Groepsaccommodatie Hotton

Groepsaccommodatie Hotton

Beschrijving
Een authentieke eenvoudige groepshoeve op de heuvel van het Ourthedal.
Overal is dezelfde authentieke stijl terug te vinden van Ardense bouw; grove balken met
natuursteen. De groepshoeve is geschikt tot +/- 55 personen en beschikt in overleg over
cateringmogelijkheden.
Indeling:
U heeft de beschikking over een groepsruimte welke bestaat uit een ruime zaal, serre, bar en
een toiletgroep.
Een ruime en professioneel ingerichte horecakeuken met een aparte spoelkeuken met
professionele vaatwasser en een ruime inloopkoeling. In de keuken zijn ruime rvs-werktafels,
een braadslede, een professioneel fornuis, 14l friteuse en een professionele oven.
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Er zijn in totaal twaalf verblijven die in totaal plaats bieden aan 55 personen.
Vier verblijven liggen op de begane grond en hebben een uitgang naar de tuin.
Acht verblijven liggen op de eerste verdieping.
Alle verblijven beschikken over een eigen keuken, badkamer en toilet.
Er zijn voldoende bedden om zelf nog keuzes te maken.
Verblijf 1: 2 personen
Een badkamer met douche en toilet en een ruimte als huiskamer en keuken.
In de huiskamer bevinden zich twee éénpersoonsbedden.
Deze gite heeft een achterdeur naar de tuin.
Verblijf 2: 7 personen
Bij binnenkomst een stapelbed. Een badkamer met ligbad/douche en toilet. Een
woonkamer/keuken, in deze ruimte staat een éénpersoonsslaapbank. De volgende ruimte is
een slaapvertrek met twee éénpersoonsbedden en een stapelbed. Aan deze ruimte grenst
een badkamer met douche en toilet.Deze gite heeft een achterdeur in de huiskamer naar de
tuin.
Verblijf 0: Deze deur is een ingang naar boven om bij gite 7, 8, 9 en 10 te komen.
Verblijf 3: 3 personen
Een badkamer en apart toilet. Huiskamer met een éénpersoonsslaapbank en een aparte
slaapkamer met twee éénpersoonsbedden. Deze gite heeft in de huiskamer een deur naar
de tuin.
Verblijf 4: 9 personen
Bestaat uit 3 verdiepingen; binnenkomst direct in de keuken/huiskamer. Trap naar boven
waar een apart toilet is, een badkamer met ligbad/douche en een slaapkamer met twee
éénpersoonsbedden. Open ruimte met trap en doorgang naar eerdergenoemde vertrekken
waar twee éénpersoonsbedden staan. Op de derde etage staan vijf éénpersoonsbedden.
Deze gite heeft in de huiskamer een deur naar de tuin.
Verblijf 5: 5 personen
Deze gite bevindt zich aan de zijkant van het gebouw, met een eigen (boven) ingang via de
parking. Binnenkomst in de huiskamer/ keuken met aparte badkamer met douche en toilet.
In de huiskamer staat een slaapbank van 1,40. Trap naar het slaapvertrek boven waar drie
éénpersoonsbedden staan.
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Verblijf 6: 8 personen
Ligt op de bovenetage, bereikbaar via deur 3.
Binnenkomst met een stapelbed. In die ruimte bevindt zich een deur naar de badkamer met
douche en toilet. Huiskamer met keuken, eettafel en zithoek. Hier staat een
tweepersoonsslaapbank (1,60m). Er is een trap naar boven met een slaapvertrek waar vijf
éénpersoonsbedden staan.
Verblijf 7: 5 personen
Binnenkomst in de keuken/huiskamer. Hier staat een éénpersoonsslaapbank. Een badkamer
met douche en toilet. Trap naar boven waar vier éénpersoonsbedden staan.
Verblijf 8: 3 personen
Binnenkomst in de keuken/huiskamer waar een slaapbank (1,40m) staat. Een badkamer met
douche en toilet. Trap naar bovenetage waar een tweepersoonsbed staat.
Verblijf 9: 4 personen
Binnenkomst in keuken/huiskamer. Hier staat een éénpersoonsslaapbank. Een badkamer
met douche en toilet. Trap naar bovenetage waar drie éénpersoonsbedden staan.
Verblijf 10: 4 personen
Binnenkomst in de keuken/huiskamer. Een badkamer met douche en toilet. Trap naar boven
waar vier éénpersoonsbedden staan.
Verblijf 11: 4 personen
Binnenkomst in de keuken/huiskamer. Hier staat een éépersoonsslaapbank. Een badkamer
met douche en toilet. Trap naar boven waar drie éénpersoonsbedden staan.
Verblijf 12: 6 personen
Binnenkomst met aan de rechterkant een stapelbed. Deur naar de keuken/huiskamer, hier
staat een éénpersoonsslaapbank. Een badkamer met douche en toilet. Trap naar boven waar
drie éénpersoonsbedden staan.
Tevens heeft u de beschikking over veel ruimte om de hoeve, grote speelvelden, voldoende
parkeergelegenheid en treft u gezelligheid van de dieren die op de hoeve wonen.
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Prijzen
Weekend

2350 euro

Midweek

2400 euro

Week

3000 euro

Extra nacht

350 euro

Feestweekend (3 nachten) 2950 euro
Kerst- of Nieuwjaarsweek 3750 euro
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Bijkomende kosten:
Electra:

Zomer 100 euro (mei t/m september) per nacht
Winter 175 euro (oktober t/m april) per nacht

Schoonmaakkosten, water, toeristenbelasting, milieuheffing, gas: 185 euro per nacht
Borg: 700 euro
Alle prijzen onder voorbehoud.

Detail Informatie:
Aankomst- en Vertrektijden: Aankomst vanaf 16.00 uur/ Vertrek voor 11.30 uur
Indeling huurperiode:

Weekend = Vrijdag/Zondag
Midweek = Maandag/Vrijdag
Week = Vrijdag/Vrijdag

Seizoensindeling: N.v.t.

Huisdieren:

Ja, kosten 10 euro per hond per verblijf

Bedlinnen:

Huur mogelijk. Kosten 8 euro pp.

Schoonmaak:

Inbegrepen in vaste kosten

Borg:

Zal binnen 14 dagen teruggestort worden

Wasmachine:

Nee en geen droger

Kinderbed/Kinderstoel:

Ja van ieder twee

BBQ:

Ja

Televisie:

Nee

CV:

Ja
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Openhaard:

Nee

Terrasmeubelen:

Ja

Internet:

Niet in de verblijven, wel bij receptie

Buiten:

Mogelijkheid huur hottub

Ligging: :

Landelijk / Volledig vrij

Regio::

Tussen La Roche en Durbuy

Bedden:

Alle bedden zijn voorzien van dekbed en kussen.
40 éénpersoonsbedden, 1 tweepersoonsbed, 4 stapelbedden, 6
éénpersoonsslaapbanken en 3 tweepersoonsslaapbanken
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