Le Terme
Herbeumont
Rue du Terme 27
6887 HERBEUMONT
Mevr Josiane Leclercq
Tel : 061/41 14 36
E-mail : leterme_27@hotmail.com
E411 afrit Libramont-Bouillon; Bertrix
doorkruisen en net voorbij het station
richting Herbeumont nemen; voor de
aankomst in het centrum van Herbeumont
linksaf naar boven rijden

Aantal bedden

60

Aantal slaapkamers

14

Hoog boven het dorpscentrum ligt “Le Terme”, een aangenaam
centrum op een domein van 3 ha.
Het centrum telt 60 bedden, verdeeld over 10 moderne kamers met
elk 2 à 6 bedden en 1 ruime slaapzaal met 20 bedden. Alle kamers
hebben eigen sanitair. Daarnaast zijn er 3 activiteitenlokalen, een
eetzaal met een open haard en een podium, een barbecue, een
voetbalterrein, enkele verharde sportterreinen, een speelweide, een
kampvuurplaats, een boogschuttersstand en een eigen bos.
De streek leent zich voor mooie wandelingen in de natuur, met 80
km aan uitgestippelde paden. Op aanvraag kunnen wandelingen met
een gids georganiseerd worden.
Daarnaast biedt de omgeving nog andere bezienswaardigheden: de
stad Bouillon, de abdij van Orval, het Keltenmuseum van Libramont,
het Euro Space Center
De intendant staat altijd open voor vragen en meer informatie.

Bedden per slaapkamer 2 à 6
Aantal zalen

3

Tuin

Ja

Sportterreinen

Ja

Boogschuttersstand

Ja

Prijs/persoon

Domein

5 ha

Rolstoeltoegang

Nee

Zwembad
in de omgeving

Op 15 km

Kinderen
2-5

Kinderen
6-11

Volwassenen

Eén overnachting

€ 18,00

€ 21,00

€ 24,00

Ontbijt

€ 3,00

€ 3,00

€ 4,00

Avondmaal

€ 8,00

€ 9,00

€ 12,00

Halfpension

€ 29,00

€ 33,00

€ 40,00

Middagmaal

€ 6,00

€ 7,00

€ 10,00

Volpension

€ 35,00

€ 40,00

€ 50,00

* Lidkaart van de vereniging: € 9,00 per groep
* Deze prijzen gelden voor een groep van minimaal 25 volwassenen. Voor een kleinere groep,
wordt de prijs van 25 volwassenen aangehouden.
* Deze prijzen gelden voor families/groepen. Gelieve ons te contacteren voor de tarieven voor
scholen.
* Lakens zijn verkrijgbaar aan € 7 per nacht.
* Picknick op de laatste dag: € 2 korting.

