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Update Groepsaccommodaties
‘Le Mont Saint Jacques’ en
‘Eifel Panorama’
Eens per Jaar ontvangt u een nieuwsbrief over ontwikkelingen van/over onze Groepsaccommodaties, indien niet gewenst
gelieve ons dat a.u.b. te laten weten. Excuses als ze dubbel gezonden worden, er zijn veel klanten die vaker terugkomen, zo
ook in ons bestand.
Via deze weg danken wij u nogmaals voor uw bezoek.

Werken in en om Groepsaccommodatie ‘Le Mont Saint Jacques’
www.groepsaccommodatie-ardennen.be
Nu maximaal 60 personen
* Maximaal aantal personen gaat terug van 71 naar maximaal 60 personen, hierdoor ontstaat er een aangenamer
sfeertje op de slaapkamers, enkele kamers gingen terug van 4-5 persoons naar 2-3 persoons (5 kamers krijgen in
Januari een schuifdeur, hetgeen ruimte besparend is).
* In de Wintermaanden periodes laagseizoen, hebben wij prijzen gemaakt voor kleinere groep t/m 15 en t/m
20 personen, daarboven gelden de normale prijzen.
* 33 nieuwe slimme bedden (reeds geplaatst), zo gemaakt dat ze als eenpersoons of als tweepersoonsbed te
gebruiken zijn in combinatie met een boxspring). Begin Januari worden de boxsprings nog aangepast.
* Lambrisering (gereed) op slaapkamers en hal op gelijkvloers van hout dat zorgt voor ‘n aangenaam sfeertje.
*Enkele wastafels op de gelijkvloers, 17 December wordt een betonnen vloer gestort, voor het plaatsen van een
rolstoeltoilet, wastafel en wordt bekeken of een douche mogelijk is.
* Uitbreiding voortent en voorzien van nieuw zeil met grote ramen, eveneens gereed.
*Eigen tenten plaatsen op aanvraag mogelijk (enkel in combinatie met locatie).
*3.2 ha Bosgrond en Weiland aangekocht, waar wij 2 sportieve parkoersen gelegd hebben.
* Bootcamp mogelijk, nu liggen er auto- en tractorbanden, palen, pionnen, 2 evenwichtsbomen en hindernissen
tussen bomen (binnenkort een Natuurlijk trappen pad, een rotsformatie pad en er zal een apenheul gemaakt
worden van steigerbuizen, voor mensen uiteraard ;)
* Pagina parkoersen http://groepsaccommodatie-ardennen.be/Trailrun_Mountainbike_ronde.htm en Bootcamp
foto’s
* In Weiland (ook 950 m² aangekocht) achter en naast het zwembad komen Schommels e.a. speelplezier voor de
jeugd, alsmede de huidige midgetgolf baantjes en Jeux de Boules baan.
* De Kans op ‘Natuur zwembad’ is aanzienlijk gestegen! Nieuwe zwembadfilters met pomp, liner en skimmers
komen er sowieso, maar… Vrijdag 23 December worden de laatste zaken doorgesproken, mbt het omzetten van
een chloor naar Natuurzwembad. Zoals het zich nu laat aanzien blijft er een budget over voor nog een mooie
afwerking op de slaapkamers, via de werkpagina link, kunt u op de hoogte blijven.
* Stukje speelbos waar de Outdoor Tafeltennis en Tafelvoetbal komen.
* Diverse binnenwerken waren gepland voor Januari 2017, maar… wij lopen voor op schema, U kunt meekijken

op de pagina http://groepsaccommodatie-ardennen.be/Werken2016_2017.htm einde binnenwerken nu gereed
voor 3de week van Januari 2017.
Gaat uw aandacht uit naar de indeling van de slaapkamers? die uiteraard gewijzigd zijn, bekijk ze op
http://groepsaccommodatie-ardennen.be/Indeling_huis_LMSJ.htm
* Wifi is nu aanwezig (bij een reservering dient u JA te omcirkelen om dit te kunnen gebruiken, u ontvangt ter
plaatse de code, voorlopig gratis), er hangt een groot TV scherm met USB en HDMI aansluitingen waardoor een
Beamer overbodig is (denk zelf aan laptop), een DVX speler (ook nog in salon een stereo installatie en nog een
DVX speler), in een aparte ruimte hangt een groot beeldscherm met DVX speler, op deze Tv zijn een
spelcomputer etc. aan te sluiten (denk aan kabels mee te nemen)?

Eind begin 2016 vonden werken plaatst in onze Groepsaccommodatie ‘Eifel Panorama’, ook dat werd
een mooie update www.groepsaccommodatie-eifel.de voor maximaal ruim 60 personen
Om alle vernieuwde slaapkamers te bekijken van Eifel Panorama, klik hier op de platte grond en kunt u iedere kamer
aanklikken http://www.eifel-panorama.eu/Indeling_huis_eifel.htm en via de voorpagina van Eifel panorama
Over Eifel Panorama verzoeken wij onze gasten tijdens hun verblijf gebruik te maken van de aanwezig vuilnisbakken, c.q.
container. 3 x in 2016 hebben wij babyluiers geruimd uit het talud, tevens divers ander afval, het is geen gemakkelijk stuk
(de steile helling) dat iedere keer schoon te houden. Daarom het vriendelijke verzoek gebruik te maken van afvalbakken
en container.
Alvast bedankt voor uw welwillende medewerking.

Wij hopen u weer te mogen begroeten in een van onze gezellige Groepsaccommodaties
Voor meer formatie: E-mail consportief@skynet.be of via GSM +32 (0) 496648333

Tot ziens bij José en Con Olislagers

Wij Wensen iedereen mooie kerstdagen
een gelukkig, gezond en veilig 2017

