Romantik Hostellerie La Feuille d´Or - Dilsen
(prestige)

Dilsen-Stokkem, gelegen in het hart van het Maasland, is een fusie van de kerkdorpen Dilsen, Elen,
Lanklaar, Rotem en Stokkem. Landschappelijk kan men twee gebieden onderscheiden: de laag gelegen
Maasvallei met haar velden en weiden, en het Kempens plateau, een zanderig gebied met uitgestrekte
bossen: alles bij elkaar zowat 4000 ha groen en water. Dilsen-Stokkem biedt allerlei recreatiemogelijkheden:
het watersportgebied van Stokkem of Lanklaar, wandelpaden in elke deelgemeente en zeven fietsroutes
waaronder de Kastelentocht, de Kanalenroute en de Uiterwaardenroute.
Ligging: Schitterend, rustig gelegen midden in het Nationaal Park Hoge Kempen. De voormalige stallen en
het knechthuis van de kasteelhoeve Litzberg omsluiten de mooi aangelegde binnenplaats. Het kasteel zelf is
verloren gegaan maar de hoeve uit 1853 werd begin jaren 90 volledig gerenoveerd. Aan de ene zijde van de
binnenplaats is een taverne gevestigd. De andere zijde vormt het hotel. De binnenplaats is in de zomer
tijdens het weekend vaak druk met wandelaars die komen voor een drankje, een hapje of een eenvoudige
taverne-maaltijd.
Faciliteiten: In Hostellerie La Feuille d´Or is alles even mooi ingericht, de lobby en het restaurant met
schitterend terras temidden de waterpartijen in de tuin. Na een rustgevende wandeling door de omringende
bossen kan u vertoeven op de binnentuin tussen terracotta molenstenen met een Engels tuintje of in de
wintertuin. Aan het hotel beginnen verscheidene wandel- en fietspaden. Op 200 m van het hotel bevindt zich
een manège waar u eventueel terecht kan voor wandelingen of voor het stallen van uw eigen paard.
Fietshuur (ca. € 18/dag) mogelijk via de receptie. Het hotel heeft een ruime parking en gratis draadloos
internet in het hele hotel.
Logies: 6 ruime luxekamers van Hostellerie La Feuille d´Or zijn ingericht met TV, minibar, laptop kluisje,
draadloos internet en schitterende badkamer met bad/douche en WC en haardroger. Alle kamers zijn
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niet-rokers kamers.
Type A: Standaardkamer (max. 2 volw. + 1 kind -12 jaar).
Type B: Eenpersoonskamer.
Gastronomie: Zeer verfijnde keuken. Ruim ontbijtbuffet en 4-gangen half pension. Proef zeker het
´homemade´ gebak. Het gastronomisch restaurant ‘La Feuille d’Or’ serveert een Belgisch-Franse haute cuise
keuken in een modern maar zeer sfeervol interieur.
Info: Restaurant La Feuille d’Or is gesloten op maandag en dinsdag. Kleine hondjes toegelaten in het hotel:
€ 15/nacht. Geen communicerende kamers. Het hotel is niet geschikt voor gasten met een beperking.
Jaarlijks verlof: 1/1-13/1/19 en 9/7-31/7/19. Verblijfstaksen inbegrepen.
GASTRO ARRANGEMENT 1 NACHT BELI002C
Enkel mogelijk op woensdag , donderdag en zondag .
1 overnachting met ontbijtbuffet, 1 x 5-gangen degustatiemenu.
Prijs per persoon in een type A: periode 14/1-1/4/20: € 120, periode 1/4-1/11/20: € 132,50, periode
1/11-30/12/20: € 125. Toeslag Single: € 20
GASTRO ARRANGEMENT 2 NACHTEN BELI002D
Verplicht vr/zo of zat/ma.
2 overnachtingen met ontbijtbuffet, 2 x 5-gangen gastronomisch diner
Prijs per persoon in een type A: periode 14/1-1/4/20: € 220, periode 1/4-1/11/20: € 245, periode
1/11-30/12/20: € 235. Toeslag Single: € 40
MIDWEEK ARRANGEMENT 2 NACHTEN BELI002B
Aankomst enkel op woensdag.
2 overnachtingen met ontbijtbuffet, 2 x 4-gangen gastronomisch diner
Prijs per persoon in een type A: periode 14/1-1/4/20: € 185, periode 1/4-1/11/20: € 197,50, periode
1/11-30/12/20: € 185. Toeslag Single: € 40

Prijzen per persoon, per nacht BELI002
Prijzen en reservaties op
http://www.gallia.be/Belgie/Limburg/gastronomie_charme_hotel_la_feuille_dor_dilsen.htm .
Toeslag halfpension: € 55(niet mogelijk maandag en dinsdag).
Kind. 0-6j: gratis. Kind. 7-12j:-25% in K+O.
Minimum 2 nachten reserveren behalve bij een arrangement en tijdens het weekend verplicht gastronomisch
arrangement.
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