
Vayamundo Houffalize

Party Center

Welkom in het hart van de ”echte” Ardennen
— Feest in de volle natuur aan de oever van de Ourthe —

De grootste feestlocatie in Wallonië
—
• Alles onder één dak:

-  Feestzalen van 10 tot 450 personen
-  Gezellige lounge bar
-  250 kamers (700 bedden) op 3-sterren niveau
-  Zwembad met whirlpool
-  Nieuw wellnesscenter en fitnesszaal
-  Binnen- en buitenspeeltuin
-  Kinderboerderij
-  Ruime gratis openluchtparking

• Proef de heerlijke streekgerechten
• Gerenoveerd in 2015
• Gratis WIFI in het ganse Vayamundo Party Center
• Verhoog de adrenaline in het mountainbikeparadijs 

Houffalize

Beschrijving van onze zalen
—

Zaal niveau receptie banket

Le Buffet 0 - 340

Le Buffet annexe 0 - 132

Le Petit Buffet 0 - 126

Wandebourcy + 
Wibrin 

1 450 350

Aux Berges de 
l’Ourthe 

0 350 250

Au Bec du Feyi 0 - 112

Actief in de echte Ardennen
—
Ambiance
• Muzikale animatie tijdens de maaltijd of aperitief
• Dans avond in onze Dine&Lounge of restaurant

Activiteiten
• Zwembad, wellnessfloor, fitness
• Natuurwandelingen en wildcraft met of zonder natuurgids
• GPS zoektocht
• Mountainbike, electrische fietsen, Vespa
• Kayak
• Golf

Adrenaline verhogende activiteiten
• Moulin Bock: www.naturaction.com
• Explo-raid: www.exploraid.com
• Wildtrails: www.wildtrails.be
• Adrenaline-events: www.adrenaline-events.com
• Belevenissen in de natuur

Bezoeken
• Bezoek aan de brouwerij van Achouffe of Lupulus
• Bezoek aan de chocolaterie Cyril chocolat
• Bezoek aan oorlogsmuseum “History 44” of 
 Bastogne War Museum

Vraag naar onze mogelijkheden.

NL



Bereikbaarheid
—
Met de auto:
Makkelijk bereikbaar! Vanuit Brussel neemt u de E42 richting 
Namen en volgt u de E25 richting Luxemburg.
Na Aywaille neemt u afrit 51 en slaat u links af. 534m verder 
slaat u opnieuw links af op de N30. Na 2,1 km neemt u links de
Avenue de la Gare en hebt u uw bestemming bereikt.

Met het openbaar vervoer:
trein tot Luik of Gouvy, vandaar is er een bus naar Houffalize.

Afstanden:
Te Houffalize Belgie: 1,5 uur van Brussel - 45 min. van Luik 
– 200 km van Antwerpen – 200 km van Gent – 185 km van 
Charleroi – 100 km van Maastricht – 200 km Reims – 300 km 
van Parijs

Parkeren:
Op de parking of in de garage kunt u voor onbeperkte duur 
parkeren. De overdekte parking is betalend.

Vayamundo wil inspiratie aanreiken voor deugddoende 
momenten en dit voor zoveel mogelijk mensen. Iedereen 
heeft immers recht op happiness! Bovendien willen we ook 
een bescheiden steentje bijdragen tot een betere wereld. 
Hierbij hebben we speciale aandacht voor: natuurbehoud, 
actief ouder worden, multiculturele openheid, toerisme 
voor allen en solidariteit in het algemeen. Wij proberen dit 
waar te maken via al onze eigen activiteiten maar werken 
ook samen met daartoe gespecialiseerde organisaties.

Graag stellen wij u een pakket op maat samen:
Vayamundo Party Center Houffalize

Philippe Neckebroek

Ol Fosse d’Outh 1 | B-6660 Houffalize
+32 61 28 05 86
mice.houffalize@vayamundo.be
www.vayamundo.eu


