
GOLDEN LAKES VILLAGE
VAKANTIEDORP

AAN DE MEREN VAN 
L’EAU D’HEURE



Uw vakantie
aan de meren van l’Eau d’Heure
Toeristische bestemming
De meren van l’Eau d’Heure zijn uitgegroeid tot een toeristische 
trekpleister met een uitgebreid aanbod aan activiteiten en 
verblijfsmogelijkheden in een stukje natuur dat ontstond door de 
aanleg van stuwdammen en kunstmatige meren.  

Met bijna 70 km oever vormen de meren van l’Eau d’Heure de langste 
kustlijn van België. De site is dankzij deze waaier aan activiteiten de 
drukst bezochte toeristische bestemming van Wallonië.

Dichtbij op vakantie   
Het domein van de meren van l’Eau d’Heure ligt in een uniek stukje 
natuur op minder dan een uur rijden van Brussel en de Waalse 
grootsteden (Charleroi - Bergen - Namen). Daarnaast ligt het 
nabij de Ardennen, op de grens van de provincies Henegouwen 
en Namen. Ook de Franse regio Haut-de-France bevindt zich op 
een steenworp. Tot slot staat u in 20 minuten op de luchthaven van 
Charleroi. 

Deze uitstekende ligging maakt van de meren van l’Eau d’Heure de 
ideale bestemming dicht bij huis, ideaal dus voor een korte uitstap 
met uw partner, vrienden of familie.
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Het ontstaan van de meren  
van l’Eau d’Heure
Een beetje geschiedenis  
De naamgeving gaat terug naar de vorige eeuw.

L’Eau d’Heure is een kleine rivier die ontspringt in de Fagne, 
een streek in het zuiden van België, en in  Marchienne-au-Pont 
uitstroomt in de Samber.

In de jaren 70 besloot het Waalse Gewest hier een 
waterkrachtcentrale met kunstmatig stuwmeer te bouwen.

Dit is het begin van de meren van l’Eau d’Heure.

De langste kustlijn van België    
De meren van l’Eau d’Heure bestaan uit vijf stuks: La Platte Taille, 
het meer van Féronval, het meer van l’Eau d’Heure, het meer van 
Ry Jaune en het meer van Falemprise.

De meren hebben samen een oppervlakte van 6,17 km² en 
vormen zo het grootste watergebied van België. 

Ze liggen in de ongerepte natuur en vormen de grootste 
kunstmatig aangelegde waterpartij van België. Hier komen 
natuurliefhebbers en watersportfanaten volledig tot rust.
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European Destination
of Excellence
EDEN-label 
De 1800 hectare water en bos met daaronder de meren van 
l’Eau d’Heure in combinatie met diverse activiteiten voor 
wandel- en watersportfanaten, foodies en cultuurliefhebbers 
maken van dit domein iets bijzonders.

In 2010 werd dit unieke toeristische aanbod bekroond met 
het prestigieuze en felbegeerde EDEN-label (European 
Destination of Excellence). Dit label, uitgereikt door de 
Europese Unie, houdt in dat Le Pays des Lacs officieel erkend 
werd om de duurzame ontwikkeling van een toeristisch project 
met ecologisch karakter.

Must-sees in de buurt
Kastelen, citadellen, de mooiste dorpjes van Wallonië, grotten, 
folklore, geschiedenis, streekproducten (de bieren Chimay en 
Super des Fagnes) en de lokale gastronomie van het Pays 
des Lacs vallen allemaal te ontdekken op of in de buurt van 
deze toeristische bestemming in de natuur. 

Deze streek is magisch en zeker een bezoekje waard.
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Activiteiten voor
het hele gezin!
Voor ieder wat wils dus! 
De bezoekers van de meren van l’Eau d’Heure krijgen veel 
vrijetijds- en sportactiviteiten voorgeschoteld.

Wandel- of fietsliefhebbers kunnen genieten van het landschap, 
terwijl de waterratten het moeilijk hebben om te kiezen tussen de 
vele activiteiten.

De meren van l’Eau d’Heure zijn een oase van rust. Hier valt 
altijd wel iets te doen, zowel voor groot als voor klein.

Voor elk een meer 
Duiken, zeilen, jetskiën of kajakken in of op het meer La Platte 
Taile. Waterfietsen of ontspannen op het strand van het meer 
van Falemprise. Vissen aan het meer van Ry Jaune. Waterskiën 
aan het meer van Féronval of de motorboot nemen aan het meer 
van l’Eau d’Heure. Het domein heeft u 1001 activiteiten op het 
water te bieden.

Geen waterrat?
Dan kunt u kiezen voor het avonturenpark Natura Parc met 9 
hoogteparcours, het amfibievoertuig Le Crocodile Rouge, het 
Aquacenter met tropisch zwembad en wellness, de 70 km 
fietsroute rond de meren, het Bike Park voor mountainbikers, de 
9-holes golfbaan of voor de nieuwsgierigen een bezoek aan de 
stuwdam van La Platte Taille en de toren van 107 m die een mooi 

Activiteiten
die de band versterken
•    Espace Aquatique
•    Balnéothérapie
•    Plongée
•    Planche à voile
•    Stand up / Paddle
•    Kayak

•    Crocodile Rouge
•    Jet Ski 
•    Ski nautique / spin cable park
•    Pêche
•    Aquagolf
•    Flyboard

•    Natura Parc
•    Balades, Randonnées
•    Balades à vélos électriques
•    Segway
•    Visite du barrage
•    Golf

•    Vol en ULM
•    Vol en hélicoptère
•    Laser Game
•    Tennis & Squach
•    Voilier
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Le Golden Lakes Village
Een uniek project
Leven, ontspannen en herbronnen dankzij het moderne comfort 
en in perfecte harmonie met de natuur: dat zijn de grote troeven 
van het Golden Lakes Village. 

Perfecte harmonie
Het Golden Lakes Village is pal naar het zuiden gericht en is in 
perfecte harmonie met de natuur, de groene landschappen en 
de meren. Hier kunt u volledig tot rust komen op uw terras in de 
onmiddellijke omgeving van het water.

Totale rust
Wanneer u de gordijnen opentrekt van uw vakantievilla voelt u 
meteen de totale rust. U bevindt zich immers op een bewaakt 
privédomein van 20 hectare aan de oevers van het meer La 
Plate Taille.  
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Vakantie aan de  
oevers van het meer
Het Golden Lakes Village telt ongeveer 150 prachtige 
vakantiewoningen. Deze mooie villa’s liggen aan de oevers 
van La Platte Taille, in een uniek stukje natuur waar rust en 
ontspanning centraal staan. 

Villa’s in harmonie met de natuur
De woningen zijn gemaakt van kwaliteitsvol materiaal en stralen 
een gezellige sfeer uit. Ze zijn in harmonie met de natuur. Hun 
grote ramen geven u het gevoel van vrijheid.

Volledig ingerichte woningen
De villa’s zijn volledig ingericht met stijlvolle en moderne meubels 
die een gezellige, maar ook comfortabele, sfeer uitstralen. 
Uw villa beschikt over een uitgerust salon, een televisie, een 
eetkamer, een keuken met koelkast, oven en vaatwasmachine, 
een open haard ... Indien gewenst kunt u zelfs genieten van een 
privésauna.
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Vakantiewoningen
Verschillende soorten villa’s
De vakantiewoningen van het Golden Lakes Village liggen in 
een uniek stukje natuur en zijn volledig uitgerust. Er zijn villa’s 
tot maximaal 8 personen beschikbaar.

2 kamers / 4 personen
Ideaal voor een vakantie met vrienden of uw gezin. Deze villa’s 
met 2 kamers zijn volledig uitgerust en beschikken over alle 
comfort voor een geslaagd verblijf.

Deze villa’s van 70 m2 hebben een gelijkvloers terras van 
ongeveer 15 m2 waar u kunt genieten van het prachtige zicht 
over het meer en de site.

De grootste slaapkamer heeft een kingsize (180x200); de 
tweede kamer is uitgerust met twee 1-persoonsbedden of een 
stapelbed.

3 kamers / 6 personen / KIDS
Dit soort villa is perfect voor jonge ouders die hun kleintjes 
meenemen. De woningen beschikken over diverse ‘kids’-
uitrustingen die gratis ter beschikking worden gesteld. Zo is er 
bijvoorbeeld een babybed, een luiermatras, een babybadje en 
een veiligheidshek.

Ook deze villa’s hebben een gelijkvloers terras van 20 m2.

In deze woningen van 100 m2 vindt u 3 slaapkamers, 2 
badkamers en 2 aparte toiletten.
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3 kamers / 6 personen
In vergelijking met de KIDS-versie beschikken deze villa’s 
met 3 kamers over meer ruimte. Er zijn twee terrassen en de 
oppervlakte van de woning bedraagt 115 m2. 

Deze volledig uitgeruste woningen hebben ook een houtkachel, 
ideaal dus voor gezellige avonden aan het vuur na een dagje 
in de natuur.

De gasten kunnen genieten van 3 grote slaapkamers, 2 
badkamers en 2 aparte toiletten.

Tegen betaling van een supplement kunt u ook kiezen voor een 
villa met een privésauna.

3 kamers / 8 personen
In vergelijking met de villa’s voor 6 personen hebben de 
woningen met 3 kamers voor 8 personen een zitbank in de 
woonkamer die kan worden omgevormd tot een 2-persoonsbed. 

Deze villa, ideaal voor gezinnen met grotere kinderen / tieners, 
is goedkoper dan de woning met 4 kamers. 

Er zijn 3 slaapkamers, 2 badkamers en 2 aparte toiletten. Alle 
comfort is aanwezig voor een geslaagd verblijf. 

Naast een houtkachel waaraan u zich kan verwarmen, kunt u ook 
kiezen voor een privésauna mits betaling van een supplement. 

4 kamers / 8 personen
Deze villa’s van 130 m2 zijn onze grootste vakantiewoningen 
en kunnen tot 8 personen ontvangen.  

Deze woningen tellen 2 verdiepingen en hebben op het 
gelijkvloers een master bedroom uitgerust met dubbel bed, 
een douchekamer en een apart toilet. Op het 1e vindt u 3 
slaapkamers waarvan één met een grote kingsize. 

De grote woonkamer heeft een open haard en een grote tafel 
zodat u samen met uw vrienden mooie momenten kunt beleven. 

Tegen betaling van een supplement kunt u ook kiezen voor een 
villa met een privésauna.

Villa’s voor iedereen!

Uitgeruste keuken
Kookplaat
Oven
Microgolf
Koelkast
Diepvriezer
Afwasmachine
Waterkoker
Koffiezet
Senseo
Flatscreen
Free WIFI

Haardroger
Stofzuiger
Strijkijzer en strijkplank
Kuismateriaal
Terras
Teunmeubilair
Kinderstoel
Dekbed
Linnen
Linnenset (optioneel)
Babybed (optioneel)

“Het Golden Lakes Village, de ideale plek 
voor onvergetelijke momentenal pour se 
créer des souvenirs mémorables.
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Huurtarieven 2019
VILLA

2 KAMERS
Max. 4 pers.

VILLA KIDS
3 KAMERS
Max. 6 pers.

VILLA
3 KAMERS
Max. 6 pers.

VILLA
3 KAMERS
Max. 8 pers.

VILLA
4 KAMERS
Max. 8 pers.

399

549

774

849

549

618

399

774

618

438

603

852

936

603

678

438

852

678

483

663

936

1029

663

747

483

936

747

615

846

1191

1308

846

951

615

1191

951

VILLA
3 CH SAUNA

Max. 8 pers.

VILLA
4 CH SAUNA

Max. 8 pers.

504

693

978

1074

693

780

504

978

780

555

765

1077

1182

765

858

555

1077

858

708

972

1371

1506

972

1092

708

1371

1092

08/02 - 05/04

05/04 - 28/06

28/06 - 05/07

05/07 - 30/08

30/08 - 18/10

18/10 - 15/11

15/11 - 20/12

20/12 - 03/01

03/01 - 10/01

WEEK-END 
(3 NACHTEN)

VILLA
3 CH SAUNA

Max. 6 pers.

345

477

672

738

477

537

345

672

537

08/02 - 05/04

05/04 - 28/06

28/06 - 05/07

05/07 - 30/08

30/08 - 18/10

18/10 - 15/11

15/11 - 20/12

20/12 - 03/01

03/01 - 10/01

WEEK- END 
(3 NACHTEN)

Tarief per WEEK-END en per woning in € (T.V.A. inbegrepen) Tarief per MIDWEEK (lundi au vendredi) en per woning in € (T.V.A. inbegrepen)  

20% KORTING 
bij boeking min. 90 dagen  

voor aankomst.

15% KORTING
 bij boeking min. 30 dagen  

voor aankomst.

SPECIALE AANBIEDINGEN 
EARLY BOOKING

VILLA
2 KAMERS
Max. 4 pers.

VILLA KIDS
3 KAMERS
Max. 6 pers.

VILLA
3 KAMERS
Max. 6 pers.

VILLA
3 KAMERS
Max. 8 pers.

VILLA
4 KAMERS
Max. 8 pers.

364

544

636

948

544

636

364

872

636

404

596

700

1044

596

700

404

956

700

444

656

772

1148

656

772

444

1052

772

564

836

980

1460

836

980

564

1340

980

VILLA
3 CH SAUNA

Max. 8 pers.

VILLA
4 CH SAUNA

Max. 8 pers.

464

688

804

1200

688

804

464

1100

804

508

756

884

1320

756

884

508

1212

884

648

960

1128

1680

960

1128

648

1540

1128

11/02 - 08/04

08/04- 01/07

01/07 - 08/07

08/07 - 02/09

02/09 - 21/10

21/10 - 18/11

18/11 - 23/12

23/12 - 06/01

06/01 - 13/01

MIDWEEK
(4 NACHTEN)

VILLA
3 CH SAUNA

Max. 6 pers.

320

472

552

824

472

552

320

756

552

11/02 - 08/04

08/04- 01/07

01/07 - 08/07

08/07 - 02/09

02/09 - 21/10

21/10 - 18/11

18/11 - 23/12

23/12 - 06/01

06/01 - 13/01

MIDWEEK
(4 NACHTEN)
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Huurtarieven 2019
VILLA

2 CHAMBRES
Max. 4 pers.

VILLA KIDS
3 CHAMBRES

Max. 6 pers.

VILLA
3 CHAMBRES

Max. 6 pers.

VILLA
3 CHAMBRES

Max. 8 pers.

VILLA
4 CHAMBRES

Max. 8 pers.

399

549

774

849

549

618

399

774

618

438

603

852

936

603

678

438

852

678

483

663

936

1029

663

747

483

936

747

615

846

1191

1308

846

951

615

1191

951

VILLA
3 CH SAUNA

Max. 8 pers.

504

693

978

1074

693

780

504

978

780

555

765

1077

1182

765

858

555

1077

858

08/02 - 05/04

05/04 - 28/06

28/06 - 05/07

05/07 - 30/08

30/08 - 18/10

18/10 - 15/11

15/11 - 20/12

20/12 - 03/01

03/01 - 10/01

WEEK-END 
(3 NUITS)

VILLA
3 CH SAUNA

Max. 6 pers.

345

477

672

738

477

537

345

672

537

08/02 - 05/04

05/04 - 28/06

28/06 - 05/07

05/07 - 30/08

30/08 - 18/10

18/10 - 15/11

15/11 - 20/12

20/12 - 03/01

03/01 - 10/01

WEEK- END 
(3 NUITS)

Tarief per WEEK en per woning in € (T.V.A. inbegrepen) 

VILLA
2 KAMERS
Max. 4 pers.

VILLA KIDS
3 KAMERS
Max. 6 pers.

VILLA
3 KAMERS
Max. 6 pers.

VILLA
3 KAMERS
Max. 8 pers.

VILLA
4 KAMERS
Max. 8 pers.

518

763

1085

1253

763

882

518

1085

882

567

840

1197

1379

840

966

567

1197

966

623

924

1316

1519

924

1064

623

1316

1064

791

1176

1673

1932

1176

1351

791

1673

1351

VILLA
3 CH SAUNA

Max. 8 pers.

VILLA
4 CH SAUNA

Max. 8 pers.

651

966

1372

1582

966

1113

651

1372

1113

714

1057

1512

1743

1057

1225

714

1512

1225

910

1351

1925

2219

1351

1561

910

1925

1561

08/02 - 05/04

05/04 - 28/06

28/06 - 05/07

05/07 - 30/08

30/08 - 18/10

18/10 - 15/11

15/11 - 20/12

20/12 - 03/01

03/01 - 10/01

WEEK
(7 NACHTEN)

VILLA
3 CH SAUNA

Max. 6 pers.

448

665

945

1092

665

763

448

945

763

08/02 - 05/04

05/04 - 28/06

28/06 - 05/07

05/07 - 30/08

30/08 - 18/10

18/10 - 15/11

15/11 - 20/12

20/12 - 03/01

03/01 - 10/01

WEEK
(7 NACHTEN)

INBEBREPEN IN DE HUURPRIJS

• Huur van de volledig uitgeruste villa, vanaf de dag van aankomst 15u tot de dag van 
vertrek 10u;

• Verbruik water en elektriciteit (buiten periode 01/11 - 01/03)
• BTW
• Annulatieverzekering
• Parkeerplaats
• WIFI

NIET INBEGREPEN IN DE HUURPRIJS
•        TElke andere dienst dan de hierboven genoemde
•        Toeristenbelasting (ca. € 0,35 per persoon per nacht, t/m 12 jaar gratis)
•        Waarborg 200€ via VISA , MASTERCARD
•        Toegang tot het Aquacentre (Voordelig tarief)
•        De extradiensten vermeld rechts
•        Van 01/11 tot 01/03, energiepakket 40 KWh. Verbruik elektriciteit tot 40 kWh
inbegrepen in de huurprijs. Extra verbruik : € 0,22 per kWh. Een openhaardhout set is
aangeboden tijdens deze periode

TER PLAATSE TE BETALEN
• Ontbijt       12€/pers.
• Huisdier (bij reservering opgeven) 

Max. 2 huisdieren per woning toegestaan   4€/dag/dier
•  Babybed (van 0 tot 2 jaar) : 1ste gratis  8€/verblijf
•  Babystoel (van 0 tot 2 jaar) : 1ste gratis   5€/verblijf
•  Linnenpakket (bedlinnen en handdoeken)   15€/pers./wissel 

Zelf meenemen of te huur, bij reservering opgeven 
Let op : 1x per week verplichte linnenwissel !

• Bedlinnen       8€/pers./wissel
• Eindschoonmaak verplicht, ter plaatse te betalen 

  Villa 2 slpks 50€ 
  Villa KIDS 60€ 
  Villa 3 slpks 60€ 
  Villa 3 slpks met SAUNA 60€ 
  Villa 4 slpks 80€ 
  Villa 4 slpks met SAUNA 80€

TEL : +32 (0) 71 31 71 19

AGENCE DE LOCATION
 Location Ardennes
 Imperia-Bel sprl
 Rue Gomelevay 52 - B-4870 Trooz (Belgique)

Ons team blijft volledig terug uwer 
beschikking indien u bijkomende 
vragen mocht hebben of voor specifieke 
verzoeken.
Aarzel niet om ons te contacteren, hetzij 
per mail op info@goldenlakesvillage.com, 
hetzij per telefoon.
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Voorkeurtarieven
Als huurder van het Golden Lakes Village geniet u van 
voorkeurtarieven op uw toegangstickets van volgende 
activiteiten. Vergeet uw verblijf niet te vermelden tijdens het 
boeken van uw plaatsen.

 Touwparcours - Natura Parc

Het avonturenpark van de meren van l’Eau d’Heure biedt 
u activiteiten in het midden van het groen aan om de 
avonturier in u naar boven te halen. Touwparcours, death 
ride, slingerparcours enz.

www.naturaparc.be  I  +32 (0) 478 09 16 72

 Waterpark - Aquacentre

Zwemparadijs met fonteintjes en stroomversnellingen, 
een grote jacuzzi, een plonsbad waar de kleinsten in 
kunnen spelen, een binnen- en buitenzwembad en een 
glijbaan met ‘infinity jump’.

www.parcaquacentre.be  I  +32 (0)71 20 81 81

Neem uw hond mee
In het Golden Lakes Village zijn huisdieren welkom tijdens uw 
verblijf.

De 1.800 ha bos en water van het domein zijn het ideale 
speelterrein van uw trouwe vriend.

Tarief: € 4 / nacht / dier

Verblijf op maat
Om uw verwachtingen in te lossen biedt het Golden Lakes Village 
verschillende verblijftypes aan. 

U kunt naar wens kiezen voor een weekend (2 of 3 nachten van 
vrijdag tot maandag), een midweek (van maandag tot vrijdag) of 
een volledige week (aankomst op maandag of vrijdag).

De data van uw volgend verblijf in ons vakantiepark kunt u zelf 
kiezen. Contacteer ons indien u een specifiek verzoek heeft. Een 
verblijf op maat is mogelijk via een aanvraag.



Route de la Plate Taille, 51  -  Lacs de l’Eau d’Heure  -  6440 Froidchapelle  -  Belgique 
 info@goldenlakesvillage.be   I   +32 (0) 71 31 71 19   I    www.goldenlakesvillage.be


