MEEGEDEELD

PRESTIGIEUS VERWENADRES
In het Manoir de Lébioles - een Versailles in het klein gelegen in de Ardennen - komen de gasten terecht
in een natuurlijk, authentiek en historisch kader. De topservice en de discrete luxe maken de filosofie
waar die op de wapenschilden te lezen staat: Etre plutôt que paraître (Zijn veeleer dan lijken).

Het Manoir de Lébioles biedt zijn gasten een wereld van
schoonheid en raffinement aan. De keuken van de Bourgondische
chef-kok Olivier Tucki - 16 punten in de Gault&Millau en in 2014
bekroond met een Delta d’Or - neemt je mee op een culinaire reis
naar het land van de smaak. De chef selecteert voor zijn gasten
terroir- en seizoensproducten, waarvan sommige afkomstig zijn
van de beste lokale ambachtelijke producenten, om er met veel
passie en talent uitgelezen gerechten mee te bereiden.
Zin in nog meer verwennerij? Laat je dan onder handen
nemen door de professionals in de wellnesszone, waar ze
behandelingen bieden op basis van de producten van Carita of
van Les Thermes Marins de Saint Malo.
Nadat je lichaam uitvoerig in de watten is gelegd, kun je terecht
in een van de luxueuze kamers of suites voor een verkwikkende
nachtrust.

Goed om te weten: het Manoir de Lébioles, dat op de
website Tripadvisor beschouwd wordt als een van de
tien beste Belgische luxehotels en als beste luxehotel in
Wallonië, beschikt over de ideale infrastructuur voor al je
meetings, vergaderingen, recepties en feesten. De vlekkeloze
organisatie en de persoonlijke service maken van elk event
een unieke ervaring.
Er valt trouwens altijd wel iets te beleven in het Manoir. Zo
krijg je op 25 juni en 15 oktober de kans om Michael Grube,
vioolvirtuoos, aan het werk te zien tijdens twee uitzonderlijke
dinerconcerten. Meer info via www.manoirdelebioles.com.
>> Le Manoir de Lébioles
Hôtel – Spa – Wellness – Restaurant.
Domaine de Lébioles 1/5.
4900 Spa (Creppe). T+32 (0)87 79 19 00.

