Groepsaccommodaties
Eifel Panorama & Le Mont Saint Jacques
Telefoonnr.: +32 (0)496648333
E-mail.: consportief@skynet.be
Websites: www.groepsaccommodatie-eifel.de

http://www.groepsaccommodatie-ardennen.be

Groepsaccommodaties
‘Eifel Panorama en ‘Le Mont Saint Jacques’
Eens per Jaar ontvangt u een nieuwsbrief over ontwikkelingen of aanbiedingen van/over onze Groepsaccommodaties, indien
niet gewenst gelieve ons dat a.u.b. te laten weten.
Via deze weg willen wij alle klanten bedanken voor hun bezoek (en afgelopen Jaren), tevens

Wensen wij jullie Fijne Feestdagen, een
Gelukkig en Gezond 2015
In Eifel Panorama, zijn er werken verricht, dit zijn:
- 46 Nieuwe bedden over 23 slaapkamers - 60 nachtkastjes voor alle kamers met nachtkastlampjes bedden zijn speciaal gemaakt en kunnen uit mekaar gezet worden als 2 eenpersoons of tegen mekaar als 1 tweepersoons
(matrassen sluiten aan mekaar) - Op alle slaapkamers zijn er aan 1 wand achter de bedden, houten achterwanden
(lambrisering) aangebracht (i.p.v. de huidige houten bakken met TL lampen), tot een hoogte van 125 cm over de gehele
breedte - nieuwe plafond lampen in alle slaap- en badkamers (led verlichting) – in badkamers c.q. toiletten melkfolie i.p.v.
gordijntjes ook in beneden toiletten, en rolstoel douche/toilet - overal nieuwe overgordijnen (tevens ook de salon en
eetruimte) - bekleden van zithoekbanken in de eetruimte met Skyleer - inham v/d eetruimte is de vloer betegeld - nieuwe
linoleum in ontspanningsruimte gelegd en de poolbiljart (10 weken voor aankomst ballen te reserveren voor gebruik, kleine
biljartkeus en krijt dient men zelf mee te nemen), deze is in een aparte ruimte geplaatst – tevens zijn er diverse
schilderwerken verricht – iets andere opstelling Salon.
Om alle vernieuwde slaapkamers te bekijken van Eifel Panorama, klik hier op de platte
grond en kunt u iedere kamer aanklikken http://www.eifelpanorama.eu/Indeling_huis_eifel.htm
Zie ook enkele foto’s beneden in deze nieuwsbrief
Bij Le Mont Saint Jacques hopen wij spoedig nieuws te kunnen melden, wij verzoeken
iedereen af en toe de site te bezoeken of er reeds nieuws vermeld staat (anders volgt dit
weer eind 2016).
i/h weekend van 19-21 Februari 2016 houden wij met JoggerJo het
de
5 Hardloop Ardennen Trainings Weekend (iedereen is vrij om zelf wat te ondernemen, de
trainingen volgen is dus niet verplicht), zie:
http://www.groepsaccommodatie-ardennen.be/Trainingsweekend.htm

Informatie: E-mail consportief@skynet.be

GSM +32 (0) 496648333

Indien de locatie 3 weken voor aankomst nog vrij is, dan maken wij graag
een mooie Last Minute voor u.
Tot ziens bij José en Con Olislagers

Bedden opstelling:
de eerste foto als twee eenpersoonsbedden en de laatste als tweepersoonsbed

