BROCHURE
Het gehucht van Vervoz ligt op de Romeinse weg
Tongeren - Arlon (Aarlen) en moet zijn huidige reputatie
aan de ontdekking van een belangrijk Romeins
verleden en aan de aanlokkelijke bouwkunst. Het
landschap versierd met vijvers behoort tot het bijzonder
Patrimonium van Wallonië.
Temidden van deze aantrekkelijke harmonisatie staan, op
een rij langs de weg tussen het westen en het oosten, de
gebouwen uitgevoerd in breuksteen van kalk die werden
opgetrokken tussen de 17de en de 19de eeuw.
We noteren hier het kasteel Tornaco en zijn bijgebouwen,
twee belangrijke boerderijen, de smederij en het huis van
de smid en aan de rand van een vijver, de neogotische
kapel gedateerd van 1867, graf van de familie van
Tornaco.
Het beschermd verklaarde buurdorp, Ocquier is eveneens
een merkwaardige bouwkunst op zijn eigen met namelijk
het "Castel du Val d'Or", boerderij uit de 11de eeuw en
vroeger een postrelais, de binnenplaats van de monniken,
vroeger de priorij van de abdij van Stavelot en het
historisch beschermde monument, de Sint Remakluskerk.

Eigenaars:
Ph. et B. Lefèvre – de Troyer
Adres :
8, Vervoz 4560 Clavier
32 (0)86 34 49 16
Mail : levicus@vervoz.be

www.vervoz.be

Prachtig gelegen in het hart van Europa, het is heel
gemakkelijk een bezoek brengen aan alle België en
omliggende landen.

Deze gite - gesitueerd op de
eerste verdieping van een
tweehonderd jaar oude schuur biedt een originele sfeer dankzij
een
‘loft’
architectuur
bestaande uit brute materialen :
kalksteen, ijzer, hout en retro
meubilair.

Infrastructuur :
 salon met houtkachel, TV satellite, DVD, FREE WIFI
 Eetruimte voor 8 personen
 keuken bar keuken uitrusting : koelkast 150 cm met kleine diepvriezer, elektrische kookplaten,
dampkap, micro-golf/gril/convector, koffiezetapparaat, waterkoker, broodrooster, friteuse,
croque-monsieur apparaat.
 badkamer (bad/douche/toilet)
 kamer met 1 bed voor twee personen van 140cm
 kamer met 2 bedden van 90cm en 1 bed van 90cm in de mezzanine
 washok met toilet op gelijkvloers, centrale verwarming met programeerbare thermostaat
 garage voor wagen en fiets voor kinderen en volwassen (met een baby stoel), ping pong tafel
 washok met ketel, kleine vriezer en toilet
 kleine tuin met meubelen voor 6 personen, 2 tuin bedden, barbecue

Tarief
Kosten
Laag seizoen :
(water,electriciteit,…) : Januari, februari, maart,
15,00€/dag;
november en
van juni tot september : december uitsluitend
10,00€/dag
schoolvakanties.
Voorschot van 30% niet
recupereerbaar

Midden seizoen :
April, mei, juni,
september, oktober,
Karnaval en
Paasvakantie

Hoog seizoen :
Juli, augustus,
Allerheiligen, Kertsmis en
Nieuwjaar.

Alleen maar per week

Week
van zaterdag 17U00 tot
zaterdag 12U00

250.00 €

290.00 €

Week-end
van vrijdag 17U00 tot
zondag 17U00

135.00 €

160.00 €

Mid-week 5 nachten
WE 3 nachten

185.00 €

200.00 €

360.00 €
Christmas holidays
420.00 €

180.00 €
in laaste minut
in laaste minu

Hout : 30 cents/st. - Garantie :150,00 €
Week-end de fête (Pasen, Pinksteren, Hemelvaart,1te Mei Allerheiligen): + 50%
Schoonmaak: 40,00€* - Hond** (op aanvraag) : 15€
* De eindschoonmaak is verplicht en geldt voor de reiniging van plaatsen maar ook het regelmatig reinigen
van ramen, kasten, vlechten, etc. evenals de schoonmakers, de evacuatie en de gemeentelijke belasting op
afval.
** Honden mogen niet alleen gelaten worden in holiday cottages (schuilplaatsen) niet onbeheerd achter in
de tuin.

Activiteiten ( NGI kaarten met parcours in de gîte)
Sports

Tourisme

Openluchtzwembad van Ocquier

Durbuy, de kleinste stad ter wereld

Tennis club des 3 Provinces te Ocquier

Het kasteel van Modave

Kayak op de Ourthe- Durbuy Adventure

De megalithen van Wéris

Spéléo et en Klimmen

De grotten van Han

Mini golf te Durbuy

Chardeneux, nabijgelegen dorp

Golf van Méan

Romaanse kerk van Bois-Borsu

