
EEN OUTDOOR  
LIVING EXPERIENCE 
 IN HET DOMEIN VAN “LES SORBIERS” 
AAN DE OEVERS VAN DE HAUTE-MEUSE.

De canvastenten bieden 
overnachtingsmogelijkheden 
aan de oevers van de Maas, 
dicht bij de natuur. Ze 
combineren de ‘cocoon’-
faciliteiten van hotelkamers 
met een meer avontuurlijke 
buitenleven ervaring in een 
tent. De tentkamers liggen 
verspreid over het 17 hectare 
grote landgoed, weg van de 
hoofdgebouwen en dicht bij 
de fruitbomen. Het concept is 
uitgewerkt rekening houdend 
met het milieu.

LEVEN ONDER ZEIL

De directe omgeving van Les 
Sorbiers is zeer rustig, maar 
enkele voorzorgsmaatregelen 
zijn noodzakelijk: kleine 
hangsloten zijn voorzien om 
de ritssluiting af te sluiten. 
Een schoenendoos aan de 
ingang van de tent laat u toe 
uw schoenen uit te trekken bij 
het binnengaan. Elektriciteit is 
beschikbaar en er is wifi in de 
tentkamers.

Bij uw aankomst in Les 
Sorbiers ontvangt u een 
«gebruiksaanwijzing» en het 
team van het hotel zal u alle 
nodige informatie geven om 
aan een aangename vakantie 
te beginnen.
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SANITAIRE 
VOORZIENINGEN 
BIJ HET AVONTUUR

Roestvrijstalen tanks
leveren drinkwater voor het 
tandenpoetsen en om de dorst 
te lessen. Watertonnen voor 
douches worden verwarmd 
door middel van zonne-
energie! Het team van Sorbiers 
is er in elk geval om extra 
water of calorieën te voorzien 
indien nodig. Een zeep- en 
shampooset is beschikbaar bij 
de receptie.
De toiletgebouwen 
zijn voorzien van zeer 
comfortabele droge toiletten. 
De gebruiksaanwijzing van 
de toiletten is ter plaatse 
beschikbaar.

ETEN ZOALS 
IN EEN HOTEL

Het restaurant «En Face 
de l’Ile» serveert een grote 
verscheidenheid aan 
maaltijden zoals snacks, 
tussendoortjes of volledige 
menu’s.
Als het weer het toelaat, 
kunnen ontbijtmandjes 
van het restaurant worden 
meegenomen en op het 
tentterras worden genuttigd.

DE VEILIGHEID VAN KLEIN 
EN GROOT

De omgeving van Les Sorbiers 
herbergt, zoals elke natuurlijke 
omgeving, prachtige kanten 
maar ook bepaalde risico’s. 
De oevers van de Maas en de 
nabijheid van het water zijn 
daar enkele van. Les Sorbiers 
verzoekt elke bezoeker de 
nodige voorzorgsmaatregelen 
te nemen en zich aan de 
geldende voorschriften te 
houden.

CHAMBRE MEUSE
Tent voor 2 – 80 euro/nacht

CHAMBRE HÊTRE
Tent voor 4 – 95 euro/nacht

CONTACTEER ONS 
voor meer details en om een op maat 
gemaakte offerte te ontvangen.

Les Sorbiers
Sorbiersstraat 241 - 5543 Heer - België

www.lessorbiers.com
bonjour@lessorbiers.com
Telefoon :  +32 (0) 82 22 20 63
Volg ons project op Facebook en Instagram

LES SORBIERS


