
 
 

 

 

 

Goedendag,  
 
We zijn verheugd te mogen verwelkomen in de	«		la	Roulotte	d’Alégria ». In deze brief geven we u praktische 

informatie die nuttig is voor uw aankomst en verblijf op de	Manoir	d'Ange. 

 
Aankomst op de Manoir d’Ange 

Adres 
9	Terre	du	Jardin	4190	MY	(FERRIERES) 
 
Dit is het adres van het gebouw, echter niet de ingang van het domein. 

De ingang van het domein is op enkele meters van de holle lindeboom die op het midden van het dorpsplein 

(Place	du	Vieux	Tilleul) geplant staat. 

U komt binnen en parkeert uw auto aan de rechterkant van de ingang. 
  

Op de Manoir 
Vanaf daar volgt u te voet het kronkelende met	pad tot u aankomt op een betegeld terras.  U loopt recht nar de 

Roulotte nu. 
U hoeft zich geen zorgen te maken, u komt niemand tegen. Alles wijst zich vanzelf.  

 

In de Roulotte 
De dranken 

Uw carafe met aperitief wordt u aangeboden. 

In de koelkast vindt u een selectie van witte wijnen, rosé, champagnes evenals frisdranken, water en bier.  Buiten 

de koelkast staan de rode wijnen. 

 Op elke fles staat de prijs duidelijk aangegeven. 

Wanneer u uitcheckt worden de dranken mee afgerekend. 

U kunt	onbeperkt	thee	en	koffie	drinken (NESPRESSO koffieapparaat). 
 
Het ontbijt 

Op het met u afgesproken tijdstip wordt het ontbijt voor uw deur neergezet. 

We	kloppen	aan	en	verdwijnen	weer… 
U kunt reeds een kopje NESPRESSO op bed drinken als u dat zou wensen. Normaal gezien bieden wij het ontbijt 

aan vanaf	9	uur. 

 
Het vertrek 

Het uur van uw vertrek is aangebroken ... jammer genoeg! 
Dit is het moment waarop we elkaar ontmoeten en het uitstaande bedrag afrekenen. 

Uitchecken dient voor	12h00	te gebeuren.	 
	
OPGELET,	

1) wij	hebben	GEEN	visa,	pin-	of	bancontact	apparaat.	Voorzie contanten bij de uitcheck. 	
2) De afstand van de roulotte tot het hoofdgebouw is redelijk groot. Als u een douche wenst te nemen, houd u er 

dan rekening mee dat het eventjes kan duren voordat het water warm is. 	
    

Samengevat: 
1. Uur	van	aankomst	:			te	bepalen	

	

OPGELET	:	KOM	NOOIT	VROEGER	AAN	DAN	OP	HET	AFGESPROKEN	TIJDSTIP.	

U	HEEFT	EEN	SPELING	VAN	15	minuten.	
Voorbeeld : Als u om 19h00 heeft afgesproken, wordt u verwacht tussen 19h01 en 19h15. Hierna moeten wij de 

weg met lichtjes aanpassen voor onze volgende gasten…. En we willen verwarring voorkomen zodat u niet in de 

verkeerde suite terecht komt ! 
 



Mocht een onverwachte	gebeurtenis op het laatste ogenblik u verhinderen op de afgesproken tijd aan te komen, 

neemt u dan zo	snel	mogelijk	contact	met	ons	op. 
 

2. Uur	van	ontbijt		:	te	bepalen	

	
 

Wij wensen u een zeer aangename avond, 

	

	
Stoffel,	Béatrice	en	Didier	van	de	Manoir	d'Ange 
	
	

Le	Manoir	d’Ange					 
          9, Terre du Jardin   

 4190 My (FERRIERES) 

 

0475	97	60	65  
0488	015	488  
www.lemanoirdange.com 
 


