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Vakantiehuis Le Canotier
Rue Mont les Champs 208A
5550 Bohan sur Semois
www.lecanotier-bohan.be
Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken geven we graag enkele richtlijnen
mee. Alvast bedankt om deze op te volgen.
Liesbet en Pascal (0475335994)
Belangrijke informatie:
•

•

•
•
•
•
•

sleutel: ophalen en afgeven in
café “au bon vieux temps”
place Henri de la Lindi 30, Bohan (naast Delhaize)
Rudi en Carina 0497 402617
verwarming
thermostaat naast kapstok, temperatuur regelen met pijltjes, ’s nachts de
temperatuur steeds verminderen
dekbedden en hoofdkussens zijn aanwezig
U dient zelf bed- bad- en keukenlinnen mee te brengen.
Het is uitdrukkelijk verboden om kaarsen te branden in het huis.
De open haard moet steeds gesloten zijn tijdens het branden en bij het
verlaten van het huis.
In Bohan vindt u een Delhaize – supermarkt, 2 beenhouwers, 2 bakkers, een
krantenwinkel (met postpunt) en verschillende cafés en restaurants.

Inrichting huis/tuin:
•
•
•
•
•

•
•

woonkamer met open haard en centrale verwarming, open keuken
slaapkamer met 2-persoonsbed (1,60m breed) en stapelbed
mezzanine (boven de keuken met 2 1-persoonsbedden)
badkamer met ligbad/douche, lavabo en toilet
keuken voorzien van alle comfort (koelkast, keramische kookplaat, elektrische/hetelucht-/grill oven, koffiezet, fonduestel, croque-monsieurstel, mixer,
waterkoker, wok en servies voor 6 personen )
satelliet TV/RADIO (met alle Belgische zenders), DVD/CD/MP3.
grote tuin, tuinset aanwezig
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Huisdieren:
In principe geen probleem, maar op de volgende voorwaarden:
• een vlooienband verplicht of pipetten.
• Het dier moet goed opgevoed zijn, geen burenhinder veroorzaken.
• Bedden, stoelen en banken zijn voor dieren verboden terrein.(evt. dierenmand
meenemen).
• Na uw vertrek mag niets meer te merken zijn dat naar de aanwezigheid van
uw huisdier verwijst.
• De tuin moet volledig vrij zijn van uitwerpselen.
Bij uw vertrek:
•
•
•
•
•
•

De vuilnisbak onder de gootsteen dient geleegd te worden, alle vuil moet in de
voorziene plasticcontainers in de schuur.
De open haard moet afgekoeld zijn en afgesloten worden met de glazen deur.
Het meubilair moet op de oorspronkelijke plaats staan.
koelkast leegmaken en reinigen.
ramen, deuren en gordijnen sluiten behalve voor de deur.
De centraleverwarming op 8*/10* zetten bij vertrek, dit van oktober tot en met
april

Wegbeschrijving:
•
•
•

Brussel ring - Namen E411 volgen richting Arlon tot afrit 23
Via N835 richting Gedinne, verder via Haut Fays N935 en Houdremont N973
tot Bohan.
Over brug Semois door het dorp, bij de kerk linksaf naar het water, de weg
volgen tot aan de kapotte brug, net voor de kapotte brug aan de rechterzijde
staat het huis Nr. 208A.(zwarte hekken)

Toeristische info:
-

Laforêt: geklasseerde architectuur, poppenatelier, kindvriendelijke wandeling
(route des légendes) www.serpoletlaforet.be, www.beauxvillages.be
De vallei van de Semois (“Petit Canada”)
Park National Bohan – Membre
Ruisseau de Nafraiture, Ruisseau du moulin
Vresse www.vresse-sur-semois.be
Ardoisalle: bezoek oude leisteengrove met treintje www.recrealle.be
Bison Ranch Orchimont
Bouillon: kasteel Godfried van Bouillon, dierenpark
www.parcanimaldebouillon.be
Rochehaut: dierenpark
Gedinne: natuurpark Croix-Saille
Redu: boekendorp www.redu-villagedulivre.be
Charleville-Mezières www.charleville-mezieres.be
Sedan www.sedan.fr
Orval www.orval.be
Frahan: kinderboerderij www.semois-adventure.be
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-

kajakken op de Semois + 160 km bewegwijzerde mountainbikeroutes: Kajaks
en MTB kunnen gehuurd worden in Vresse.
Alle: recreatiecentrum www.recrealle.be (kajak, MTB, speelplein, tennis, minigolf, bowling, klimmuur)
Langlaufpistes: Conrad, Croix-Saille (Gedinne)

