
 

 

Goedendag, 

We verwelkomen u graag voor uw verblijf in de suite Un Petit Bout d'Atlantide. Hieronder vindt u alle 
praktische informatie die u nodig heeft voor uw aankomst in het Manoir d'Ange. 

 

Aankomst op het Manoir d'Ange 

Adres: Terre du Jardin 9, 4190 MY (FERRIERES) 

Om de ingang te vinden, zoekt u eerst het adres van het naburige huis Rue Du Vieux Tilleul 10, 4190 MY. 
Onze ingang is direct naast dit huis tegenover een oude holle lindeboom midden op de weg. 

U komt binnen via onze poort en parkeert u rechts van de ingang. 

Op het domein 

Nadat u uw auto hebt geparkeerd, neemt u het kronkelend, kaarsverlichte pad helemaal uiterst links van de 
parkeerplaats. Uiteindelijk komt u op een betegeld terras waar 2 deuren op uitkomen. U neemt de 
afgeronde deur aan de linkerkant:  Un petit Bout d'Atlantide. 

U  opent deze, maar pas op, het handvat is een beetje speciaal... 

Om het te openen, tilt u de hendel omhoog. Binnen kan de deur vergrendeld worden als het handvatj 
volledig naar beneden is. 

In uw suite 

In uw kleine privé-entreehal vindt u aan uw rechterhand een klein doorgeefluik (waar ook het ontbijt wordt 
geserveerd) 

In de suite treft u een veelheid aan kleine kaarsjes aan en staat een ontspannend muziekje op. 

Naast het bad staat een karafje met het aperitief (of in de koelkast in de zomer) en wat kleine snacks voor u 
klaar. 

Wilt u meer verlichting, dan vindt u de schakelaar achter de draperie bij het bad. 



De Maaltijd (indien u onze -formule Nuit de Rêve heeft besteld): 

Naast het bad vindt u de eerste gang geserveerd (twee kleine salades om te nuttigen terwijl u geniet in het 
bad). 

Aan tafel staat zowel de soep als het hoofdgerecht in kleine individuele terracotta schaaltjes die warm 
worden gehouden door kleine theelichtjes, zodat u op uw eigen ritme de maaltijd kunt nuttigen... (Als u naar 
uw smaak vindt dat het gerecht niet warm genoeg is , vindt u in de hoek een magnetron). 

In de zomer wordt de soep vervangen door een gazpacho. Bij heet weer staan salade en gazpacho in de 
koelkast. 

In de koelkast vindt u het dessert. 

Na de maaltijd kunt u uw vuile vaat kwijt door deze in het kleine doorgeefluik in de gang te zetten. 

 

De drankjes 

Uw aperitiefkaraf wordt u aangeboden. 

Ook vindt u in de koelkast een keuze uit witte wijnen, roséwijnen en diverse frisdranken en bieren. Buiten de 
koelkast staan de rode wijnen. 

Op elke fles staat duidelijk de prijs vermeld. 

U betaalt ons het bedrag van uw drankjes wanneer we elkaar ontmoeten, wanneer u vertrekt. 

Alle thee en koffie zijn onbeperkt (NESPRESSO koffiemachine). 

 

Ontbijt 

Rond 9.00 - 9.15 uur komen wij het ontbijt bij u bezorgen in het doorgeefluik. 

U hebt al een NESPRESSO om desgewenst een kopje koffie op bed te drinken. 

 

Vertrek 

Het uur van uw vertrek is aangebroken... helaas! 

Dit is wanneer we elkaar ontmoeten om uw indrukken uit te wisselen en het saldo (contant) te vereffenen. 

Vertrektijden zijn maximaal om 12.00 uur. 

 

 

Wij wensen u een prettig verblijf bij ons,  

L'équipe du Manoir d'Ange 


