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Castel de Pont-à-Lesse | High-end seminaries in
Dinant
Rue De Pont-à-lesse 36
Dinant - 5500
Contact: +32 82 22 28 44
https://casteldepontalesse.be/nl/

Het 3 sterrenseminariecentrum Castel de Pont-à-Lesse is ondergebracht in een
schitterend landhuis uit 1810, gelegen in een aangename groene omgeving. Het vormt
de perfecte locatie voor een luxeseminarie in Dinant.
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Castel de Pont-à-Lesse ligt middenin de natuur en beschikt over alle nodige
infrastructuur voor de organisatie van een bedrijfsseminarie of teambuildingactiviteit,
in- of outdoor.

Seminariecentrum
> 14 moduleerbare vergaderzalen
Diverse afmetingen

Onthaalcapaciteit tot 400 personen
> Teambuildingactiviteiten
Via ferrata-klimparcours en initiaties bergbeklimmen
Natuurwandelingen, met gps
Bier-, wijn- of whiskydegustaties
Team cooking
Highland games
Enz.

De andere troeven van Castel de Pont-à-Lesse
> 3 sterrenaccommodatie
91 kamers met alle comfort (airconditioning, kluis, koelkast enz.)
Zicht op het park of de vallei
Absolute rust
> Bar en gastronomisch restaurant in de ‘Orangerie’
Plaatselijke gastronomie
Streekbieren
Selectie kwaliteitswijnen
> Ontspanningsvoorzieningen
Verwarmd binnenzwembad
Minigolf
Petanqueterrein
> Eenvoudig bereikbaar
Op slechts 1 uur van Brussel
Op 5 km van het stadscentrum
Gratis parking
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit
Het team van Castel de Pont-à-Lesse in Dinant zorgt ervoor dat het u tijdens uw
seminaries en teambuildings aan niets ontbreekt!
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