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Welkom! Blij u te mogen verwelkomen in de Villa d’Olne. We hopen dat u zich goed hebt kunnen vinden. Als u 
opmerkingen hee� over uw kamer, aarzel dan niet om onze huishoudster onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Hier vindt u prak�sche informa�e om van uw verblijf genieten te kunnen.

Gra�s toegang zonder code.
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De sleutelhanger van uw kamer omvat de sleutel van uw kamer en een sleutel waarmee u de Villa d’Olne van buite-
naf kunt bereiken via de grote glazen deur aan de zijkant Manoir.

! Vergeet niet uw sleutels mee te nemen zodra u het gebouw verlaat!

De kamers Arthur en Jeanne aan de zijkant paviljoen, die een terras op de begane grond hebben, hebben de sleutel 
tot de deur van hun terras en niet die van de glazen deur aan de zijkant Manoir.

����������������������������

Beschikbaarheid van kamers, tenzij u van tevoren op de hoogte bent gesteld.

Van maandag 14u tot woensdag 14u.
Wellness-centrum tot 12u op woensdag.
Van woensdag 14u tot vrijdag 14u.
Wellness-centrum tot 12u op vrijdag.
Van vrijdag 16u tot zondag 16u.
Wellness-centrum tot 15u op zondag.
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Volgens de actuele sanitaire maatregelen (Covid-19):
U vindt ze hieronder gedetailleerd voor elke aangeboden 
service (gemeenschappelijke ruimtes, wellnessruimte, 
maaltijden, vrijetijdsapparatuur), deze maatregelen zijn 
genomen uit ons uitgebreide sanitaire protocol, beschikbaar 
op de site.
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Om u de nodige privacy te geven en om ecologische redenen, gezien de lengte van het verblijf, besteden we niet 
uw kamer om het onderhoud uit te voeren.
Als u een extra handdoek nodig hee�, aarzel dan niet om onze huishoudster op de hoogte te stellen van de plaats 
�jdens het ontbijt. Of neem telefonisch contact met ons op als ze niet in het gebouw is.
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De Villa d’Olne is een ruim huis, meer dan 800 
vierkante meter, waardoor zonder zorgen de 
nodige afstand in alle omstandigheden is. 
Het is echter aan iedereen om de aangeboden 
ruimtes op verschillende �jds�ppen te 
gebruiken.

De Villa d’Olne bestaat uit 2 gebouwen:

   De Manoir met de belangrijkste keuken, de woonkamer, de veranda, de eetkamer en de 8 slaapkamers Marie, 
   Pierre, Louise, Nicolas&François, Pauline, Guillaume en Valen�ne.

   Het paviljoen, met de wellnessruimte, de 6 kamers Arthur, Jeanne, Jacques, Marguerite, Suzanne, Edmond.

De 2 gebouwen zijn verbonden door een tunnel onder de tuin; de toegangsdeur van deze doorgang, aan de zijkant 
Manoir is onder de grote trap naast de hoofdkeuken.
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Buiten kunt u genieten van onze 9 holes minigolf, gelegen in het park, permanent toegankelijk en verlicht in de 
avond (licht op in de cabine waar de apparatuur is opgeslagen.) De speeltuin, tafeltennis en petanque zijn 
beschikbaar, voor kinderen ook, onder de verantwoordelijkheid van een volwassene.

De apparatuur van tafeltennis en petanque wordt opgeslagen in de kasten van de trap kant Manoir, naast de deur 
van de onderdoorgang. Bedankt dat u de apparatuur hebt gevonden waar u deze hebt gevonden.

Door deze tunnel ontdekt u de recrea�egebieden: fitnessruimte, biljart, tafelvoetbal, videospelletjes lounge.
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Volgens de actuele sanitaire maatregelen (Covid-19):
Het gebruik van recreatieve apparatuur impliceert desinfectie door u voor en na gebruik. In elke speelk-
amer zijn desinfecterende spray en gel verkrijgbaar.

Het dragen van het masker en de desinfectie van de 
handen zijn verplicht vanaf 12 jaar in gemeenschappelijke 
ruimtes (woonkamers, keuken, gangen). Het dragen van 
het masker is niet nodig aan tafel, noch in de buiten-
ruimten.
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Tussen de check-in en check-out uren is de toegang tot de wellnessruimte met verwarmd zwembad, jacuzzi en 
sauna gra�s en inbegrepen, 24/24 tot de vermelde uren op de dag van vertrek.

We bieden een badjas, slippers en handdoeken, om na gebruik terug te brengen naar uw kamer en raden aan om 
uw kamer te verschonen. Laat uw persoonlijke bezi�ngen in de kamer achter wanneer u naar de wellnessruimte 
gaat.

Het gebruik van de wellnessruimte impliceert dat 
u de gebruiksvoorwaarden die vermeld staan op 
de toegangsdeur tot het zwembad hebt gelezen.

Bijzondere waakzaamheid op deze 2 punten: 
Geen enkel kind kan alleen naar het zwembad 
gaan en moet onder toezicht van een volwassene 
blijven.
Je kunt niet eten of drinken bij het zwembad.
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U kunt uw eigen drankjes meenemen. In het belang van de ecologie vragen we u zoveel mogelijk om het legen 
van de drankjes die u meeneemt te herva�en, omdat we geen glasbollen hebben. Een kleine koelkast is 
beschikbaar in uw kamer.

Water (sprankelend of niet) en thee zijn naar eigen goeddunken beschikbaar in de hoofdkeuken. Bij aankomst 
ontvangt u glazen waterflessen die u naar uw gemak kunt vullen bij de fontein in de hoofdkeuken aan de zijkant 
Manoir of bij de fontein in de wellnessruimte aan de zijkant paviljoen. Thee is beschikbaar in uw kamer en in de 
hoofdkeuken.

In uw kamer hee� u een koffiezetapparaat en waterkoker, met de nodige voorraad voor uw verblijf. Als je meer 
koffiepads wilt, zijn ze te koop in verschillende winkels van de stad.

Een “honesty” bar is beschikbaar in de hoofdwoonkamer. U vindt drankjes tegen een vergoeding: We geven u de 
toegang in vertrouwen en vragen u om op het formulier de geconsumeerde dranken te noteren. Ze worden in 
rekening gebracht op de dag van uw vertrek, op het moment van het ontbijt. De verkoop van alcoholische 
dranken is verboden aan minderjarigen. Als deze bar open is, vertrouwen we op de waakzaamheid van de ouders.
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We bieden alleen ontbijt service. Andere maal�jden kunnen door u worden gebracht of van tevoren worden 
besteld via partnerrestaurants. De gerechten kunnen worden bewaard in een koude ruimte in de ruimte die aan 
uw kamer is gewijd. Bedankt dat je het eten niet in de koude kamer hebt achtergelaten nadat je bent vertrokken.
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Volgens de actuele gezondheidsmaatregelen (Covid-19):
  De kleedkamer, sauna en fitnessruimte zijn momenteel 
  niet toegankelijk; we wensen dat maximaal 1 uur gebruik 
  te maken van het zwembad en de jacuzzi, zodat iedereen 
  er meerdere malen van kan genieten tijdens zijn verblijf; 
  dit om te voorkomen dat een bijzonder tijd per kamer 
  wordt opgelegd.
  Omdat het zwembad 24 uur per dag, 7 dagen per week 
  geopend is, raden we u aan later terug te komen als er 
  meer dan 6 personen in de wellnessruimte zijn.



Het ontbijt en de maal�jden vinden plaats op de veranda of in de eetkamer.
De 3 slaapkamers met een kitchene�e hebben de ruimte en het serviesgoed om te eten.
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Uitstekende tradi�onele gerechten op basis van lokale en seizoensgebonden producten, met een Belgisch �ntje. 
Ze leveren.

www.campinaire.be. tabblad “à emporter’’ => (om mee te nemen)
Katrin: +32 492 45 14 58

Mogelijke levering door: Aux Campinaires, A Table, L’Art de Vivre, La Cour de la Reine. Voor Il Sole die Capri, u 
moet uw eten ter plekke ophalen.

Voor de maal�jden: U kunt uw kleine gerechten meenemen, onze keuken en ons servies zijn gra�s beschikbaar… 
met schoonmaak en opslag.

Om de plaatsen voor iedereen aangenaam te houden, zijn de gerechten met de friteuse, racle�es, fondues en 
pierrades (racle�e met vlees) verboden vanwege de impregna�e van de geuren in de stoffen.

We dringen aan op en danken u bij voorbaat voor het afvoeren van afval van de gerechten naar de plaatsen die 
door onze huishoudsters worden getoond van de plaats wanneer u aankomt.

Als u wilt eten, raden we de volgende etablissementen aan. Kaasplateau, Sint-jakobsschelpen, picknickmanden, 
unieke gerechten en gastronomische menu’s, de keuze ontbreekt niet. Diverse restaurants bezorgen bij Villa 
d’Olne.

Boeking en betaling vindt rechtstreeks plaats tussen u en de betrokken restaurants.
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Volgens de actuele gezondheidsmaatregelen (Covid-19):
U vindt een speciale tafel voor het hele weekend volgens een tafelplan dat we niet kunnen wijzigen.

U kunt uw gerechten ook meenemen naar uw kamer en ervan genieten op onze dienbladen. Er is geen 
roomservice. We vragen u de vuile gerechten in de hoofdkeuken te laten vallen en contact op te nemen met 
onze huishoudster als u extra gerechten nodig hebt.

Het ontbijt wordt geserveerd van 7u30 tot 10u.
Dit is een uitgebreid ontbijt.

We bieden een tijdsegment voor de ontbijtservice, om 
het aantal mensen dat tegelijkertijd eet te beperken. Bij 
uw aankomst zal onze huishoudster u informeren over 
de ontbijttijd die voor u is gepland, en we danken u voor 
het respecteren van het zo goed mogelijk.
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Fijne sandwiches en saladebar. Individuele koude borden, soepen, quiche en zelfgemaakte lekkernijen.
Sandwichbakken en boxbrunch. Ze leveren.

www.atablespa.be
Chris�ne: +32 471 87 57 30
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Verfijnde en seizoensgebonden gerechten, goed gepresenteerd en rijk aan smaken. Driegangenmenu en 
gerechten. Ophalen mogelijk van vrijdag tot zondag, en levering mogelijk.

www.artdevivre.be
Mr Douffet 087 77 04 44
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Gastronomisch restaurant met mogelijkheid service “om mee te nemen”

h�p://www.lareine.be
087 77 52 10
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Goede Italiaanse menu’s en heerlijke pizza’s. Ophalen tussen 18u en 22u, geen bezorging.

087 77 01 24
www.sole-di-capri.be.
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In het centrum van Spa kunt u ook maal�jden bestellen: 

. Traiteur Michel: Diverse gerechten om mee te nemen…
 h�p://www.traiteurmichel.sitew.be.                                                       
087/22.55.28 

. De vissenwinkel van Spa voor het bestellen van visbuffe�en en visschotels om mee te nemen.
087 77 64 44
 
. De slagerij Finck voor uw barbecues.
087 77 23 75 Place Verte, 14
 
. Voor uw desserts, de pa�sserie Michael Moineau.
087 56 01 37
 
. Voor uw kaasplateau, La maison Hazée
Chris�an 087 77 20 28
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www.take-away.com
Bezorging per koerier binnen 30 tot 45 min 
hamburgers, kebab en andere snacks.

In Last Minute :
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De Villa d’Olne is een ideaal startpunt voor uw wandelingen. De Ravel is een volledig gerenoveerd, oud spoor van 
lage kwaliteit, ideaal om te wandelen of te fietsen. Het begint vanaf het Henro�e-pad, met zijn toegangstrap net 
voor de Villa d’Olne.

U kunt fietsen huren, op afspraak door Xavier namens ons te bellen op 0473 31 27 83.

Aarzel niet om te informeren over de mogelijkheden van wandelingen, tentoonstellingen en musea, bij het 
VVV-kantoor van Spa: www.spatourisme.be

U kunt er zeker van zijn dat we alles in het werk stellen om uw verblijf ontspannen te maken. Wij danken u voor 
aanwezigheid hier en wensen u een aangenaam verblijf in de Villa d’Olne.

Sylvie en Jean-Michel Baert
Eigenaars
0489/450.001
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