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WELKOM

Beste vakantiegangers, 

Het Golden Lakes-team heet u van harte welkom op 
het domein van de meren van l’Eau d’Heure.

Met een verblijf in onze village legt u het lot van uw 
vakantie in onze handen, wij danken u dan ook voor 
uw vertrouwen.

Wij doen er alles aan om van uw vakantie de meest 
mooie en onvergetelijke tijd te maken.

In deze brochure vindt u alle praktische info zodat u 
nog meer kunt genieten van uw verblijf. 

Ons personeel staat klaar om al uw vragen te 
beantwoorden.

In naam van het voltallige team wens ik u een uitstekend 
verblijf in het Golden Lakes Village.

Michael VISEE 
General Manager

 COVID19: Afhankelijk van de ontwikkeling van 
de sanitaire situatie kan de informatie in deze 
welkomstgids worden gewijzigd.



BESTEMMING
LES LACS DE L’EAU 

D’HEURE



DE LANGSTE KUSTLIJN VAN BELGIË

De meren van l’Eau d’Heure bestaan uit vijf stuks: 
La Plate Taille, Féronval, l’Eau d’Heure, Ry Jaune en 
Falemprise.

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.

 
LABEL EDEN

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). 

BESTEMMING
LES LACS DE L’EAU D’HEURE 





FUN & REST

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.

De bezoekers van de meren van l’Eau d’Heure krijgen 
veelvrijetijds- en sportactiviteiten voorgeschoteld.

 
NATUUR & MILIEUBESCHERMING

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.

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.

HET DOMEIN
GOLDEN LAKES VILLAGE



Ons team is tot uwer beschikking voor al uw 
vragen omtrent het vakantiepark, de regio en/of 
de activiteiten in de nabije omgeving.

Voor eventuele technische problemen of 
schoonmaak bij aankomst, aarzel niet om dit aan 
de receptie te melden. Onze technische dienst en 
schoonmaakploeg zetten alles in het werk om u zo 
snel mogelijk tegemoet te komen.

LOCATIE

Als huurder in Golden Lakes Village geniet u van 
de volgende diensten:
• Fietsverhuur 
• Raclettetoestel (gratis)
• Barbecuegrill (gratis)
• Kinderbedje (1 X gratis)

OPENINGSUREN

De receptie is 7/7 
open en 24u/24.
 
+32 (0) 71 31 71 19

RECEPTIE



BARBECUE

Een barbecue en picknicktafels vindt u vlakbij de 
petanqueterreinen.  Een barbecue op voet is toegestaan 
de meren.

SPORT INFRASTRUCTUUR

Als huurder kunt u gratis gebruik maken van de aanwezige 
sportinfrastructuur.
• 3 petanqueterreinen, ballen verkrijgbaar bij de receptie.
• 1 volleyterrein, bal te verkrijgen aan de receptie.
• Speeltuin voor de kinderen (op verantwoordelijkheid 
van de ouders).

ONTBIJT

Het continentaal ontbijt in buffetvorm van het Golden 
Lakes Hotel is toegankelijk voor onze gasten.

Reserveringen moeten voor 20.00 uur de dag ervoor 
worden gemaakt.

PRIJSEN :   
• Volwassene : 19€  • Kind (< 12 jaar): 9,50€

DIENSTEN 



LA BRASSERIE DES LACS,  
EEN KEUKEN GEBASEERD OP VERSE 
PRODUCTEN, LOKAAL EN BIO 

Kies voor een uitgelezen gerecht in goed gezelschap, 
voor het bistronomisch restaurant La Brasserie des 
Lacs in een uniek kader aan de oevers van het meer.

Geniet van een drankje en/of van een heerlijk gerecht 
op het terras of in het restaurant en bewonder het 
rustgevend panoramisch uitzicht op het meer en 
de omgeving.

Proef de fijne streek & seizoensgebonden gerechten 
van onze chef in een gezellige sfeer, zonder chi-chi. 

HET RESTAURANT

INFORMATIE
Raadpleeg de openingsuren, het menu 
van het restaurant en reserveer uw tafel 
rechtstreeks via onze website. 
www.labrasseriedeslacs.be

http://www.labrasseriedeslacs.be


Op vertoon van uw carte privilège « Golden Lakes, 
heeft u recht op de volgende voordelen:

• GLAS bubbels AANGEBODEN als aperitief, in 
functie van het aantal genomen gerechten.

• FLES bubbels AANGEBODEN ter gelegenheid 
van een speciale gebeurtenis (verjaardag, 
huwelijksverjaardag, etc.) voor een tafel van 
minimum 4 personen in het restaurant.

UW VOORDELEN
ALS HUURDER

RESERVATIE
• +32(0)71 23 24 33
•  reservation@labrasseriedeslacs.be

BUBBELS  

AANGEBODEN

mailto:reservation%40labrasseriedeslacs.be?subject=R%C3%A9servation%20


VERHUUR AAN DE RECEPTIE

Huur fietsen tijdens uw verblijf en ontdek de 
prachtige regio van de meren van Eau d’Heure.

Tarieven voor een halve dag tot één week.

Kies tussen een stadsfiets, een mountainbike of 
een elektrische fiets.

FIETSVERHUUR 

 
 
 

STADSFIETS

VTT

KINDERFIETS

KINDER VTT

E-BIKE

HEIM

KINDERSTOEL

 
DAGDEEL 

12€

18,50€

9€

11€

25€

3€

3€

 
3 DAGEN 

29€

42€

20€

30€

75€

9€

9€

 
4 DAGEN 

38€

57,50€

28€

40€

100€

12€

12€

 
7 DAGEN 

45€

72,50€

35€

40€

100€

15€

12€



PROGRAMMA

Alle details hierover vindt u in het 
activiteitenprogramma dat uithangt aan de 
receptie.

ANIMATIE
IN HET HOOGSEIZOEN

MINI CLUB

Tijdens het hoogseizoen is er van alles te beleven 
(spelletjes, knutselen...) voor de kinderen (5 tot 12 
jaar) van onze gasten. 

Er staat dan een heel team van ervaren spelleiders 
voor ze klaar!

THEMA-AVONDEN

In hoogseizoen organiseert het domein thema-
avonden in een uniek kader aan de waterkant.

Het animatie-programma is beschikbaar aan de 
receptie.

Inschrijving vereist.



Aan de oevers van Lac de la Plate Taille opent het 
nieuwe Golden Lakes Hotel Wellness Centre de 
deuren, een magische plek voor lichaam en geest.

Trakteer uzelf op intense ontspanning tijdens uw 
verblijf te Golden Lakes Village.

 
PRAKTISCHE INFORMATIE

Raadpleeg het behandelingskaart, de tarieven en 
de uurroosters op onze websitel.

www.goldenlakeshotel.be/wellness

SPA-WELLNESS

SOINS & MASSAGES

Voor een moment van pure  
welzijn kan u terecht in onze twee behandelingscabines.

Gezichts- en lichaamsbehandelingen, wellness rituelen en 
massages worden verzorgd door ervaren professionals die 
aandacht hebben voor uw behoeften.

Er is overigens een mogelijkheid tot behandelingen in een 
duo-cabine.

http://www.goldenlakeshotel.be/wellness


CARTE PRIVILÈGE

De Privilegekaart «Golden Lakes Village» geeft u 
recht op een hele reeks kortingen bij bevoorrechte 
partners.

Met deze kaart kunt u uw voorkeuren met betrekking 
tot uw villa en de ligging ervan tijdens uw volgende 
verblijf kenbaar maken.

BEVOORRECHTE VOORDELEN

Ontdek de kortingen waarop u recht heeft als 
bevoorrechte gast van de Golden Lakes bij de 
toeristische operatoren rond de Lacs de l’Eau 
d’Heure.

www.goldenlakesvillage.com/avantages-privileges

NOG GEEN KAART?
VRAAG ERNAAR AAN DE RECEPTIE !

http://www.goldenlakesvillage.com/avantages-privileges


MAGNETISCHE KAART - U heeft de magnetische kaart van uw 
villa nodig om het domein binnen te rijden. Ze opent de deur 
van uw bungalow. Deze kaart moet u in het elektrisch bakje 
van uw villa plaatsen om de elektriciteit te kunnen activeren. 
Bij het buitenrijden opent de slagboom automatisch zodra u 
die nadert.

KINDEREN  - Als ouders bent u volledig verantwoordelijk 
voor uw kinderen. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid voor 
diefstallen en ongevallen op het speelplein af.

PRAKTISCHE INFO
GOLDEN LAKES VILLAGE

KM/H - Voor de veiligheid van iedereen geldt er 
eenmaximumsnelheid van 10 km/u. Kijk goed uit en denk aan 
de allerkleinsten.

HOUTKACHEL -  Sommige villa’s hebben een houtkachel die in 
perfecte staat verkeert. Wij herinneren u eraan dat het gebruik 
van de houtkachel onder uw volledige verantwoordelijkheid valt.

HUISDIEREN - Honden moeten aan de lijn worden gehouden. 
Huisdieren mogen niet in de speelruimten komen. Om het domein 
voor iedereen aangenaam en schoon te houden, moet u de 
uitwerpselen van uw viervoeter opruimen.

PARKING - Dank u om uw auto te plaatsen op parkeerplaatsen 
tot uw beschikking. Parkeren is verboden op de openbare 
weg, op de toegangswegen en op de grasperken en gazons.

BARBECUE - Het is verboden op het terras van uw villa te 
barbecueën. Een barbecue en picknicktafels vindt u vlakbij de 
petanqueterreinen. Een barbecue op voet is toegestaan de meren. 

VUILNISBAK - Wij sorteren ons afval. U kunt hiervoor de 
speciale containers gebruiken. Let erop dat u correct sorteert 
en huishoudelijk afval, papier-karton/ PMD en glas goed 
gescheiden houdt.

WATERPLAS - Het is strikt verboden te zwemmen in de 
vijvers, de vissen eten te geven en steentjes in het water 
te gooien. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af in geval van 
ongevallen in de directe omgeving van of in de waterpartijen.
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ACTIVITEITEN
LACS DE L’EAU D’HEURE



De bezoekers van de meren van l’Eau d’Heure krijgen 
veel vrijetijds- en sportactiviteiten voorgeschoteld.

 
VOOR ELK EEN MEER

Duiken, zeilen, jetskiën, kajakken, waterfietsen, vissen 
of Waterskiën, heeft het domein 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
LACS DE L’EAU D’HEURE



EXCLUSIEF

Deze activiteit geeft u 
de kans te vertrekken op 
ontdekkingstocht door de 
natuurlijke rijkdom van de 
meren, dwars door de bossen 
en via de RAVel.

Verschillende parcours worden 
aangeboden naargelang uw 
sportiviteitsniveau. Voor een 
ongelofelijk en onvergetelijk 
avontuur kan u uw keuze maken 
uit een eenvoudige tocht op de 
Ravel tot de Xtrem-Track voor 
de durvers.

PRIJSEN EN 

RESERVATIE:

NATURAPARC.BE

UNIEK VOOR DE REGIO : DE ALL-TERRAIN 
ELETRISCHE STEP !

© NATURA PARC

http://NATURAPARC.BE


1.  NATURA PARC

Meer als 100 originele en 
diverse spelen verscholen 
in de boomtoppen tot 25m 
boven de grond en dit in 
een prachtig decor aan de 
oevers van het meer van l’Eau 
d’Heure.
Doorkruis het hele bos met 
dit uniek parcours bestaande 
uit een tiental death-rides 
waarvan 2 heen en terug 
boven het meer !

2.  CROCODILE ROUGE

In het Bezoekerscentrum van 
Les Lacs de l’Eau d’Heure biedt 
het Rode Krokodillenpark 
vele activiteiten voor het hele 
gezin.
Ontdek de meren op de rug 
van ... de rode krokodil, de 
amphibus die over het water 
rolt, uniek in Europa.
Andere activiteiten zijn een 
bezoek aan de stuwdam met 
een klim naar de top van de 
107 meter hoge toren en een 
uitzicht over de hele regio.

BIG 5 - GEZINSACTIVITEITEN

https://www.naturaparc.be
https://www.parcducrocodilerouge.be/


3.  ESPACE FUN

Windsurfen, kayak, stand-up 
paddle, sluier. 
Zowel beginnende als 
ervaren surfers kunnen zich 
op hun surfplank in dit uniek 
beschermd natuurkader van 
de Ardennen uitleven op het 
water.
 
 
4.  FIETSTOCHT

De beste manier om de 
schoonheid van het landschap 
rond de meren van Eau 
d’Heure te ontdekken.
Huur fietsen bij de receptie 
en rijd rond de Plate Taille.

5.  PRO 1 GOLF

Het Pro1Golf Fun Park, 
gelegen aan de oevers van het 
meer, bestaat uit een compact 
9 holes parcours, FootGolf en 
Disc Golf, en een parcours van 
9 holes Putt-Putt (mini-golf). 
Dit ludieke golfconcept 
staat open voor iedereen 
en waarborgt aan de 
deelnemers van elke leeftijd 
een ontspannend tijdverdrijf. 
Een unieke beleving !

http://www.planche-a-voile.be/
https://www.pro1golfdeslacs.be/


BIG 5 - BEZOEK & ONTDEKKING

1.  DE STUWDAM VAN 
L’EAU D’HEURE

Daal 40 m af tot in het hart van 
deze unieke stuwdam in België. U 
zult 4 turbines zien die elektriciteit 
produceren voor meer dan 6.000 
gezinnen … 

En vergeet de SKYWALK op 107 
meter hoogte niet … Geniet van het 
prachtige uitzicht!

Samenkomst aan Le Crocodile Rouge, 
naast het onthaalcentrum van de 
meren van l’Eau d’Heure.

2.  LA BRASSERIE DES 
FAGNES

Een bijzonder bedrijf dat u 150 jaar 
aan brouwgeschiedenis vertelt.

Deze brouwerij, gelegen in 
Mariembourg, brouwt onder andere 
het bier ‘Fagnes’. De brouwerij 
produceert elk jaar een vijftigtal bieren.

Hopliefhebbers mogen dit bezoek 
niet overslaan. 

Vrije & gratis toegang.

https://www.parcducrocodilerouge.be/visite-guidee-du-barrage/
https://www.parcducrocodilerouge.be/visite-guidee-du-barrage/
https://www.brasseriedesfagnes.com/
https://www.brasseriedesfagnes.com/


3.   DE GROTTEN VAN 
NEPTUNUS
De Neptunusgrotten vormen een 
uniek en ongerept stukje natuur!

Duik onder de grond en ontdek 
een rots die wel honderden 
miljoenen jaren op de teller heeft 
of spot de typische fauna en 

flora van deze Natura 2000-site. 

4.  DE AQUASCOPE VAN 
VIRELLES

De Aquascope is een natuurcentrum 
opgetrokken uit hout en glas op de 
oevers van het meer van Virelles. 

Tijd noch moeite worden gespaard om 
u hartelijk welkom te heten en u mee te 
nemen op een ontdekkingstocht door 
een rijke en ongerepte natuur.

Wat zal u er niet vinden? Dieren 
in gevangenschap, sensatiezucht 
of kunstmatige toestanden. Wat 
wel? De echte natuur, in haar 
puurste vorm, die niet zomaar naar 
u toekomt maar u verzoekt om 
een stap in haar richting te zetten. 

5.  DE ESPACE ARTHUR 
MASSON

De Espace Arthur Masson, gelegen 
aan de rand van het dorp Treignes, is 
een gezellige plek die wordt omringd 
door de drie voormalige scholen van 
Treignes. 

Ontdek het werk van Arthur Masson 
via het spektakelparcours ‘Trignolles’ 
en neem deel aan een rollenspel in 
de School van Eertijds.

https://grottesdeneptune.be/fr/
https://grottesdeneptune.be/fr/
http://www.aquascope.be/website/
http://www.aquascope.be/website/
https://www.espacemasson.be/
https://www.espacemasson.be/


CHECK OUT
HET VERTREK



Check out heeft plaats tussen 8 en 10u. 

Gelieve dit nauwgezet te respecteren uit respect 
voor de volgende huurders. 

In geval van vertrek na 10u en het aldus niet 
respecteren van deze uurregeling zal een supplement 
van 50€ per half uur worden aangerekend.

CHECK OUT
HET VERTREK

FAST CHECK OUT

Indien u geen gebruikte of geleende dingen moet 
terugbrengen noch een waarborg of sommen dient 
te recupereren, deponeer dan simpelweg de twee 
magneetkaarten en eventueel de saunasleutel in de 
« Fast Check out » bus. 

Onze diensten voeren na het vertrek een 
plaatsbeschrijving uit, de waarborg zal nadien 
terugbetaald worden (afdruk bankkaart).



Wij verzoeken u om uit respect de volgende 
adviezen in acht te nemen: 

• de vaatwasser leeg te maken, het vaatwerk 
afgewassen in de vitrinekasten op te bergen;
• de bedden te uitpaken en het linnengoed  
in de hal van het huis te deponeren;
• de vuilnisbakken leeg te maken en te reinigen;
• de koelkast en de diepvriezer leeg te maken;
• de oven en de microgolfoven leeg te maken 
en te reinigen;
• de werkbladen in de keuken schoon te 
maken;
• de houtkachel en de aslade leeg te maken 
en te reinigen;

ALVORENS
TE VERTREKKEN

BEDANKT VOOR UW BEGRIP
20€ ZULLEN GEÏND WORDEN PER NIET NAGELEEFD PUNTEN.



Wat vond u van uw vakantie in het Golden 
Lakes?

Omdat we onze infrastructuur en ons domein 
steeds willen verbeteren, luisteren we graag naar 
onze gasten.

Vergeet dus niet om bij thuiskomst een boodschap na 
te laten op TripAdvisor of onze Facebookpagina.

Daarnaast krijgt u een tevredenheidsenquête 
overhandigd van ons team. 

We hopen dat u een aangenaam verblijf had aan 
de meren van l’Eau d’Heure.

Alvast bedankt voor uw feedback. Hopelijk zien 
we u nog eens terug.

BACK HOME
UW MENING TELT

https://fr.tripadvisor.be/Hotel_Review-g5993642-d10387868-Reviews-Golden_Lakes_Village-Froidchapelle_Hainaut_Province_Wallonia.html
https://www.facebook.com/goldenlakesvillageardennes/
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g5993642-d10387868-Reviews-Golden_Lakes_Village-Froidchapelle_Hainaut_Province_Wallonia.html
https://www.facebook.com/goldenlakesvillageardennes




LAMY PROPERTY
INVESTEREN IN EEN VAKANTIEWONING

KOOP UW EIGEN WONING AAN DE MEREN 
VAN L’EAU D’HEURE

De villa’s werden gebouwd in de jaren 2000 en 
vervolgens verkocht aan particulieren die het 
huurbeheer van hun goed overlieten aan de 
toeristische beheersmaatschappij van de groep.
INVESTEREN IN RECREATIE, OF HOE PLEZIER EN RENDEMENT 
COMBINEREN?

U hebt genoten van uw vakantie, de village en de 
regio? Dus waarom niet uw eigen villa kopen?

• FISCALE OPTIMALISATIE
• TERUGBETALING VAN DE BTW
• JAARLIJKS RENDEMENT
• HUURINKOMSTEN 
• GRATIS VAKANTIE
• ENZ.

Surf naar onze website om de woningen te bekijken 
die te koop staan in onze Village.

Meer info : www.lamyproperty.com

http://www.lamyproperty.com
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