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Le Quartier Latin, hotel in Marche-en-Famenne
Rue Des Brasseurs 2
Marche-en-famenne - 6900
Contact: +32 84 32 17 13
Telephone de reservation: +32 84 32 17
13
© Quartier Latin

http://www.quartier-latin.be

Dit 4-sterrenhotel biedt comfortabele kamers, een spa en 8
volledig ingerichte seminariezalen. De chef van het
restaurant organiseert ook kooklessen waar u de kneepjes
van het vak onder de knie krijgt.

Evenementen op maat
Wil u een vergadering of privéreceptie houden, dat kan
allemaal bij Quartier Latin die
u onvergetelijke evenementen laat beleven die tot in de
kleinste details verzorgd zijn.
Vergaderzalen, ruimtes voor banketten, samenkomsten, zaken- of
familiediners bij Quartier Latin vindt u het allemaal en dat in een
bijzonder en prachtig kader.

Een geweldige ervaring
Hotel-restaurant Quartier Latin is een 4-sterrenhotel dat
is ondergebracht binnen de muren van een 18deeeuwse jesuïetenkerk en bovendien ideaal gelegen in het hart van
het dorpje Marche-En-Famenne in België. Dit hotel is met andere
woorden een echte aanrader!
Dit gebouw ademt geschiedenis uit, maar is toch ook heel elegant.
Dit hotel draagt de stempel van het verleden en is
tegelijkertijd uitgerust met de modernste technologie. Bij Quartier

Latin werd aan alles gedacht zodat de gasten kunnen genieten van
een perfecte combinatie tussen gastronomie, ontspanning en natuur.
Maar Quartier Latin is niet zomaar een hotel, u kan er écht helemaal
tot rust komen, want onder hetzelfde dak vindt u een gezellig
restaurant, een uitstekende welness en een groot gezellig terras.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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