culinaire verwennerij
in charmehotel
L’AUBErGE DU NOTAirE iN DE ArDENNEN
wiE bij l’aubErgE du notairE in viElsalm incHEckt, stapt binnEn in EEn
modErn cHarmEHotEl middEn in dE ardEnnEn. Er zijn nEgEn FrissE,
modErnE kamErs En in HEt rEstaurant kokEn dE EigEnaars moniquE van
scHijndEl En mart van dEr HEijdEn dE pannEn van HEt dak. dE micHElin
gids noEmt l’aubErgE du notairE ‘EEn zEEr aangEnaam vErblijF’.

Het voormalige notarispand in het stadje Vielsalm is volledig
en met veel zorg opgeknapt en je merkt aan alles dat de stofdoek veelvuldig wordt gebruikt. De kraaknette kamers hebben
een naam die verwijst naar hun voormalige functie, zoals het
archief of de kamer van de notaris. De kamers zijn puur en
comfortabel met bedden en beddengoed van goede kwaliteit.

SMaakpapillEn op SchErp
De smaakpapillen komen op scherp te staan als je de menukaart in handen hebt. Deze is beknopt maar origineel en volgt
het ritme van de seizoenen. Op tafel komt culinaire verwennerij van smakelijke bereidingen die hedendaags en zuiver zijn.
De gerechten zijn allemaal gebaseerd op perfecte (lokale) producten die feestelijk worden gekoppeld aan wereldse smaken.
U gaat enthousiast zijn over de wijnen die Mart voorstelt en
ruim schenkt. Het is een cadeautje om alleen nog de trap naar
je kamer te nemen en je daar te installeren op de comfortabele
boxspringbedden.
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ardennen

uitgEroEpEn tot bEStE hotEl
van bElgië 2013!
L’Auberge du Notaire in de Ardennen,
is door Zoover in 2013 verkozen tot
beste hotel van België. Wie incheckt
bij dit charme hotel in Vielsalm,
stapt binnen in een trendy boutique
hotel met gastronomisch restaurant.
L’Auberge du Notaire -de naam zegt
het al- is gevestigd in een voormalige
notariswoning. Dit monumentale
maison de maître is volledig en met

fOTO BOVEN LiNKErPAGiNA:
ooK dinderen op Het terras in de tuin

ontbijt à la cartE
Eenmaal ontwaakt wacht beneden opnieuw een aangename

fOTO ONDEr LiNKErPAGiNA:
Fietsen oVer ‘jaagpaden’

verrassing. À la carte bestel je hier hoe je je eitje bij het knap-

fOTO LiNKSBOVEN:
Culinaire VerWennerij

weer het toelaat ontbijt en dineer je ‘s zomers op het terras in

fOTO MiDDENBOVEN:
Bereid Met loKale produCten

perig verse brood wenst en de vleeswaren zijn super. Als het
de tuin.

op EEn gEWonE fiEtS

fOTO LiNKSBOVEN:
CoMFortaBele Boxsprings

Na het ontbijt is het een aanrader de omgeving van Vielsalm

fOTO LiNKSONDEr:
praCHtige VergeziCHten en rust!

te worden. Dat kan te voet, maar ook prima met een gewone

te verkennen. Natuur van dit kaliber smeekt erom bewonderd
fiets. Dus als je denkt dat je met een gewone fiets of een e-fiets

veel zorg opgeknapt en heeft negen

niets te zoeken hebt in de Ardennen, dan heb je het mis. Je

gastenkamers. Ook de Michelin gids

kunt er heerlijke fietstochten maken over oude spoorwegen en

noemt dit bijzondere plekje ‘een zeer

jaagpaden, en het stijgingspercentage is te verwaarlozen. Een

aangenaam verblijf’.

trein kan geen steile helling nemen. De vele spoorlijnen die het
heuvelachtige Wallonië doorkruisen, volgen daarom doorgaans
de dalen. Verschillende lijnen die niet meer werden gebruikt,
kregen een tweede leven als fietspad. En zo werden de
Ardennen ineens een hoop comfortabele fietskilometers rijker.
Bruggen waarover ooit stoomtreinen reden, helpen nu fietsers
beken en riviertjes oversteken. Maar niet alleen spoorlijnen
hebben als bestemming fietspad gekregen; ook voormalige
jaagpaden langs rivieren en kanalen zijn geasfalteerd. Goede
bewegwijzering doet de rest.

lEukE MEErdaagSE arrangEMEntEn
L’Auberge du Notaire, rue Général Jacques 11, 6690
Vielsalm, België. Telefoon: 0032 (80) 78 56 70,
e-mail: info@aubergedunotaire.be website:
www.aubergedunotaire.com Op de site vind je
verschillende formules en aantrekkelijke arrangementen
onder ‘Prijsinformatie/reserveren’.
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