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Gites d’Étape wordt Kaleo
Toen onze vzw in 1937 werd opgericht, was dat onder de naam 
«Colonies fraternelles de la jeunesse». Haar doel: vakanties in 
de buitenlucht aanbieden aan de jeugd. In 1960 werd ze het 
«Centre Belge du Tourisme des Jeunes». De jaren ‘80 werden 
dan weer gekenmerkt door de ontwikkeling van partnerschap-
sactiviteiten voor animatie en een nieuwe naam «Les Gites 
d’Étape du CTBJ».

Onze vzw, die al jaren erkend wordt als een organisatie voor 
jeugd en sociaal toerisme, bevestigt vandaag opnieuw haar am-
bitie, missies en waarden. Met kwaliteitsvolle accommodaties, 
verblijven en activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn.  
Daarom veranderen wij in 2019 van naam en worden wij «Kaleo».

Of u nu alleen reist of met familie, voor een enkele overnachting 
of een langer verblijf, onze gites-herbergen bieden eenvoudig 
comfort en kwaliteit met verschillende formules: van bed & 
breakfast tot vol pension. De ideale gelegenheid om even los 
te komen van het dagelijkse leven en de natuur en toeristische 
bestemmingen in de regio te ontdekken. U kunt ook een verblijf 
op maat samenstellen met activiteiten van uw keuze! 

Door de verscheidenheid van ons netwerk kunnen we u ook 
ontvangen in onze gites voor groepen (zie onze andere cata-
logus). Deze beschikken over een grote capaciteit en kunnen 
makkelijk door u gehuurd worden.

Meer info op www.kaleo-asbl.be.

Benoît César, Secretaris-generaal van Kaleo VZW
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Aantal bedden
Volledig uitgerust om per-
sonen met een beperkte 
mobiliteit te ontvangen
Gedeeltelijk uitgerust om 
personen met een beperkte 
mobiliteit te ontvangen 

Aantal kamers

Aantal douches

Aantal zalen 
(refter inbegrepen)

Fietsenstalling

Wifi

Tuin

Gezelschapsspel

Barbecue

Speelplaats

Bad

Keuken

Open haard

Station

Wasmachine

Ping-pong 

Pétanque 

Speelzaal

Salon 

Terras

Paardrijden

Kayak 

Bezienswaardigheden

Zwembad

Rivier, Meer

Wandelpadden

Langlaufen

Alpineskiën

 Fietsenverhuur



 Kaleo VZW
De vzw Kaleo is actief in het sociaal jeugd-toerisme en is erkend 
als Jeugdorganisatie en als Organisatie voor Sociaal Toerisme. 
Onze vereniging beheert een groot accommodatie- en diensten-
netwerk doorheen franstalig en duitstalig België.

Wie zijn we?

 Kaleo gites
Ons netwerk telt 25 gites voor groepen en 8 gites-herbergen, 
waarin we u het hele jaar door welkom heten. 
Onze gites-herbergen – authentieke herbergen midden in de na-
tuur – zijn eenvoudige, comfortabele en kwalitatieve centra waar 
een professionele ploeg u ontvangt en tal van formules op maat 
aanbiedt – van het bed & breakfast tot het volpension.
Onze gites voor groepen (zie onze andere catalogus) zijn uit-
geruste gebouwen, van verschillende grootten om alle verwach-
tingen te kunnen beantwoorden, die door groepen gehuurd en in 
alle autonomie gebruikt worden. 
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Kaleo projectklassen en zomerkampen

 Onze schoolverblijven
Voor uw schooluitstappen staat 
ons pedagogisch team voor u 
klaar om u te helpen de uitstap te 
plannen en te verwezenlijken. Met 
de hulp van onze ruime ervaring 
en ons uitgebreide partnernetwerk 
staan we u graag bij in uw plan-
ning om uw schooluitstappen te 
concretiseren en ze leerrijk en leuk 
te maken! Onze schoolverblijfprogramma’s worden in overleg met 
ons pedagogisch team samengesteld en kunnen aan iedereen 
worden aangepast, van de kleuterschool tot het secundair.
Bekijk onze website: www.kaleo-asbl.be of contacteer ons om 
onze catalogus te ontvangen: pedagogie@kaleo-asbl.be

 Onze vakantieverblijven
Vertrouw uw kinderen tijdens 
uw vakantieverblijf toe aan onze 
teams van stage-animatoren! In 
de gezelligheid van onze Gites, 
dicht bij de natuur, kunnen ze 
plezier maken, ontdekken, vrien-
djes maken, in groepsverband le-
ven, dromen en de leukste avonturen beleven!
Meer informatie: stages@kaleo-asbl.be

Al onze verblijven bieden de bezoekers een kans tot zelfontplooiing, maar ook contact met anderen door het leven in groepsverband. 
Naast ons verblijfaanbod kunnen we u ook, indien gewenst, begeleiden in de organisatie van uw verblijf!

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be

Choisissez et vivez le stage  
qui vous correspond parfaitement!

Une expérience qui fait grandir

2020 - InternatVOTRE STAGE CHEZ KALEO

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be

KLEUTER-, LAGER 

EN SECUNDAIR ONDERWIJS

SCHOOL-
VERBLIJVEN

2020

 Onze stages (alleen in het frans):

Les Artisto’cats Gîte Kaleo de Wanne

C’est quoi ce cirque?  Gîte Kaleo d’Ovifat 

À la recherche du trésor perdu de la grotte Gîte Kaleo d’Han-sur-Lesse 

Photos et sac à dos Gîte Kaleo d’Ovifat 

Partons à l’Av-Han-Ture Gîte Kaleo de Han-sur-Lesse 

Street Art Tous les gîtes-auberges Kaleo

Extrême Aventure Gîte Kaleo de Wanne 

Benjamin secouriste/BEPS et survie douce Tous les gîtes-auberges Kaleo

Smart’Film Gîte Mozaïk de Louvain-la-Neuve

Fun Games  Gîte Kaleo de Wanne 

Petites Z’iDées Gîte Kaleo de Wanne

A fond le ski! Gîte Kaleo de Wanne 

Meer info op onze website: www.kaleo-asbl.be
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Kaleo activiteiten

Troc de  
rentrée
11.08.19

Han-sur-Lesse

Soirée Whisky 
tasting

15.11.19
Eupen

Ladie’s Night
10.09.2019

Eupen

Marché  
artisanal

24.11.2019
Wanne

Chat-ô-vert
Marché des produits 
et pratiques durables

07-08.09.2019
Wanne

Déjeuner  
Oxfam

16.11.2019
Villers-Ste- 
Gertrude

Cerf-cerf, 
ouvre-moi!

05-06.10.2019
Ovifat

Noël Han  
Lumières

15.12.2019
Han-sur-Lesse

Portes ouvertes  
& Brocante
08.09.2019

Han-sur-Lesse

Hallowaan
08.11.2019

Wanne

Halloween
31.10.2019

Han-sur-Lesse

Bourse aux 
jouets

Février 2020
Eupen

Troc de la rentrée
Venez échanger ou vendre vos fournitures et vêtements 

pour la rentrée scolaire!

Le 11 a
oût 20

19

de 10h à 15
h

Au gîte Kaleode Han-sur-Lesse Rue du Gîte d’Étape 105580 Han-sur-Lesse

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be

Inscriptions (avant le 1er août) et renseignements:

han@kaleo-asbl.be • 084/37.74.41
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Whiskyevent
 18 Januar 2019

Die Jugendherberge lädt Sie ein auf einen gemütlichen Whisky-Abend unter Freunden. 

Begleiten Sie unseren Experten in dieser Welt und probieren Sie verschiedene Sorten.

Für die Verpfl egung ist selbstverständlich gesorgt.

Jugendherberge

 Judenstraße 79
4700 Eupen 

☎ 087 55 31 26

Am Freitag 
18. Januar 2019 

um 19h30 in der 

Jugendherberge-Eupen

Die Teilname kostet 

35€ pro Person.

IBAN BE 65 1911 5827 8296

 Bitte geben Sie Ihren Namen hinzu. 

Einschreibung per mail: gite.eupen@gitesdetape.be
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Tél. 02 209 03 00

www.gitesdetape.be

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be

Unsere Adresse/Notre adresse: 

 Judenstraße 79 • 4700 Eupen • 087/55.31.26
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Au programme : 

- Conseil de stylisme 

-  Conseil de maquillage 

et de soins de beauté 

- Photo d’expert 

Les encas seront de thème. 

L’inscription est obligatoire. 

25€/pers.

Ladies Night
Dienstag/Mardi 

10.09.2019

19:00

Jugendherberge K
aleo

Le Gîte Kaleo Eupen v
ous invite à une s

oirée beauté ent
re copine. 

Accompagnez nos Exper
ts dans ce monde de la mode et des soins.

 

Die Jugendherberge Ka
leo Eupen lädt Sie zu einem 

gemütlichen Ladies-B
eauty-Abend unter Freun

de ein.  

Lassen Sie sich von unsere
n Experten berat

en und verwöhnen.

Programm: 

 Stil- und Modeberatung

- Schmink- und Wohlfühltipps

- Professionelle Fotos 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Nur auf Reservierung!

25€/Person
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12ème édition

Une quarantaine d’exposants et artisans !

Entrée libre - Château de Wanne, Wanne 30

Contact : crh.wanne@gitesdetape.be - 080/863 106

Tél. 02 209 03 00

www.gitesdetape.be

ATELIERS CRÉATIFS 

POUR PETITS ET GRANDS*

*Une petite participation sera demandée sur place en fonction des ateliers choisis
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95€
Le prix comprend l’hébergement 

et les repas plus l’ensemble 

des activités proposées dans 

le programme.

9595€€Cerf, cerf, ouvre-moi !

5 et 6 octobre 2019 • Gîte Kaleo Ovifat

Infos et réservation:  Gîte Kaleo d’Ovifat pour le vendredi 27/9 au plus tard 

par mail à ovifat@kaleo-asbl.be ou téléphone au 080/44 46 77

Nombre de places limité.

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be

Infos 

Gîte Kaleo Ovifat • Rue des Charmilles 69 • 4950 Ovifat 

Gîte d’étape

Jugendherberge EUPEN

Judenstraße 79

4700 Eupen

Wo?
Où?

Dimanche- Sonntag

04/02/2018
10:00 - 16:00

Wann?
Quand?

Vous voudriez exposer?

Sie möchten einen Stand halten? 

Inscription gratuite et informations 

jusqu’au 26/01/2018.

Kostenlose Einschreibung und 

Infos Bis zum 26.01.2018.

gite.eupen@gitesdetape.be

 087 55 31 26

Petite restauration et bar ouvert tout au long de la journée.

Unsere Küche und unsere Lounge-Bar sind den ganzen Tag geöffnet.
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Bourse aux jouets et 
brocante pour enfants

Tél. 02 209 03 00

www.gitesdetape.be

Zum Tauschen oder Verkaufen. 

Erweckt eure Kinderzimmer 

zu neuemn Leben.

Pour échanger et vendre. 

Redonnez vie à votre 

chambre d’enfants.

Spielzeugbörse und 
Kindertrödelmarkt



In onze gites die een speciale erkenning genieten als “Accommodatie- en Ontmoetingcentra” (toegekend door de Federatie Wallo-
nie-Brussel) organiseren we ook tal van lokale evenementen.

Onze terugkerende  
evenementen (alleen in het frans):

Escape Room
➜ Wanne (vanaf 2019) - Dagelijks

Foto rally: ontdekking van Han
➜ Han-sur-Lesse - Dagelijks

RécréActives: leuke en recreatieve activiteiten
➜ Ovifat - Elke zaterdag (14h-17h)

Gezelschapsellen avond’s
➜ Ovifat - 3x/jaar

➜ Wanne - eerste vrijdag van de maand.
➜ Han-sur-Lesse - 1x/maand.

Troc costumes 
de Carnaval
09.02.2020

Han-sur-Lesse

Weekend Han-
Vol et Vous

21-24.05.2020
Han-sur-Lesse

Gertrude en 
Bière

Festival de la bière

16-17.05.2020
Villers-Ste-Gertrude

Théâtre au 
Château

14.08.2020
Villers-Ste-Gertrude

Weekend  
Bières

13-15.03.2020
Han-sur-Lesse

Festivals Danse 
Folk et Couleur 

du Monde
30-31.05.2020

Ovifat

Balade  
Gourmande 
Médiévale
21.05.2020

Wanne

Week-end Zen
Relaxation zen

21-22.11.2020
Ovifat

Soirée Gin 
tasting

Avril 2020
Eupen

St. Patrick
21.05.2020

Ovifat

Rue du Gîte d’Étape, 10 - 5580 Han-sur-Lesse 

Infos et réservations: han@kaleo-asbl.be • +32 84 37 74 41

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be

Week-end Bière 
à Han-sur-Lesse

7-8-9
JUIN
2019

PACK ADULTE ➔ 110€  (+ de 16 ans il est de 95 €)

>  2 nuits, les repas du samedi et le petit déjeuner du dimanche

>  Visite de la brasserie de la Lesse,

>  Initiation à la zythologie et dégustation de bières.

PACK ENFANTS (-de 15 ans) ➔ 75€

>  2 nuits, les repas du samedi et le petit déjeuner du dimanche

>  Animation nature la journée du samedi

>  Soirée contes le samedi soir

 

OVIFAT
Gîte d’Étape

FESTIVAL
Couleurs du monde

Entrée, Animations 

et Initiations Gratuites 

dès 11h30

De 12h30 à 14h30

Buffet cuisine du monde

SOIRÉE FOLK 

le 2 juin à 20h30

Tom White Shoes 

Replay

Combo Jazz Académie 

       de Musique de Malmedy

Fédération Belge de Kung Fu

Salsa Kara Dance

Music Connects

Penc-Mi 
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Infos: 080/44 46 77 • Rue des Charmilles 69 • 4950 Ovifat

www.gitesdetape.be/ovifat • gite.ovifat@gitesdetape.be
Organisation en collaboration avec le Centre de Demandeurs d’Asile de Manderfeld

Organisation en collaboration avec le Centre de Demandeurs d’Asile de Manderfeld

Tél. 02 209 03 00

www.gitesdetape.beWeek-end
 �en
au Gîte d’Étape d’Ovifat

à Ovifat

Musique, Danse et Guinness

Infos & inscriptions: 

gite.ovifat@gitesdetape.be ou 080/44.46.77

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be
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16 mars 2019 (dès 14h30)

Prix: Repas et soirée:  15€ (10€ - de 12 ans) • Soirée uniquement: 7€

Gite d’Etape d’Ovifat • Rue des Charmilles 69 • 4950 Ovifat

En collaboration avec

Apérospectacle

Con
cert

Repasirlandais

Atelier
s

Fiddle, Tin Whistle,

Danse Folk, Danse claquette



 Bed & breakfast, halfpension of volpension
In onze gites-herbergen zit u helemaal in vakantiestemmi-
ng – zo dicht bij huis! Reist u alleen, als koppel, met uw gezin of 
met een hele groep, dan vindt u ongetwijfeld in onze eenvoudig 
comfortabele en kwalitatieve structuren een familiale ontspan-
ningsoord, een stage- of seminarieplaats, een locatie voor een 
schoolreis, een rustplaats midden in een lange tocht, of gewoon 
de ideale uitvalbasis om de mooiste streken van België te gaan 
ontdekken. 
Onze ploegen zetten zich in om van uw verblijf een onverge-
telijke ervaring te maken !

 Toegankelijkheid voor minder mobiele mensen
Bepaalde gites-herbergen zijn helemaal toegankelijk voor 
personen met beperkte mobiliteit. Nochtans zijn enke-
le gites alleen maar gedeeltelijk of niet toegankelijk (zie 
logo). 

U kunt ons ook graag contacteren voor meer info.

 Boekingen
U kunt via e-mail of telefoon rechtstreeks bij de ploeg in de gite 
boeken. De contactgegevens voor elke vestiging vindt u terug op 
de overeenkomende fiches, zie hierna.

 BRUSSEL 170 bedden  p. 9

 EUPEN  104 bedden  p. 10

 HAN-SUR-LESSE  96 bedden  p. 11

 LOUVAIN-LA-NEUVE  124 bedden p. 12

 OVIFAT  109 bedden  p. 13

 ROCHEFORT  86 bedden  p. 14

 VILLERS-SAINTE-GERTRUDE  204 bedden  p. 15

 WANNE  83 bedden  p. 16
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Gites-herbergen
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Gite Kaleo - Auberge de Jeunesse Jacques Brel | Rue de la Sablonnière, 30
1000 Bruxelles | T +32 2 218 01 87 | info@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activiteiten in de streek 
Koninklijk Parktheater (800 m)  
Grote Markt (1,4 km)  
Manneken Pis (1,7 km)  
Jubelpark (2,2 km)  
Atomium (5,7 km)  

 Visit Brussels
https://visit.brussels

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 51’ 6.015’’
Lengtegraad 4° 22’ 1.608’’

Bereikbaar met de trein:
Station van Brussel-Noord (1,4 
km) of Brussel-Centraal (1,1 km)

Gelegen naast het neoklassieke Barricadenplein is de acco-
modatie ‘Jacques Brel’ de ideale rustplaats in hartje Brus-

sel. Op 20 minuten loopafstand van de Grote Markt is het de 
perfecte uitvalbasis om allerlei bezienswaardigheden te ont-
dekken.

In de Gite kunt u zich laten bekoren door een gezellig zonnig 
terras in de zomer, door een lekker duurzaam-ontbijt of door 
de ruime selectie aan Belgische bieren van de “Babel Bar”.

BRUSSEL
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EUPEN

Gelegen op de hoogten van Eupen is de gite het verbin-
dingsteken tussen de stad en de Hoge Venen, tussen Bel-

gië en Duitsland, tussen het meer van Eupen en dat van de 
Gileppe. De ideale gelegenheid om de streek met een groep 
of met de familie te (her)ontdekken!

Het is helemaal aangepast aan een mindervalide publiek. Er 
is ook een schuilplaats voorzien voor 20 fietsen.

Gite Kaleo Eupen | Judenstraße 79 | 4700 Eupen | T +32 87 55 31 26
eupen@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

  Activiteiten in de streek 

GR 563, 573 et 15N   
Parlement van de D. Gemeenschap (650 m)  
Radio BRF (650 m)  
Zwembad Lago (1.5 km)
Karting Eupen (3,4 km)  
Het chocolademuseum en Chocolade-
fabriek Jacques (3,7 km)  
Meer en stuwdam van Eupen (4,6 km)  
Meer van Gileppe (8,1 km)  
Natuurgebied van Hautes Fagnes - Eifel (9,2 km)  
Het pottenbakkerijmuseum van Raeren (9,6 km)  
Hertogenwald bos (13,7 km)  

 O.T. des Cantons de l’Est
T +32 80 44 64 75
www.eastbelgium.com

 Tourist Info Eupen
T +32 87 55 34 50 | www.eupen.be

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 37’ 33.171’’
Lengtegraad 6° 2’ 20.37’’

Bereikbaar met de trein:
Station van Eupen (1 km)

104
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Gite Kaleo Han-sur-Lesse | 10 rue du Gîte d’Étape | 5580 Han-sur-Lesse
T +32 84 37 74 41 | han@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activiteiten in de streek 
 
De Grotten van Han
De Gallo-Roma jaren boerderij van Malagne (6 km)  
Grotte van Lorette (Rochefort - 6 km)  
Kasteel van Lavaux-Ste-Anne (9 km)  
Redu Boekendorp  (19 km)  
Euro Space Center (20 km)  
Fourneau Saint-Michel (23 km)  
Dinant (32 km)  
Géopark Famenne-Ardenne  

 Office du Tourisme de Han
T +32 84 37 75 96
www.valdelesse.be

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 7’ 36.621’’
Lengtegraad 5° 11’ 15.314’’

Bereikbaar met de trein:
Station van Jemelle  (10 km)

Bus: Lijn 29 Jemelle-Wellin-Grupont

De gite is ideaal gelegen in het centrum van het dorp Han, 
en is de perfecte uitvalsbasis om de “Calestienne” te ont-

dekken. 

Deze geologische streek krioelt van natuurlijke bezienswaar-
digheden (grotten, uitzichttoren, natuurreservaten, specifieke 
fauna en flora) en beschikt over een indrukwekkend cultuur-
patrimonium (musea, kasteel van Lavaux-Ste-Anne, “archeo-
park” van Malagne).

96

22

18
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HAN-SUR-LESSE 



Kaleo heet U welkom in Louvain-la-Neuve, een dynamisch 
studentenstad waar de voetgangers  koning zijn!

Familie of student op bezoek, shopping of kultuurliefhebber, 
geniet van deze autovrije stad. Zin in een wandeling rond het 
meer of in de Lauzellebos, of zin in een zalig moment op een 
zonnig terras? Maak uw keuze!

Gite Mozaïk Louvain-la-Neuve | Rue de la Gare 2 |  1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve  
T +32 10 56 02 43 | info@gite-mozaik.be | www.gite-mozaik.be

 Activiteiten in de streek 

Katholieke Universiteit Leuven (210m)
Hergé Museum (350m)
Jean Villar Theater (400m)
L Museum (600m)
Boerderij van Le Biéreau (800m)
Sportcentrum Blocry (1.2 km)
Provinciaal domein Bois des rêves (3.3 km)
Attractiepark Walibi (5.3 km)
Abdij van Villers (12.5 km)
Fondation Folon (15.8 km)
De heuvel met de leeuw - Memorial 1815  

 O.T. Ottignies Louvain-la-Neuve
http://www.tourisme-olln.be/

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 40’ 16.621
Lengtegraad 4° 36’ 55.607

Bereikbaar met de trein:
Station van Louvain-la-Neuve (250m
Busstation (600m)
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Gite Kaleo Ovifat | Rue des Charmilles 69 | 4950 Ovifat | T +32 80 44 46 77
ovifat@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

  Activiteiten in de streek 
 
GR 56 / 573  
Ardennes Activity: elektrische fietsen (1 km)  
Brouwerij Belgium Peak Beer (1 km)  
RAVeL «Vennbahn» (3 km)  
Meer en stuwdam van Robertville (3,2 km)
Kasteel van Reinhardstein (3,3 km)  
De Signaal van Botrange (3,7 km)  
Malmedy (10 km)
Natuurgebied van Hautes Fagnes - Eifel  
Brouwerij van Bellevaux (17 km)  
Chocoladefabriek Darcis (24,8 km)  

 O.T. Le Haut Pays des Fagnes
T +32 80 44 73 00

 Syndicat d’initiative
T +32 80 44 64 75 | www.robertville.be

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 28’ 30.6’’
Lengtegraad 6° 6’ 35.849’’

Bereikbaar met de trein:
Station van Verviers-Centraal 
(23,4 km) of Eupen (21,7km)

Bus: n°390 Verviers-Rocherath (halte 
Gite d’Etape)
+ Lijn n°394 (vanaf Eupen)

De gite is gelegen op het dak van België, aan de voet van 
het “Parc Naturel des Hautes Fagnes”. Hij ligt verscholen 

in het groen, waar u zich een kunt voelen met de onaange-
taste natuur.

Omdat de gite zo centraal geografisch ligt, vindt iedereen 
zijn gading in de buurt : toeristische uitstapjes, sportacti-
viteiten, natuurwandelingen, enz. 

OVIFAT
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Dit mooie gite is een oude gerenoveerde molen, aan de 
rand van de rivier ‘La Lhomme’. De gite Kaleo grenst aan 

een groot speelplein. Hij beschikt ook over een mooie tuin 
met enorme barbecue (op verzoek). 

De ene bezoekt de Grotten van Lorette, terwijl de ander op de 
fiets stapt voor een tocht (de gite is uitegrust met een fietss-
talling voor 40 fietsen) of zijn wandelschoenen aantrekt voor 
de GR 577 of de Ravel die Houyet met Jemelle verbindt.

Gite Kaleo Rochefort | Rue du Hableau 25 | 5580 Rochefort | T +32 84 21 46 04
rochefort@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

  Activiteiten in de streek 

GR 577 et RAVeL 150
Cycle Sport: elektrische fietsen (650 m)  
De Gallo-Romajaare boerderij van 
Malagne (900 m)  
De Grotten van Lorette (1,1 km)  
Het grafelijke kasteel van Rochefort (1,1 km)  
Het spoorwegmuseum (3,4 km)  
De Grotten van Han (5,8 km)  
Géopark Famenne-Ardenne (6,5 km)  
De struisvogelboerderij van Doneu (7,4 km)  
Fourneau Saint-Michel (13,2 km)  
Kayak Houyet  (18.3 km)  

 S.I. de Rochefort
T +32 84 21 25 37
www.valdelesse.be
www.famenne-a-velo.be

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 09’ 33.21’’
Lengtegraad 5° 13’ 30.88’’

Bereikbaar met de trein:
Station van Jemelle (3,9 km)

Bus: n°166a Jemelle-Houyet
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Gite d’Etape van Villers-Ste-Gertrude | Rue du Millénaire 1 | 6941 Villers-Ste-Gertrude
T +32 86 49 95 31 | contact@villers.info | www.kaleo-asbl.be | www.villers.info

  Activiteiten in de streek 
 
Het dorpje Wéris (7,2 km)  
Kasteel van Logne (9,5 km)  
Het labyrint van Barvaux (zomer - 10 km)  
De toeristische tram van Aisne (10 km)  
Durbuy en Topiarypark (13 km)  
Het dorpje Ny (14 km)  
Grottes de Hotton et Comblain 
Natuurpark Chlorophylle in Dochamps (21 km)  
Kasteel van Modave (30 km)  

 Syndicat d’Initiative
T +32 86 21 24 28 

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 51’ 6.015’’
Lengtegraad 4° 22’ 1.608’’

Bereikbaar met de trein:
Station van Bomal (6,3 km)

Busverhuur op reservatie
Het Domein is het ideale gitedorp om te genieten van 

een heerlijke vakantie. Het Gite d’Etape van Villers-Ste-
Gertrude telt in totaal 204 slaapplaatsen, met 72 bedden 
in de gite-herberg «La Ferme» en verschillende andere ge-
bouwen die autonoom gehuurd kunnen worden.

Dit betoverend kader met prachtige gebouwen in na-
tuursteen zal ongetwijfeld alle natuurliefhebbers in ver-
voering brengen! Het Domein geniet overigens de 
erkenning “Fiets Welkom”en is volledig aangepast 
om fietsers te ontvangen.
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WANNE

De gite Kaleo Wanne is een gezellige plek gelegen tussen 
Trois-Ponts, Stavelot en Vielsalm. 

Vanuit de Gite kunt u verschillende wandelroutes ontdek-
ken die u naar uitzichtpunten brengen zoals de Tour Leroux, 
op magische plekken zoals de rotsformatie Faix du Diable 
of langs de sporen van de Belgisch-Pruisische grens. De 
ideale plek om de natuur op te zoeken, te herbronnen, de 
route Luik-Bastenaken-Luik af te fietsen of te genieten 
van onze streekgerechten en regionale bieren!

Gite Kaleo Wanne | 4980 Trois-Ponts | T +32 80 86 31 06
wanne@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

 Activiteiten in de streek 

Het museum van Wanne (130 m)  
Val de Wanne (1.1 km)  
Fromagerie du Bairsou (2.9 km)  
Abdij van Stavelot (5,6 km) 
Bioscoop Versailles (5,7 km) 
Avenature (7,9 km)
Plopsa Coo (8,5 km)  
Coo Adventure (8,6 km)  
Center Parcs (9,1 km)  
Brouwerijen van Lienne en Bellevaux (11km) 
Het circuit van Francorchamps (12,1 km) 
The Wall (13,8 km) 

 Royal S.I. de Trois-Ponts
T +32 80 68 40 45
www.troisponts.be

 Bereikbaarheid
Breedtegraad 50° 21’ 15.741’’
Lengtegraad 5° 55’ 14.484’’

Bereikbaar met de trein:

Station van Trois-Ponts  (5,4 km)
Bus: Op reservering



Tarieven onder voorbehoud van wijziging | Onze foto’s zijn niet contractueel en aangeboden ter informatie

 PRIVÉ KAMER                                                                                      Eupen / Villers-Ste-Gertrude / Wanne

Bed & Breakfast Half pension Vol pension

Lidkaart  
inbegrepen

Ka - 1 pers 43€ 57€ 68€

Ka - 2 pers 59€ 87€ 109€

Ka - 4 pers 84€ 136€ 174€

 PRIVÉ KAMER                                                                                            Ovifat / Han-sur-Lesse / Rochefort

Bed & Breakfast Half pension Vol pension

Lidkaart inbegrepen

Ka - 1 pers 38€ 52€ 63€

Ka - 2 pers 54€ 82€ 104€

Ka - 4 pers 84€ 136€ 174€

 OVERNACHTING IN EEN SLAAPZAAL                                                                                       In alle gites

Bed & Breakfast Half pension Vol pension

Lidkaart toe  
te voegen

Bed  < 26 jaar 17€ 29€ 35,75€

Bed  > 26 jaar 21,5€ 35,5€ 44,9€

Lidkaart: 5€  ➞ Een keer per jaar te betalen door de reservatie verantwoordelijke.
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 MAALTIJDEN               

Lunch
< 26 jaar 8€

> 26 jaar 11€

Pique-nique
< 26 jaar 5,5€

> 26 jaar 7€

Warme maaltijd 
(3 gangen)

< 26 jaar 12€

> 26 jaar 14€

Kinderen jonger dan 3 jaar verblijven 
en eten gratis. 

Brussel en Louvain-la-Neuve: Voor deze 
gites worden andere tarieven toegepast, 
neem contact met onze ploegen (zie info 
op p. 9-12)

Villers-Sainte-Gertrude: Toeristenbelas-
ting 1.10€ per nacht per persoon.

Algemene tarieven 2020
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Gites voor groepen
(zie onze andere brochure)
1  Arbrefontaine
2  Basseilles 
3  Bastogne
4  Bohan
5  Brûly 
6  Chassepierre
7  Cornimont
8  Daverdisse
9  Eupen Haus Stockem

10  Hastière
11  La Reid
12  Latour
13  Lesse-Redu
14  Maboge
15  Mormont
16  Vergnies
17  Villers-Sainte-Gertrude
18  Werbomont

Gites-herbergen
1  Brussel
2  Eupen
3  Rochefort
4  Han-sur-Lesse
5  Ovifat
6  Villers-Sainte-Gertrude
7  Wanne
8  Louvain-la-Neuve

Ontdek het Kaleo netwerk
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avec 
vous

partout!

gaat 
overal 
met u 
mee!

partout!

Retrouvez aussi notre Guide dans plus
de 1.200 points de distribution en Belgique 
(consultez la liste sur www.365.be)

Vind onze Gids ook in meer dan 1.200 
verdeelpunten in België (raadpleeg de lijst
op www.365.be)

Le partenaire français de Kaleo
La France, 
sous toutes ses coutures !

w w w . e t h i c - e t a p e s . f r

destinations, séjours 
& classes de découverte

+ de 40 
 

en France

Ville, mer, montagne, 
campagne... 

les éthic étapes sont 
partout (ou presque !)

L’esprit

  

Partager, découvrir, se rencontrer, 
échanger

12 éthic étapes écolabélisés au sein 
d’un réseau engagé

©photos: éthic étapes LodgeIn/Fotolia/
Shutterstock/Atout France-Pierre Torset.

Hébergement & 
restauration de qualité

Ambiance conviviale

Toute l’année,
pour tous !
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02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be
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