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Hôtel de la Source | Zakelijke verblijven in SpaFrancorchamps
Route Du Circuit 22
Francorchamps - 4970
Contact: +32 87 79 58 00
Telephone de reservation: +32 87 79 58
00
© Hôtel de la Source

https://www.hotel-de-la-source.com/nl/

Het Hôtel de La Source, tussen natuur en motorsport, is een
must voor uw zakelijke bijeenkomsten en seminars in SpaFrancorchamps.

4 sterrenkamers
90 designkamers
4 suites waarvan 2 'corners' met balkon en een panoramisch
uitzicht op de beroemde bocht van La Source
Ingerichte kamers, op verzoek met elkaar in verbinding te
brengen voor personen met beperkte mobiliteit
9 vergaderzalen
Zalen uitgerust met de nieuwste technologie
Modulaire ruimtes die tot 400 personen kunnen onthalen

Incentives en teambuildings
Een breed scala aan activiteiten, beschikbaar via lokale partners:

Spa road trip
Vuurdoop op de piste van het #link[node|11166|circuit van SpaFrancorchamps]
Meester-chocolatierworkshop
Blitz-quiz en karikaturen
Natuurwandeling ...
De lijst wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe activiteiten in de
Ardennen

De andere troeven van het Hôtel de la Source
> Bar en restaurant
Designrestaurant
Lounge bar
Verfijnde Franse keuken
> Wellnessruimte
Finse sauna verwarmd tot 88°C
Cardio-fitnessapparatuur en 2 kleurendouches
Ontspannende massages
> Bereikbaarheid
Op 3 km van de snelweg
Het Hôtel de la Source is een bevoorrechte plaats voor uw
zakelijke bijeenkomsten, incentives en elk type bedrijfsevent.

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