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Les Jardins de la Molignée | Businesshotel dicht bij
Dinant
Rue De La Molignée 1
Anhée - 5537
Contact: +32 82 61 33 75
Les Jardins de la Molignée

Telephone de reservation: +32 82 61
33 75

https://www.jardins.molignee.com/?lang=nl
Organisators van MICE-evenementen weten dit zakenhotel in
Anhée, tussen Namen en Dinant, beslist te smaken. Het is de
locatie bij uitstek voor al uw seminaries.
Deze plek, gelegen tussen de Maas en haar zijrivier de Molignée,
beschikt over alle troeven voor de organisatie van seminars,
congressen en businessmeetings.

Ruime kamers
Les Jardins de la Molignée stelt 52 kamers ter beschikking voor uw
zakelijke verblijven en meerdaagse seminars.

Seminarieruimtes

6 moduleerbare zalen waarvan 3 met zicht op het
park
Gepaste uitrusting waaronder een beamer,
geluidsinstallatie, wifi, kabel-tv, airconditioning enz.
Didactisch materiaal in elke ruimte, nl. een
overheadprojector, groot scherm, kopieermachine en
meer op aanvraag
Tijdens evenementen zorgt een plaatselijke traiteur voor de
catering.

Andere troeven van Les Jardins de la Molignée
> Ideaal gelegen
In het rustige valleiengebied tussen Maas en Molignée
> Activiteiten in de buurt
Verrassende wandelingen in de volle natuur
De Abdij van Maredsous
De spoorwegfietsen van La Molignée
De watertuinen van Annevoie
De Brasserie du Bocq
Les Jardins de la Molignée biedt u een prachtlocatie in de
ongerepte natuur als uitvalsbasis voor al uw seminaries en
businessverblijven tussen Namen en Dinant.

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