
nederlands                   Inventaris Le Grand Gîte 

                          Lakens en handdoeken (2 per persoon) inbegrepen in de prijs  

 

Het Kasteel = De Grote Gîte bestaat uit drie delen die met elkaar communiceren: 

 

Gîte Les Hortensias & Het hoofdgebouw & Gîte Les Rosiers  

 

De totale capaciteit is 30 personen. Er zijn 30 bedden met de mogelijkheid om 2 

babybedjes bij te plaatsen op aanvraag. Het kasteel bestaat uit een zeer grote inkomhal, 

een grote salon, een eetkamer, 2 kleine salons, waarvan 1 met een grote open haard, 3 

keukens, 10 slaapkamers, 8 badkamers. 

 

De linkervleugel = Le Gîte des Hortensias (8 bedden) 

Begane grond  

1 ingerichte keuken, 1 woonkamer met 1 slaapbank, 1 badkamer & aparte toiletten 

Eerste verdieping 

1 slaapkamer met 1 tweepersoonsbed 

1 slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden 

1 slaapkamer met 1 eenpersoonsbed 

Nachthall met 1 extra eenpersoonsbed 

1 badkamer (douche) & Aparte toiletten 

 

Het Hoofdgebouw van het kasteel = 5 slaapkamers (16 bedden) 

Begane grond 

Hall 

Grote trap naar de eerste verdieping waar  5 slaapkamers bevinden 



De Grote Salon 

Een mooie woonkamer van 50m2 met een parketvloer 

De Grote Eetkamer 

Een grote kamer van 40m2 (oude tegelvloer) gelegen naast de grote salon, ook met een directe 

toegang tot de keuken 

Tafels & stoelen voor 30 personen. (wit tafelkleed op aanvraag) 

Grote kast met serviesgoed voor 30 personen: platte borden, soepborden, dessertborden, 

kommen, kopjes, glazen, bestek,..... 

De keuken 

Een volledig uitgeruste keuken: 

Koelkast met vriesvak, vaatwasser, grote gasfornuis (2 ovens), magnetron, groot 

koffiezetapparaat, waterkoker, broodrooster, mixer 

Keukengerei: slakom, deegbakje, snijplank, keukenmessen, broodmes, dunschiller, kurkentrekker, 

houten lepels en spatels, lepel, schuimspaan, garde, citroenpers, slacentrifuge, potten en pannen 

Wasruimte & WC 

Toiletten 

Een wasmachine & wasdroger 

Strijkplank 

 

Eerste verdieping 

Nachthall 

De Grijze Kamer 

1 tweepersoonsbed (160x200cm) + kleine aangrenzende slaapkamer met stapelbed 2x 

(90x190cm) 

Badkamer (douche & wastafel & toilet) 

Nachtgang 

De gele Kamer 

1 tweepersoonsbed (160x200cm) & 2 eenpersoonsbedden (90x190cm) 

Badkamer (bad, wastafel) & Aparte toiletten 



De Roze Kamer  

1 tweepersoonsbed (160x200cm) & twee nachtkastjes & een stoel 

Badkamer (bad, wastafel) & Aparte toiletten 

De Blauwe Kamer 

1 tweepersoonsbed (160x200cm) & 1 eenpersoonsbed (90x190cm) 

Badkamer (bad, wastafel) & Aparte toiletten 

De Groene Kamer   

1 tweepersoonsbed (160x200cm) & 1 eenpersoonsbed (90x190cm) 

Badkamer (bad, wastafel, toilet) 

  

De rechtervleugel = Gîte Les Rosiers (6 bedden) 

Begane grond  

1 ingerichte keuken, 1 woonkamer (grote open haard) met 1 slaapbank 

Eerste verdieping 

1 kamer met 2 eenpersoonsbedden (+ 1 wastafel) 

1 slaapkamer met 1 tweepersoonsbed & geannexeerde kleine slaapkamer met 1 eenpersoonsbed 

& badkamer (lbad & wastafel & toilet) 


