La Colline aux Framboises : extraits de notre Livre d’Or – Uittreksel uit ons Gastenboek

La gentillesse et l’efficacité des hôtes n’ayant d’égal que l’harmonie des lieux, ce fut un
réel plaisir d’inaugurer ce gîte !
Jacqueline

Un grand merci pour ce week-end magnifique avec un accueil chaleureux et le tout dans
un petit nid super.
Bernard, Linda

Een prima plek om te ontspannen ….
- De gastvrije ontvangst,
- Een enthousiaste gastvrouw,
- De prachtige omgeving,
- Veel comfort
Een plek im naar terug te keren

Jack, Ineke, Joris

Bedankt voor het mooie en leuke verblijf. Het was zeer aangenaam en zeker voor
herhaling vatbaar.
Filip en Tine

Het is een zeer gezellig huisje. Bedankt voor de gastvrijheid en warm onthaal.
Jonas en Bianca

Wat een heerlijke vakantie ! Een erg mooi en stijlvol huis, vriendelijke eigenaren. Veel
leuke dingen in de omgeving wandelen, Durbuy, oorlogsmuseum in La Roche, La Chouffe
etc
Liefs,
Martin, Marieke en Silke

Een heerlijk weekend en een heel gezellig en mooi huisje ! We komen zeker en keertje
terug ; Bedankt voor de gastvrije ontvangst !
Hanneke en Angelino

Ik vond het hier heel gezellig en het is een heel leuk huisje. De speeltuin bij de kerk was
ook super
Ruben, Mariëtte, Megan, Avril

Een gezellig en warm huisje waar we vriendelijk onthaald werden door Framboise, waar
we rust en tijd vonden om samen lekker te eten na een mooie wandeling in een mooi
herfspalet. Wees maar gerust dat we naar dit charmante plekje terugkomen.
Sebastiaan, Roosmarij, Eline, Luis

We sluiten ons graag aan bij al onze enthousiaste voorgangers. Een super-gezellige « La
Colline aux Framboises » en super charmante gastvrouw Framboise … en bijgevolg een
zeer letterlijk « au revoir »
Mariette, Pashi, Frank, Yvon

A very comfortable and relaxing weekend was spent in this lovely house. Françoise was a
very kind and gracious host. We look forward to our nex visit.

We hebben veel genoten van ons verblijf, we zullen het huisje bij iedereen aanbevelen !
Fons, Daniële, Eunice, Moa

We hebben genoten van een zeer rustige, gezellige, luxe, toch sportieve kerst met toch
nog sneeuw. Het was er een om nooit te vergeten. Dank u voor de gastvrijheid.
Sjoerd, Bea, Jotijn

We willen jullie hartelijk bedanken voor de gastvrijheid. Het was enorm aangenaam om
hier te verblijven en zeker de moeite om nog eens terug te komen. Nog eens, bedankt
voor alles !
Eline, Sabrina, Kyrian, Kevin

Dank u wel voor de fijne tijd in dit mooie huisje. Het is ons goed bevallen ! Groetjes.
Jan, Sandra

Wat een heerlijk huis ! We hebben genoten en gaan uitgerust naar huis.
Rien, Ruth, Eva

Merveilleux petit week-end dans ce gîte qui inspire le calme et la tranquilité.
Julien, Catherine

Wederom een heerlijk culinair wandelweekend gehad ! Lekker tot rust gekomen en
genoten ! Bedankt voor de vriendelijke ontvangst en tot de volgende keer !
Hanneke, Angelino

Revenir une fois encore.
Pour couler des heures paisibles à l’ombre du clocher. Pour savourer la quiétude des
lieux. Pour humer ce parfum si caractéristique à l’Ardenne.
Pour la chaleur de l’accueil des gens de Marcourt et de Marcouray. Et tout spécialement
la convivialité de nos hôtes.
Jacqueline

De omgeving en het huisje waren prachtig ! Hartelijk dank voor de fijne ontvangst ! Tot
weldra !
Kristien, Gerda, Dirk, Marc

Vous avez là un bien beau gîte ! L’accueil est chaleureux ainsi que tous les gens que nous
avons pu rencontrer lors de notre week-end plein de péripéties… Notre aventure en
forêt nous a fait rencontrer des personnes avenantes pour nous remettre sur le chemin
de Marcouray.
Audrey, Marlène, Etienne, Ludovic

Een heerlijk weekend ! Gezellig huisje ! Fijne dagen in Houffalize tijdens de worldcup
mountainbike. Genoten van het lekkere fruitsap en bier. Dank u !
Fernand, Tim, Marita

Helaas hebben we door ziekte alleen zaterdag van de heerlijke omgeving kunnen
genieten. Extra fijn dus dat het huisje zelf heerlijk op orde was.
Harro, Elise

We vonden het een hele leuke vakantie, rustig buurt, leuke stadjes. Bedankt voor het
warm onthaal en de lekkere jus de pommes.
Dit adresje zullen we zeker aan vrienden en kennissen aanraden.
Frederic, Tine, Clara

Veel dank voor het lieve onthaal, het heel mooi huisje, die heel verzorgd was. Als het
mogelijk is komen we zeker terug.
André, Monique

Un accueil chaleureux, un gîte magnifique dans un cadre enchanteur… La colline aux
framboises nous a servi de tremplin pour nous permettre de découvrir une belle région.
Nous avons passé ici un superbe week-end ! Balade en vélo, kayak mais aussi gastronomie
et calme, ce fut parfait.
Anthony, Cynthia

Fijne ontvangst en zeer confortable huis. Veel gezien van de omgeving en genoten van de
rust. Veel gelezen en voetbal gekeken. Bedankt ook voor de lekkere drankjes.
Gerard en familie

We hebben genoten afgelopen week ! het huisje was prachtig en tot in de puntjes
verzorgd. Veel was het deze week echt heel warm. Toch hebben we veel gezien van de
prachtige omgeving : het kasteel van La Roche, Grotten van Hotton, Parc à gibier, Parc
des Topiaires, strandje van Maboge, het treintje van La Roche … alles was erg leuk voor
onze twee jongens.
Wat ons betreft was alles wat wij bezocht hebben een echte aanrader en wij hopen hier
zeker te komen !
Linda, Chris, Mick ; Daan

We hebben een heerlijke week gehad in dit prachtige huis. Het was een prettige
ontvangst van een alleraardigste gastvrouw. Het huis heeft alles wat je nodig hebt. De
omgeving is heerlijk en relaxed. Het marktje in Marcourt was ook de moeite waard.
Hartelijk dank voor alles !
Richard, Dylan, Anne

La colline aux framboises : een huis om naar terug te komen. Alles fijn in orde, mooi
gelegen, lekker appelsap en La Chouffe : heerlijk ! We genoten van elke dag, 7 dagen
lang, hebben we meer dan 35 km in de benen. Nog heel veel wandelingen te doen in de
prachtige, rustige omgeving. Dus komen we terug ! Een zalige afsluiten van onze
vakantie… we kunnen relax hervatten aan onze job ! Tot zeker nog eens…
Ilse, Walter

Perfect onthaald geweest door de gastvrouw ! Prachtig huisje en prettige omgeving.
Zeer net huisje, wat we belangrijk vinden. Ook heel mooi ingericht. Bedankt voor de
gastvrijheid. We zijn allen goed ontspannen om opnieuw het werkleven in te gaan !
Patrick, Joachim, Melissa

We hebben 2 hele fijne weken gehad in La colline aux framboises. We zijn erg gastvrij
ontvangen en hebben genote van de streek producten die voor ons daar stonden. Ook de
bospaddenstoelen waren erg lekker. Het huis is knus en gezellig en van alle gemakken
voorzien. En de omgeving is prachtig !
Christel, Jeroen, Inke

Nos enfants nous ont trouvé un gîte magnifique, très bien aménagé, très au calme avec
un accueil chaleureux. Nous avons pu visiter une très belle région de Wallonie.
Marcel, Marguerite, Léon, Claudine

Wat begon met een warm onthaal is het begin van een heerlijke vakantie gebleken. We
hebben genoten van de omgeving en het net verzorgde huisje gezellig en een heerlijke
houthachel. Fantastisch ! Hartelijk dank voor de gastvrijheid, we willen zeker nog een
terugkomen.
Mathieu, Janneke, Eva

Het zit er weer op. Zoals de vorige keer erg fijn. Het blijft hier mooi. En het huisje
wordt er alleen maar mooier op ! We hebben genoten ! Tot de volgende keer
Fons, Daniële, Eunice, Moa

Merci beaucoup pour cet accueil ! Le week-end de parapentistes s’est terminé en moon
boots- luge. La rivière nous a servi de frigo pour la chouffe. Jolie petite balade près des
castors. On reviendra avec le soleil quand les conditions permettront de voler. Votre
gîte est très bien aménagé, merci beaucoup !
Marie, Mathieu, Pascal

Proficiat met het zeer mooi verzorgd huisje. Er is echt aan alles gedacht : spelletjes,
dvd, boeken enz. Gewoon super verblijf gehad ! Bedankt voor de appelsap en la chouffe !
Bart, Isabel, Kristof, Tineke

Dedankt voor je open gastvrijheid en de lekkere drankjes ! Het was een heerlijke week
waar het zalig ontspannen was. Dit alles in een zeer mooie omgeving maakte het verblijf
compleet.
Patrick, Giovanna, Natascha, Sander

Voor de tweede keer een weekend in Marcouray en wederom erg goed bevatten : de
hartelijke ontvangst, lekkere drankjes bij aankomst en gedurende de koude avonden
hier heerlijk bij de houthachel gezeten. Bedankt en wellicht tot ziens !
Jerry, Wendy

Dit gezellig, comfortabel huisje leent zich perfect om te cocoonen, te genieten, bij te
praten, uit te rusten, als uitvalsbasis om de mooie omgeving te kennen. ‘t Is om naar
terug te komen en terug te komen en terug te komen.
William, Hilde

Een paar maanden geleden werden we voor het eerst ouders, en hoewel ons kleine meisje
het allerliefste is, hadden we dringend nood aan ontspanning en « quality time » met z’n
drietjes. De gezelligheid van La colline aux framboises en de rust van de prachtige
omgeving zijn een dikke aanrader voor wie wil ontstressen. Framboise heeft niet alleen
ons in de watten gelegd met lekkere bier en appelsap, maar ook aan ons baby ‘tje
gedacht. Bedankt dat we het kleine babybadje mochten lenen, ons dochtertje heeft zich
enorm geamuseerd met het plonsen in het water en wij, ouders, genieten mee ! Bedankt
voor de gastvrijheid en tot weerziens !
Kurt, Kelly, en J

Wederom heerlijk genoten van jullie huisje, de rust, onze eigen kookkunsten en heerlijk
gewandeld in de zon. Dank je wel voor de heerlijke drankjes en tot ziens !
Hanneke, Angelino

