de Olenne.
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Informatie
‐ Reserveren:
• www.booking.com
• www.happyhome.nl
• www.maisondolenne.eu

©

‐ Bereikbaar: 2,5 uur vanuit RotterdamDen Haag-Utrecht.
‐ Parkeerplaatsen
op het domein.
‐ Prijzen per seizoen.
‐ Meer info:
+31 6 10 43 75 02
info@maisondolenne.eu
www.facebook.com/maisondolenne

Bonjour, Bien Sur
Rotterdam‐
Den Haag

juni 2014

Utrecht

Maastricht

Een ontspannen vakantie, er zo eens even
tussenuit, inspiratie, stilte of bezinning.
Van niets doen tot vol in de actie en actieve
leerstand is mogelijk. U kiest zelf de gewenste
invulling. Recreatief of B-2-B. Beide kan.

Dinant

Felenne

Centraal gesitueerd in de Ardennen op
de grens van België en Frankrijk in het
schilderachtige Felenne (Beauraing).
Op een domein van 2 ha. bos en tuin in
de natuur opgaand landhuis met een
grote leefkeuken, sfeervolle
woonkamer, riante eetkamer en zeven
slaapkamers (incl. douche en toilet).
Biedt ruimte aan groepen of families
tot max. 14 personen (huisdieren ovb.).
Ook zakelijk is het een prima plek voor
Training, Teamcounseling, Leiderschap
of Intervisie. Vraag meer informatie.
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Vanuit de slaapkamers is er prima zicht op de
omgeving, de tuin en het bos. Op de begane
grond bevindt zich de eetkamer/bibliotheek, die
als vergader- of speelruimte kan dienen. Er is
een sfeervolle woonkamer met open haard, die
grenst aan een betegeld terras voor het huis.
De omgeving leent zich
goed voor diverse outdoor activiteiten, zoals
kanoën, mountainbiken,
paardrijden, abseilen.
In 20 min. te bereiken !
Voor elk wat wils ……

In het souterrain bevindt zich een volledig
ingerichte leefkeuken en een technische
ruimte met alle benodigde apparatuur en
een gemeenschappelijk toilet. Praktisch,
functioneel en daarbij uitnodigend om
zelf te koken, te borrelen en samen te
zijn. Vanuit de keuken loopt men direct
het terras op in de tuin, het eiland en het
kabbelend beekje als grens met het bos.
Prettig en ontspannen!!

In de omgeving zijn veel
bezienswaardigheden zoals
de Citadel in Dinant, de
grotten van Nichet, het
nostalgische fort van
Charlemont, een rondvaart
op de Maas. Wandelen of
fietsen is ook uitgebreid
beschreven met routes in
de directe nabijheid.
U kunt uit eten gaan of de
streekgerechten
echt zelf bereiden.
Succes met Smaak

