Namen - Hotel Les Tanneurs de Namur
(grand prestige)

Namen ligt op de samenvloeiing van Samber en Maas. Daar weeft zich een net van straatjes en steegjes om
de voet van de citadel die het stadsbeeld domineert. De citadel ligt hoog op de rotspunt tussen beide rivieren.
Men kan er naast de Maas heerlijk wandelen of fietsen. Bezoek zeker het nieuwe bezoekerscentrum Terra
Nova of neem de toeristisch pendelbus La Citad´In naar de citadel, waar u een indrukwekkend uitzicht heeft
over de stad en zijn omgeving. Uitstapjes naar de sprookjesachtige tuinen van Annevoie, het fraaie 15e
eeuwse complex van Godinne met abdij, kasteel en boerderij of de idyllische vallei van de Molignée kunnen
zeker niet op uw programma ontbreken. Brussel-Namen 65 km
Ligging: In het centrum van de stad. Op 150 meter van de samenvloeiing van Samber en Maas, van het
oude centrum en van het theater.
Faciliteiten: Dit hotel, dat ontstaan is door de samenvoeging van 11 huizen uit de 17de eeuw, is volledig
gerenoveerd en biedt nu een uniek 4*-hotel dat in een schitterende, warme stijl werd aangekleed. Het
beschikt over een lift (niet tot alle kamers) en een kleine parking (volgens beschikbaarheid). U kan terecht in
2 verschillende restaurants: Le Grill des Tanneurs met terras en L’Espièglerie met zijn aperitiefbar. Gratis
draadloos internet in heel het hotel.
Logies: Alle 35 kamers zijn even mooi, uniek en comfortabel ingericht met TV, telefoon, minibar en
haardroger. Sommige kamers hebben trappen in de kamer dus is het aangeraden om daar rekening mee te
houden bij de reservatie. Alle kamers zijn niet-rokers kamers.
Type A: Standaard kamer (max. 2 volw. + 2 kinderen -12j) met badkamer met douche of bad/WC.
Type B: Superieure kamer ((max. 2 volw. + 2 kinderen -12j) originele, ruimere kamer met badkamer met
bad/WC.
Type C: Luxe kamer (max.2 volw. + 1 kind -3j.) met badkamer met éénpersoonsbubbelbad of sauna.
Type D: Luxe kamer (max.2 volw. + 1 kind -3j.) met zithoek en badkamer met éénpersoonsbubbelbad en
sauna.
Gastronomie: Ontbijtbuffet. Half pension: 3-gangen diner in de Grill des Tanneurs. Het gerenommeerde
restaurant L’Espièglerie laat zich inspireren door de Franse haute cuisine terwijl de Grill des Tanneurs grill-
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en Belgische gerechten op de bistrokaart heeft staan. L’Espièglerie is gesloten op zaterdagmiddag en
zondagavond en sommige feestdagen. Beide restaurants zijn gesloten op 1/1.
Info:Kleine huisdieren toegelaten in de kamers zonder vasttapijt. Het hotel is niet geschikt voor personen met
een beperking. Geen communicerende kamers. Verblijfstaks ter plaatse te betalen: ca. € 1,30 per volw. per
nacht.
Promotie
-50% op zondagnacht (indien geen feestweekend) bij verblijf in K+O of half pension.
2+1 in kamer en ontbijt bij volledig verblijf in periode 1/7-30/8/20
GASTRONOMISCH ARRANGEMENT 2 DAGEN/1 NACHT BEAR001A
Niet mogelijk met aankomst op zondag of feestdag.
1 overnachting met ontbijtbuffet en 1 x 5-gangen gastro verrassingsdiner in restaurant l’Espièglerie.
Prijs per persoon in een tweepersoonskamer in periode A: Type A: € 115• type B: € 133• type C: € 149• type
D: € 154.
Prijs per persoon in een tweepersoonskamer in periode B: type A: € 120• type B: € 138• type C: € 154• type
D: € 164.
Kind 2-6j.: € 45 en kind 7-11j.: € 53 (met 3-gangen kindermenu)
GASTRONOMISCH ARRANGEMENT 3 DAGEN/2 NACHTEN BEAR001B
Niet mogelijk met aankomst op feestdagen.
2 overnachtingen met ontbijtbuffet, 1 x 5-gangen gastro verrassingsdiner in restaurant l’Espièglerie en 1 x
3-gangen diner à la carte in restaurant au Grill des Tanneurs.
Prijs per persoon in een tweepersoonskamer in periode A: type A: € 202• type B: € 238• type C: € 270• type
D: € 280
Prijs per persoon in een tweepersoonskamer in periode B: type A: € 212• type B: € 248• type C: € 280• type
D: € 300.
Kind 2-6j.: € 76 en kind 7-11j.: € 92(met 3-gangen kindermenu)
Kerstarrangement 24-26/12/19 BEAR001K
2 overnachtingen met ontbijtbuffet, op 24/12 ’s avonds 1 diner in de Grill des Tanneurs en op 25/12 ’s
middags een Kerstdiner in gastronomisch restaurant L’Espièglerie.
Prijs per persoon in een type A: € 240, in een type B: € 275, in een type C: € 305, in een type D: € 325.
Toeslag single: € 40 in type A/B. Prijs: kind – 2j. : gratis
(ter plaatse te betalen: vast drankenforfait voor beide diners samen: € 55/volw en € 30/kind).
Opgelet: 25/12 ´s avonds zijn beide restaurants.

Prijzen per persoon, per nacht BEAR001
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Belgie/Ardennen/gastronomie_hotel_les_tanneurs_namen.htm
.
Toeslag half pension: € 37. Toeslag single: € 20 op type A/B.
Kind in K+O: -2j: gratis, 2-6j: € 10 in K+O, 7-11j: € 18 in K+O, kind. in HP: 2-11j: € 21.
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