TALENT CULINAIR & DECO

D

e leuze ‘Meer dan schijn’ die geschreven staat op het wapenschild van de
Manoir de Lébioles, geeft perfect de
filosofie van het huis weer. Fraai gelegen in de
mooie Ardense bossen, verwelkomt de Manoir
de Lébioles zijn gasten in een prachtig natuurlijk kader en biedt hen een discrete luxe, een
private sfeer en een excellente service. Alles
wordt in het werk gesteld om een vredige en
rustige haven te creëren, die toelaat aan de
gasten om tot rust te komen en zich te
ontspannen.

Geslaagde inrichting

De zestien luxueuze kamers en suites zijn stuk
voor stuk anders ingericht, met veel maatwerk
en kwaliteitsvolle materialen. De charme van
het oude kasteel en de hedendaagse inrichting
met designelementen verbroederen geslaagd.
Het streven naar perfectie is hier de norm. Zo
speelt ook de geraffineerde keuken van chef
Olivier Tucki, die 16 punten in de Gault Millau
heeft behaald, een belangrijke rol in het geheel.
Je kunt zowel binnen als op het terras met
adembenemend uitzicht lunchen en dineren.

Meer dan
schijn

In de prachtige groene omgeving rondom de stad
Spa ligt de Manoir de Lébioles, ook wel het ‘Petit
Versaille des Ardennes’ genoemd. Het kreeg een
grondige renovatie en heden huist er een hotel met
restaurant en wellness.

Spa & Golf

De spa is ondergebracht in een van de bijgebouwen van het kasteel. De architectuur van de
wellnesssuite wordt gekenmerkt door de vier
oerelementen: water, lucht, vuur en aarde. De
spa biedt ontelbare mogelijkheden om je te
ontspannen en tevens de verzorgingen Carita.
Op zondag 7 Juli 2013 organiseert Manoir de
Lébioles zijn tweede golftoernooi op de Royal
Golf Club des Fagnes in Spa. De eerste Open
Lébioles zal gehouden worden in samenwerking
met gerenommeerde partners als champagnehuis Taittinger en Porsche Zentrum
Willich. Samen met initiator Manoir de
Lébioles staan zij die dag garant voor een onvergetelijke golfervaring.

60 ELLE Decoration

Aarzel niet om u te informeren over de verschillende arrangementen et voorgestelde programma’s voor hem en haar, welness-momenten, om
te herbronnen en samen relaxerende momenten te beleven. De Manoir de Lébioles meet zich

een familiale gastvrijheid aan, waarin de gasten
zich zeer goed thuis voelen.
Manoir de Lébioles, Domein de Lébioles 1/5, 4900 Spa (Creppe),
087 79 19 00, www.manoirdelebioles.com

