
BERTOGNE 

De locatie voor een geslaagde vakantie! 
 

Ruime vakantiewoning voor 8 personen 

aangepast voor rolstoelgebruikers 
 

     
 

Aangepaste woning voor mindervaliden.  Rustig gelegen in het dorpje Bertogne, in het hart van de ardennen, en meer bepaald in 

de attractieve driehoek van de toeristische steden Houffalize(12km), Bastogne(10km) en La Roche(17km).   
 

Voorzien van een grote afgesloten tuin (1000m2) met petanquebaan, glijbaan, schommel en zandbak voor de kinderen, een veilig 

omheinde visvijver. Terras met tuinmeubelen en bbq. 
 

Gelijkvloers: inkom/speelruimte met voetbaltafel, vogelpik, speelgoed, een tafeltje met stoeltjes voor de kindjes en documentatie.  

Living en keuken is één geheel, met de trap naar boven met veiligheidshekje beneden aan de trap, eetstoel.  

Woonkamer met houtkachel, schotel tv (tv vlaanderen), eethoek en open ingerichte keuken met oven, magnetron, vaatwasser, 

frigo, aparte diepvries, koffiezet, toaster en electrische kookplaten,  

1 aangepaste slaapkamer met twee aparte verhoogde  bedden en 1 badkamer volledig aangepast voor mindervaliden met douche 

en zitje, wc en onderrijdbare lavabo met kantelbare spiegel allen voorzien van de nodige beugels en 1 badkamer met douche en 

lavabo, aparte wc 

Verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met bad en lavabo en aparte wc. 

 

Voor de verwarming is er een houtvuur en centrale verwarming met radiatoren in elke ruimte 

 

Info is in de woning aanwezig of in de toeristische dienst te Bastogne 

1 km van de woning is er een grootwarenhuis: Smatch 

een langlaufpiste loopt achter de woning. 

 

Meer info: 

Rue de Béthomont 267 D 

6687 Bertogne 

Info tel 0472/344 132 

e-mail: vakantiehuisbertogne@telenet.be 

 

 

De vakantiewoning  omvat: 

 

GELIJKVLOERS: 

 

 inkom/ontspanningsruimte met vogelpik, voetbaltafel, speelgoed, documentatie 

 

            
 

 

mailto:quyssens.gerdi@telenet.be


 

 keuken, zithoek, eetruimte vormen één geheel.  Eetruimte met tafel en 8 stoelen,  Zithoek met flatscreen en TV Vlaanderen 

 Met uitzicht op de tuin en de weiden  

 Keuken voorzien van  oven, microgolfoven, koffiezet, toaster, vaatwasmachine, frigo en aparte diepvries 
 

          
 

 Badkamer  met lavabo, spiegel, dubbele douche met gewone douchekop  en regendouche 

  Aparte wc  

 Aangepaste badkamer : douche met zitje, wc en onderrijdbare lavabo met kantelbare spiegel,  

  allen voorzien van de nodige beugels. 

            
 

 Slaapkamer  beneden: 2 aparte bedden met bedverhogers 
 

 
 

BOVENVERDIEPING: 
 

3 slaapkamers, badkamer met bad en apart wc. 

 Slaapkamer : dubbel bed met kleerkast  

 Slaapkamer : dubbel bed met kast 

 Slaapkamer : ofwel de gezinskamer:dubbelbed met kast, aan de andere kant een zetel en  relaxstoeltje een kinderbedje en 

een plooibedje in de kast. 

 

             
 

 Badkamer  met bad en lavabo 

 Apart wc  

 


