UW VERBLIJF IN

GOLDEN LAKES VILLAGE

INHOUDSOPGAVE
DE MEREN VAN DE L’EAU D’HEURE
WELKOM OP DE MEREN VAN DE L’EAU D’HEURE!
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HET MEREN VAN L’EAU D’HEURE

Welkom

aan de Meren van l'Eau d'Heure !

TOERISTISCHE BESTEMMING

EEN BEETJE GESCHIEDENIS

De Meren de l’Eau d’Heure zijn een echte toeristische
bestemming geworden die een compleet gamma van
vrijetijdsactiviteiten en verblijven aanbiedt in een
natuurlijke omgeving die kunstmatig is ontstaan door de
aanleg van dammen en dus van watermassa’s.

De naam van de meren van Eau d’Heure dateert uit de
vorige eeuw. De Eau d’Heure is een riviertje dat ontspringt
in de Venen, een streek in het zuiden van België, en dat bij
Marchienne-au-Pont in de Samber uitmondt.

Met bijna 70 km kustlijn is het Meren de l’Eau d’Heure de
langste kustlijn van België. De 1.800 hectare water en bos
op het domein, in combinatie met het ruime aanbod aan
wandel-, watersport-, culinaire en culturele activiteiten,
hebben de Meren de l’Eau d’Heure tot een van de populairste
bestemmingen in Wallonië gemaakt.

LOKALE BESTEMMING
Gelegen in een uitzonderlijk mooie groene omgeving, ligt
het domein Meren de l’Eau d’Heure op minder dan een uur
van de grote Waalse steden (Brussel - Charleroi - Bergen
- Namen), maar ook aan de poort van de Ardennen op de
grens van de provincies Henegouwen en Namen, op een
boogscheut van de Hauts de France en op 20 minuten van
de luchthaven Brussel Zuid.
Deze bevoorrechte geografische ligging heeft het de status
van een lokale toeristische bestemming opgeleverd, ideaal
voor een kort verblijf met uw partner, vrienden of familie.

In de jaren 1970 besloot het Waalse Gewest een
waterkrachtcentrale met kunstmatige stuwmeren te
bouwen. Zo zijn de Meren de l’Eau d’Heure ontstaan.

EUROPESE BESTEMMING
VAN UITMUNTENDHEID
De 1800 hectare water en bos die de Meren de l’Eau
d’Heure bevatten, in combinatie met het ruime aanbod aan
wandel-, water-, culinaire en culturele activiteiten, hebben
het landgoed tot een uitzonderlijke plek gemaakt.
Dankzij dit unieke toeristische aanbod is de stad onlangs
onderscheiden met het zeer benijdenswaardige en
prestigieuze EDEN-label (European Destination of
Excellence). Deze prijs, die door de Europese Unie is
toegekend, betekent dat het Pays des Meren van l’Eau
d’Heure officieel is erkend voor de duurzame ontwikkeling
van een ecologisch toeristisch project.
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VERHUIZING

WANDELEN

Tijdens uw verblijf aan de meren kunt u aan boord gaan
van de Rode Krokodil om u op een heel originele manier te
verplaatsen. Deze amphibus is uniek in Europa en heeft de
bijzonderheid om op de weg te rijden... en op het water!

Bent u een wandelliefhebber? De site staat vol met allerlei
soorten routes. Van RaVel tot boswandelingen, er is voor
elk wat wils.

Een ongewone en unieke manier om de streek te ontdekken.

Neem de gemarkeerde paden en dompel u onder in een
ongerepte en uitzonderlijke natuur.

1

Van Plate Taille naar Eau d’Heure (12 km)

2

Van Vergnies naar Erpion (10,5 km)

3

De lus van Plate Taille (17 km)

4

De lus van Eau d’Heure (24 km)

5

Het hertenpad (2,8 km)

6

La crique aux cabiniers (2,2 km)

7

De Ballonet wandeling (4,3 km)

8

De Grand Cerf wandeling (8 km)

9

Het grote Oupia bos (8,5 km)

10

De Rossignol wandeling (5,7 km)

VISSEN
Liefhebbers van de hengelsport worden niet aan hun lot
overgelaten! Tijdens uw verblijf kunt u namelijk vissen vanaf
de oever of per boot op een zeer groot deel van het meer.
De uitzonderlijke en bevoorrechte ligging zal ongetwijfeld
in de smaak vallen bij liefhebbers van weidse landschappen
en trofeevis.
U hebt een visvergunning van het Waalse Gewest nodig om
deze activiteit uit te oefenen.
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DE GOLDEN LAKES

VERBLIJFT IN

GOLDEN LAKES VILLAGE
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HET GOLDEN LAKES

EEN UNIEK
CONCEPT
VAKANTIE AAN HET MEER
Golden Lakes Village bestaat uit zo’n 150 luxueuze
vakantiehuizen. Deze prachtige villa’s zijn gebouwd aan de
oevers van het meer Plate Taille en liggen in een uitzonderlijk
mooie natuurlijke omgeving, ideaal voor rust en ontspanning.
Een 4-sterren hotel completeert het accommodatie aanbod
van het Golden Lakes Village.

NATUURVRIENDELIJKE VILLA’S
De huizen zijn gebouwd met eersteklas materialen en
ademen een warme sfeer. Gebouwd met respect voor het

milieu, bieden ze u een gevoel van vrijheid en open lucht
door hun grote ramen.

VOLLEDIG GEMEUBILEERDE HUIZEN
De villa’s zijn volledig ingericht met elegant en modern
meubilair en zijn ontworpen met een warme en comfortabele
sfeer. Uw villa beschikt over een volledig ingerichte
woonkamer, een televisie, een eetkamer, een keuken met
koelkast, oven en afwasmachine, een open haard,... En als u
wilt, kunt u ook genieten van een privé sauna.
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DE ACCOMODATIE

DE
ACCOMODATIE
Golden Lakes Village is de belangrijkste vakantiebestemming
in Wallonië, gelegen aan de oevers van de Plate Taille. Het
vakantiedorp bestaat uit meer dan 150 luxe villa’s met een
panoramisch uitzicht op het meer.
Een hotelresidentie met 79 kamers vervolledigt het aanbod
van het domein en biedt verschillende soorten kamers die

aan al uw behoeften zullen voldoen. Het Golden Lakes Hotel
is niet alleen ideaal voor een toeristisch verblijf, maar ook
voor een zakelijk verblijf.
Of u nu op zoek bent naar een weekendje weg voor twee of een
gezinsvakantie, Golden Lakes Village heeft accommodatie
voor uw volgende verblijf.
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VILLA 2 BEDKAMERS
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Met een oppervlakte van 70m2 hebben deze villa’s een
gelijkvloers terras van ongeveer 15m2 dat uitzicht biedt op
de natuur en het water van het landgoed.

VILLA 3 BEDKAMERS

6

Naast de twee terrassen, heeft het huis een oppervlakte
van 115m2. Deze huizen zijn van alle gemakken voorzien en
beschikken in de woonkamer over een houtgestookte open
haard, ideaal om na een dag in de natuur gezellige avonden
bij het vuur door te brengen.

DE VILLA’S
Gelegen in een uitzonderlijk mooie natuurlijke omgeving,
bieden de vakantiewoningen van Golden Lakes Village
plaats aan maximaal 8 personen.
De villa’s te huur in de Meren van l’Eau d’Heure liggen aan de
rand van het meer in een privé- en beveiligd vakantiedomein,
hebben allemaal 2 verdiepingen en zijn gebouwd met
duurzame en milieuvriendelijke materialen. Ze zijn volledig
uitgerust en smaakvol ingericht in een warme sfeer.
Op de begane grond van elk van de vakantiewoningen vindt
u een volledig uitgeruste keuken die uitkomt op een ruime
woonkamer met een eetkamer en een zitkamer.

VILLA 3 BEDKAMERS - (KINDEREN)

6

In de 100m2 van deze woningen, zijn er verschillende
«kinder» uitrustingen, die gratis ter beschikking staan van
de bewoners. Deze omvatten een babybed, aankleedkussen,
babybad en veiligheidshek. Deze villa’s hebben ook een
terras van 20m2 op hetzelfde niveau.

VILLA 4 BEDKAMERS

8

Met een oppervlakte van 130m2, zijn deze villa’s de
grootste in ons vakantiedorp en bieden plaats aan maximaal
8 personen. De grote woonkamer met open haard stelt u in
staat om samen te komen rond een mooie grote tafel en te
genieten van aangename momenten met uw vrienden.

GOED OM TE WETEN
Tegen betaling zijn de villa’s met 3 en 4
slaapkamers ook beschikbaar met een
sauna optie.
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DE ACCOMODATIE
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DUBBELE KAMER

2

De tweepersoonskamers zijn comfortabel, gezellig en
modern ingericht en zijn van alle gemakken voorzien om
optimaal van uw verblijf in ons hotel te kunnen genieten.
De gezellige en warme sfeer in de kamers zal uw gevoel van
welzijn en rust versterken.

STUDIO COMFORT

4

Met een oppervlakte van 48m2, bestaat de comfort
studio uit een slaapkamer, een eigen badkamer en een
woon-eetkamer met kitchenette. De slaapbank voor twee
personen in de woonkamer is geschikt voor maximaal 4
personen.
Uitgerust met grote erkers, hebben alle studio’s een terras
dat een prachtig uitzicht biedt op de schoonheid van het
terrein en het prachtige meer in het hart van ons hotel.

FAMILIEKAMER

DE KAMERS
Het Golden Lakes Hotel, gelegen in een unieke natuurlijke
omgeving in België aan de oevers van de meren van
Eau d’Heure, is een 4-sterren BEST WESTERN PLUS
gecertificeerd etablissement.
Het hotel is een integraal onderdeel van het Golden Lakes
Village landgoed en bestaat uit 79 luxe kamers, studio’s
en appartementen die hun bewoners een buitengewoon
uitzicht op het meer en de schoonheid van de site bieden.
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De familiekamer van het Golden Lakes Hotel is ontworpen
in een gezellige en warme stijl en is voorzien van alle nodige
apparatuur en comfort om u een ideaal verblijf met het
gezin te garanderen.
De ouders hebben een aparte slaapkamer met een kingsize
tweepersoonsbed (180 x 200 cm). Kinderen delen de
slaapbank in de woonkamer.

VIP SUITE

2

De VIP Suite is twee keer zo groot als een standaard kamer.
Het bestaat uit een slaapkamer met een kingsize bed, een
en-suite badkamer met een verbeterde douche-ervaring en
een woonkamer met bank, kitchnette, eethoek, werkruimte
en 44 ‘smart tv.

VIP PREMIUM SUITE

2

Onze PREMIUM VIP Suite bestaat uit een slaapkamer met
een kingsize bed, een badkamer met een luxe douche of bad
en een woongedeelte met een meridiaan sofa, een bureau
en een 55’’ smart TV. De suite is voorzien van alle comfort
en apparatuur die nodig zijn om u een kwaliteitsvol verblijf
in ons etablissement te garanderen.
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APPARTEMENT

6
DE ACCOMODATIE

«In het hotel, zoals thuis» De Appart Hotel formule laat u
toe een unieke ervaring te beleven in een uitzonderlijk
natuurlijk kader dat uniek is in België.
Uitgerust met twee slaapkamers met een bedconfiguratie
die aan uw behoeften voldoet (kingsize tweepersoonsbed
of eenpersoonsbedden), hebben de appartementen een
woongedeelte bestaande uit een bureau en een zithoek
met een uitklapbare slaapbank en een 40» smart TV. Een
kitchenette is ook beschikbaar.
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DE DIENSTEN

DE
DIENSTEN
Het domein van de Meren van l’Eau d’Heure is een echte
oase van rust, waar altijd wel iets te beleven valt, zowel voor
jong als oud.
Het Golden Lakes Village biedt een breed scala aan
faciliteiten om iedereen een ontspannen vakantie te
bezorgen.

AAN TE
ONTDEKKEN..
DE PRIVILEGE CARD

FIETSVERHUUR

BBQ RUIMT
Een barbecue en picknicktafels
staan tot uw beschikking in de
buurt van de petanquebanen.
Grills beschikbaar bij de receptie.

De RaVel loopt langs de
verschillende meren en biedt u
een ideale rit met een prachtig
landschap op verharde wegen.
De Golden Lakes biedt elektrische
fietsen,
mountainbikes
en
mountainbikes te huur aan bij de
receptie.

MINI CLUB
In juli en augustus biedt een
team van ervaren animatoren
uw kinderen van 5 tot 12 jaar
een gevarieerd programma van
ludieke en sportieve activiteiten
(spelletjes, knutselen, ...).

Dankzij de privilege card
profiteert u van voordelige
kortingen op de activiteiten die
door talrijke partners worden
aangeboden. Kom meer te
weten zodra u uw reservering
maakt.

Op woensdag worden ook
excursies georganiseerd naar
toeristische attracties in de regio
(Natura Parc, Espace Fun, enz.).
De Mini Club ligt naast de Beach
Club van het dorp aan de oever
van het meer.

SPORTVELD
Tijdens uw verblijf in de Golden
Lakes heeft u gratis toegang
tot de sportfaciliteiten van het
landgoed:
petanqueterreinen,
beachvolleybalveld, pingpongtafels
en een speeltuin voor kinderen.
Alle benodigde apparatuur kan
gratis worden gehuurd bij de
receptie.

SPA WELLNESS
Een intieme ruimte voor maximaal
14 personen, kom uw batterijen
opladen in onze SPA waar sauna’s,
hammam, jacuzzi en zwembad
met verschillende waterattracties
u begeleiden op de weg naar
sereniteit en innerlijke harmonie.

ONTBIJT IN HET HOTEL
Voor ontbijt hoef je niet ver te
gaan. Naast onze bakkerijservice
kunt u (tegen betaling) genieten
van het ontbijtbuffet van het
hotel.
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DIE ACTIVITEITEN

ESPACE ARTHUR MASSON

DIE
ACTIVITEITEN

WATERSKIËN

Talrijke vrijetijds-, sport- en ontspanningsactiviteiten staan
ter beschikking van de bezoekers van de Meren van l’Eau
d’Heure.
AQUASCOPE

Liefhebbers van wandelen of fietsen kunnen de schoonheid
van het landschap ten volle waarderen, terwijl watersporters
het moeilijk zullen hebben om te kiezen tussen de vele
beschikbare activiteiten.

SKYWALK

ZOMERSEIZOEN
WATERACTIVITEITEN
Windsurfen
Peddelboarden
Kajak
Jet Skiën
Waterskiën
Flyboarden
Duiken
Windsurfen
Sta op / Peddel
Kajak
Rode Krokodil
PADDLE

Waterskiën

REGENT HET TIJDENS UW VERBLIJF?
Verstoort de regen uw verblijf? Geen paniek, er zijn genoeg
activiteiten te doen om het slechte weer te compenseren.
BINNENACTIVITEITEN
Ontsnappingsspel
Lazer Game bij de Crocodile Rouge
Schattenjacht : «Het mysterie van het meer
Neptunes Grotten
De Grotten van Han

ONGEWONE ACTIVITEITEN

Espace Arthur Masson

Duiken

Een verlangen naar cocooning?

Hete lucht ballonvaart
Zweefvlucht

Aquacentre - Tropisch zwembad

Eerste vlucht in de lucht
PLANEUR

Golden Lakes Wellness Spa

EEN BEZOEKJE WAARD!
SPORTACTIVITEITEN
Golf (golfclub...)
Tiroolse traverse
Boomklimmen
Fietstochten
TYROLIENNE

Fietspark

ACTIVITEIT

Profiteer van uw verblijf in
Golden Lakes om de grootste
stuwdam van België te bezoeken.
Sluit uw bezoek daarna in
stijl af met een bezoek aan de
SKYWALK. Deze 107 meter hoge
toren biedt een spectaculair
360° uitzicht over de meren.
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DIE RESTAURATIE

DIE
RESTAURATIE
Tijdens uw verblijf in Golden Lakes Village is het natuurlijk
essentieel om te eten!
Er zijn vele restaurants op loopafstand van de camping die
de meest veeleisende fijnproevers zullen bekoren.

RESTAURANT VAN HET GOLDEN LAKES

RESTAURANTS IN DE OMGEVING

La Brasserie des lacs

Le Rotiss’Heure - (650 m)

Kies tijdens uw verblijf aan de Golden Lakes voor de
bistronomische brasserie «La Brasserie des Lacs» voor een
uitstekende maaltijd in goed gezelschap in een uniek kader
aan het meer.

Het restaurant Le Rotiss’heure, gespecialiseerd
in gegrilde gerechten, is een must in de streek.
Geniet van een gevarieerd menu, van prime
rib met zijn unieke roosteren in de eetzaal, tot
dagelijkse specials bereid met lokale producten
die veranderen afhankelijk van de markt en de
seizoenen.

Geniet van een drankje of een maaltijd op het terras of
binnen, terwijl u geniet van het rustgevende uitzicht op het
meer en de omgeving.
Proef de delicaat bereide gerechten van onze chef, die u in
een gezellige sfeer, zonder poespas, kennis wil laten maken
met streek- en seizoensproducten.

Robin’s Café - (2,3 km)
Deze restaurant-brasserie biedt een ruime
keuze aan gerechten, de ene nog smakelijker
dan de andere. U kunt ook genieten van wafels,
pannenkoeken en nog veel meer!
Le Tri Marrants - (4,3 km)
Dit restaurant zal u verleiden door zijn
ambachtelijke
karakter.
Producten
van
plaatselijke handelaars en zelfgemaakte
producten worden bereid om kwalitatieve en
smakelijke gerechten aan te bieden.

GASTRONOMISCHE KEUKEN
Le Prieuré Saint-Géry - (14,4 km)
Met ster sinds 1996, zal dit gastronomische
restaurant de fijnproevers onder ons
bekoren. Kom en ontdek de subtiele
mix van smaken gecreëerd door de chef
Vincent Gardinal.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

PRAKTISCHE
INFORMATIE

KOSTEN INBEGREPEN IN UW BOEKING
•
•
•
•
•
•
•

De huur van de volledig uitgeruste accommodatie, vanaf de dag van
aankomst om 16 uur tot de dag van vertrek om 10 uur
Water- en elektriciteitsverbruik
Toegang tot de faciliteiten van het domein (zwembaden, sportterreinen,
enz.)
De geldende BTW
Parkeerplaats voor uw accommodatie
Ligstoelen bij het zwembad (afhankelijk van beschikbaarheid)
Airconditioning

KOSTEN NIET INBEGREPEN
•
•
•
•

Alle andere dan de hierboven genoemde diensten
Toeristenbelasting vanaf 12 jaar (1€ per persoon per nacht)
De waarborg van 200€, gewaarborgd door kredietkaart (VISA of
MASTERCARD)
De extra diensten opgesomd in het bijgevoegde kader.

PRIJS
Ontbijt

19€ / pers. / dag

Huisdier

25€/verblijf /dier
Max. 2 per wonning

Babybed (0-2 jaar)

1er gratis
8€/verblijf

Babystoel (0-2 jaar)

1srt gratis
5€/verblijf

Verschoning van linnengoed tijdens het
verblijf

15€/pers./ verschoning

Late Check Out (buiten schoolvakanties)

50€
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GOLDEN LAKES VILLAGE
Route de la Plate Taille, 51
BE-6440 Froidchapelle
reception@goldenlakesvillage.com
+32 (0) 71 31 71 19
www.goldenlakesvillage.com

