
Een landelijke gîte dichtbij Luik

Le Porche de Ferme

Het akkerlandschap 

ontdekken en in een 

aangename gîte overnachten

 édition juin 2015

Een volledig uitgerust appartement voor 3 
personen werd, in een voormalige schuur, 
naast het hoeveportaal.

De balken van dit oude gebouw geeft een landelijke en warme stijl. De gîte 
heeft 2 korenaren (kwaliteitslabel) gekregen van de Waalse gewest.

U treedt binnenin de gîte via een aparte ingang, dit geeft u alle vrijheid. Een 
parkeerplaats bij de ingang van de gîte is  voor u bestemd. Geniet ook van 
een eigen tuintje, overdag of bij zonsondergang...

Wenst u te verblijven in onze regio voor toeristische, familiale, of 
professionele redenen, dan opent Le Porche de Ferme graag zijn deuren voor 
u, dichtbij Luik en tal van verbindingen!

Le Porche de Ferme
heet u Welkom !

Rue Provinciale, 520
BE-4458 Fexhe-Slins

(Commune de Juprelle)



	 Le Porche de Ferme 

Tarieven 2015 - Schoonmaak en BTW inbegrepen
190 € voor een weekend (vr 17u - ma 10u)
270 € voor een week (vr 17u - vr 10u of ma 17u - ma 10u)

Korting mogelijk voor verlengd verblijf!

Contacteer ons voor verdere informatie!
Marie-Caroline & Lambert de Harenne

Rue Provinciale, 520 - BE 4458 Fexhe-Slins (Juprelle)

www.leporchedeferme.be - info@leporchedeferme.be

+32 (0) 475 654 994 ou +32 (0)4 278 65 60

www.leporchedeferme.be

Eerste verdieping - Uw leefruimte

• de garderobe en de eetkamer 
• het salon met televisie, DVD toestel, 

radio-CD en WiFi
• zeer goed uigeruste keuken: 

afwasmachine, elektrisch fornuis met 
oven, micro-golf, koelkast met diepvries, 
waterkoker, elektrische koffiezet

Tweede verdieping - Uw ontspanningsruimte

• tweepersoonskamer (90x190 cm), als 
mezzanine boven het salon

• eenpersoonskamer (90x190 cm)
• badkamer: bad/douche en twee wastafels

Ligging en bereikbaarheid
Rue Provinciale, 520 - BE 4458 Fexhe-Slins

• naaste omgeving van de E313, E42 et E40 
snelwegen

• 5 km Zoning des Hauts-Sarts, 7km Zoning 
Ans-Alleur-Bierset-Loncin, 10 km Luik

Le Porche de Ferme

Een gîte voor 3 personen
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