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WELKOM IN CHALET 275

La Boverie ligt halverwege tus-
sen Rendeux en La Roche-en-
Ardenne en vlakbij vele bekende 
stadjes in de Ardennen zoals La 
Roche, Hotton, Houffalize, Bas-
togne en Durbuy. Vakantiepark 
La Boverie is vooral geliefd door 
sportievelingen door de talrijke 
activiteiten die de streek biedt 
(kajak, quad, klimmen, moun-
tainbike, abseilen…).

Op een steenworp afstand van 
de Ourthe en het strand (500 
m) liggen de houten bungalows, 
chalets genaamd, in uitgestrek-
te gebieden met weilanden, 
groen en fruitbomen. Tijdens het 
seizoen zijn er verschillende

activiteiten en animaties voor 
ouders en kinderen: bingo, lazer 
shoot, wandelingen, boerderij-
bezoeken, klimmen, deathrail, 
kajakken, enz. Op La Boverie 
vindt u ook een restaurant en 
taverne met terras en wasserette 
met wasmachine en droger. 

Er bevinden zich uitgestippelde 
wandelingen met vertrek vanuit 
het vakantiepark. In La Roche (6 
km) worden verschillende sport-
activiteiten en parcours aange-
boden. In de winter kunnen 
sneeuwliefhebbers volop geni-
eten op de pistes van de Bara-
que Fraiture (25km) en Samrée 
(10km – enkel langlaufpiste).

Chalet 275 is gevestigd op het gezellige Park La Boverie. Dit 
park is gelegen in het mooie Jupille (gemeente Rendeux) 
langs de Ourthe in het hartje van de Belgische Ardennen. 
Het park sluit aan bij de typisch Ardense stijl en is goed 
onderhouden.



CHALET 275

Chalet 275 is geschikt voor 6 personen en gezellig landelijk ingericht 
met de nodige moderne accenten. Zowel de leefruimte met open keu-
ken, badkamer als beide slaapkamers zijn voorzien van het nodige 
comfort. Verder heeft de chalet een west gericht zonneterras aan de 
achterkant met prachtig uitzicht op de vallei.

Mooie en nette ingerichte chalet. Lekker warm door Pelletk-
achel. Goed uitgeruste keuken. Prima TV en wifi. Gelegen in 
een mooie omgeving. Wandelingen onmiddellijk in de buurt.

“



WOONKAMER

Gezellig, knus en modern
De ruime woonkamer is voorzien van 
een TV met digitale zenders, DVD en 
wifi. Tevens is de woonkamer uitgerust 
met een comfortabele slaapbank voor 
twee personen.

KEUKEN

Luxe en goed uitgerust
De volledig vernieuwde keuken is voor-
zien van alle gemakken. Zo beschikt 
het over een vaatwasser, oven, mag-
netron, elektrisch fornuis, afzuigkap, 
koelkast en koffiezetapparaat.

BUITEN

Een prachtig uitzicht
Ons zonnige terras is gelegen op het 
westen en voorzien van tuinmeubi-
lair. Door het prachtige uitzicht kan 
je na een actieve dag heerlijk tot rust 
komen!

SLAAPKAMERS

Modern ingericht en kastruimte
De chalet beschikt over een grote slaap-
kamer met een tweepersoonsbed en 
kast, een kleine slaapkamer met een 
stapelbed en een tweepersoonsslaap-
bank in de kamer



Een ruime woonkamer voorzien van TV 
met digitale zenders, DVD en wifi

WIFI

Volledig vernieuwde keuken voorzien van 
toestellen als een vaatwasser, koelkast etc.

KEUKEN

Vanaf het balkon heeft de chalet heeft een 
prachtig uitzicht op de vallei.

UITZICHT

Je kunt de auto parkeren voor de deur van 
het chalet op de parking.

PARKEREN

Ieder vertrek in het chalet is voorzien van 
een (elektrische) verwarming.

VERWARMING

Grote slaapkamer met tweepersoonsbed, 
kleine slaapkamer met stapelbed en een 
twee-persoonsslaapbank in de kamer

SLAAPKAMERS

Groot zonnig terras (op het Westen) met 
tuinmeubilair.

TERRAS

Badkamer met ligbad/douche, wastafel en 
toilet.

BADKAMER

In de berging kan je veilig je fiets stallen.

FIETSENSTALLING

De chalet is volledig en modern ingericht.

INRICHTING

Met de pelletkachel is het chalet binnen 
no-time verwarmd.

PELLETKACHEL



CHALET 275



OMGEVING

De streek rond La-Roche-en-Ardenne is 
één van de mooiste van de Belgische Ar-
dennen. Voor elke outdoor-liefhebber is 
er wel wat wils: zoals skiën, mountain-
biken, kajakken, kanovaren, rotsklim-
men, en wandelen. Daarnaast zijn er 
tal van bezienswaardigheden, zowel op 
cultureel, gastronomisch als biologisch 
vlak. Denken we maar aan de grotten 
van Hotton of van Han, Parc Chloro-
phylle, de brouwerij van Achouffe. Ook 
de dolmen van Wéris-Oppagne zijn niet 
ver af.

Voor wie liever dichter bij La Boverie blijft, zijn 
er ook nog vele mogelijkheden. Breng bijvo-
orbeeld eens een bezoekje aan het museum 
van de Slag om de Ardennen in La Roche, of 
wandel tot de kapel van Saint-Thibaut aan de 
overzijde van de Ourthe, waar u een adem-
benemend zicht op de vallei wacht. Er zijn 
ook een hele reeks bewegwijzerde mountain-
bike-routes in de buurt.

Leuk in de omgeving
- Marche tourisme  
- Marcourt Beffe
- Bomal
- Durbuy
- Barvaux
- Nadrin le Heroe
- Houffalize



ACTIVITEITEN

Vanuit het park vertrekken er uitgestippelde 
wandelingen. Voor wie eerder van een stevige 
trektocht houdt, zijn er mogelijkheden te over. 
Zo is er de tocht La Roche-Champlon, goed 
voor zo’n 38 km. Aan de brug over de Ourthe 
vlakbij het vakantiepark ligt de infrastructuur 
van Wild Trails. Via hen kan U deelnemen aan 
een initiatie rotsklimmen, deathride, etc. Het 
is ook mogelijk om kajaks te huren.

In de winter zijn de langlaufpistes van Sam-
rée (ca. 10 km) en Baraque de Fraiture met 
skiscooters, korte alpineafdaling en langlauf-
pistes (ca. 25 km) vlakbij. Op het domein “La 
Boverie” en in de omgeving zijn oneindig 
veel zaken te doen en te ontdekken. Zo zijn 
er op het vakantiepark een visvijver, speelp-
leintjes, basketterreintjes, een voetbalveld, 
een privéstrand aan de Ourthe, minigolf, een 
tennisterrein en petanque-banen.



ACTIVITEITEN

Voor de sportievelingen onder ons zijn er ne-
gen bewegwijzerde wandelroutes goed voor 
106 km wandelplezier vertrekkende vanop 
het domein. Trek je er liever op uit met de 
mountainbike, volg dan één van de routes die 
je langs een prachtig decor leiden. Niet alleen 
in het park zij de routes al op te pakken, maar 
in de regio liggen tig van prachtige trails te 
wachten om ontdekt te worden.

Een must-do voor de avonturiers is één van de 
activiteiten van “Wild trails”, een buitensport-
organisatie op 800 meter van de chalet. Niet 
zo sportief aangelegd? Geen nood. Durbuy, 
Hotton, Marche en Famenne of La Roche-en-
Ardenne liggen op enkele kilometers rijden 
van de chalet. Hier kan je heerlijk in de winkel-
straten flaneren, een museum meepikken of 
één van de Ardeense specialiteiten proeven. 

Activiteiten in de omgeving
Kasteel van La Roche En Ardenne
Parc a Gibier – Wildpark
Toeristisch treintje
Grotten van Hotton
Doolhof van Barvaux
De Wildwatervalleien
Musee de La Bataille
Barrage de Nisramont
Historisch Museum



PRIJZEN

LAAGSEIZOEN HOOGSEIZOEN VAKANTIES & FEESTDAGEN GROTE ZOMERVAKANTIE

PER WEEKEND PER WEEKEND PER WEEKEND PER WEEK

€165 €190 €490€135
Januari, Februari, Maart, April, 

Oktober, November, December.

* Uitgezonderd feestdagen en 

vakanties

Mei, Juni, Juli, Augustus, September.

* Uitgezonderd feestdagen en 

vakanties

Kerstvakantie, Krokusvakantie, 

Paasvakantie, Meivakantie en 

Herfstvakantie

Huur alleen per week vrijdag t/m 

vrijdag



CONTACT

Park La Boverie, Rue sainte-Berna-
dette 275, 6987 Jupille

ADRES

TELEFOONNUMMER

WEBSITE

Ruben: +31 6 21242297
Helen: +31 6 34039055

info@chalet275.nl
www.chalet275.nl


