Château d’Insegotte
Filot Hamoir
Insegotte 2
4181 Filot-Hamoir
Mevr. Sandra Van Geert
Tel : 086/40 05 29
Gsm : 0476/99 69 01
E-mail: filot@aep-group.be
Neem afrit 7 ( Huy) van de E42. Volg bij
het uitrijden van Huy de N66. Voorbij het
dorp Filot neem je aan de linkerkant de
‘Chemin d’ Insegotte’

Aantal bedden hoofdgebouw 53

Dit ruim 100 jaar oude kasteel in Normandische stijl werd gebouwd
in de typische bruinsteen van de regio. Het kasteel ligt te midden van
een domein met park en bossen. Het interieur werd recentelijk
gerenoveerd.
Al de kamers zijn voorzien van sanitair (bad of douche en WC). Voor
enkele kamers is het sanitair gelegen in een aangrenzende kamer in
de gang. U kunt ook in het bijgebouw van het kasteel logeren; hier
beschikt men over gemeenschappelijk sanitair. In het kasteel en
bijgebouw kunt u gebruikmaken van diverse vergaderlokalen en
knutselateliers. Het kasteel beschikt over een ruim en gezellig
restaurant en diverse animatielokalen.
In het park zijn een basketbalveld, voetbalveld en petanquebaan
beschikbaar.
De intendant staat altijd open voor vragen en meer informatie.

Aantal bedden bijgebouw

28

Bedden per slaapkamer

2 tot 6

Aantal zalen

5

Tuin

Ja

Sportterreinen

Ja

Rolstoeltoegang

Nee

Prijs/persoon

Domein

8 ha

Zwembad in nabije omgeving Nee

Kinderen
2-5

Kinderen
6-11

Volwassenen

Eén overnachting

€ 26,00

€ 28,00

€ 30,00

Ontbijt

€ 3,00

€ 3,00

€ 4,00

Avondmaal

€ 7,00

€ 9,00

€ 12,00

Halfpension

€ 40,00

€ 44,00

€ 50,00

Middagmaal

€ 6,00

€ 7,00

€ 10,00

Volpension

€ 46,00

€ 51,00

€ 60,00

* Lidkaart van de vereniging: € 9,00 per groep
* Deze prijzen gelden voor een groep van minimaal 30 volwassenen. Voor een kleinere groep,
wordt de prijs van 30 volwassenen aangehouden.
* Deze prijzen gelden voor families/groepen. Gelieve ons te contacteren voor de tarieven voor
scholen.
* Lakens zijn verkrijgbaar aan € 7 per nacht.

