
 

Edingen (België)  -  Kamer te huur  -  La Bignone 

    Van harte welkom bij                                               

             
 
La Bignone – de Trompetbloem, een klimplant met mooie trossen oranje bloemen, siert de 

muren van onze kamer.  

Wij bieden u een kamer voor 2 personen, gelegen tussen stad en platteland in 

de nabijheid van het prachtige park van Edingen.  De kamer is ingericht in 

een bijgebouw aan de achterkant van een karaktervol villatje daterend uit de 

jaren 30. U beschikt over een eigen ingang en een tuin om in uit te rusten of 

om buiten te eten indien het weer het toelaat.  Onze B & B ligt aan de rand 

van de stad Edingen, aan de ingang van een kalme en sympathieke 

residentiële wijk : le quartier Val Lise.  

 

De Kamer 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving 

Dubbel bed (140 cm breed). Eigen badkamer met douche, wastafel en toilet – 

Tafel met twee stoelen - Koelkast.  Garderobe en bergruimte met schappen – 

Wifi - Koffiezet -Senseo en elektrische waterkoker – Microgolfoven -  

Kleine tuin - Parking  

 

 

 

 



 
 

Voorwaarde  
Eerste nacht : 60€ , 50€ de volgende.  Afkorting mogelijk voor langere perioden. 

Wij vragen een voorschot van 30% om uw reservatie te bevestigen.  Dit bedrag 

moet gestort worden op het rekeningnummer dat u zal overgemaakt worden.  

Wij beschikken niet over een kaartlezer voor elektronische betalingen via een 

bankkaart.  Aankomst na 17 uur – vertrek voor 11 uur (behalve indien vooraf 

anders afgesproken).  Dieren zijn niet toegelaten.   

 

De Streek :  Het stadscentrum, de ingang van het park, golf club, liggen 

binnen wandelafstand – 10 minuten. Met de auto : Brussel op 35 km  

Bergen op 35 km – Rijsel op 50km. Park Pairi Daiza op 25 minuten. 

Edingen trein station op 5minuten. Te bereiken via A 8/E429 afrit 25. 

  Knop punt 77    http://www.wapinature.be 

Adres - Contact 
Benjamin Lebrunstraat,18    GSM: 0032499160932 

7850 Edingen     Vaste: 003223956958 

Henegouwen – België                                 Email: fontasu@gmail.com 
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