Zalenverhuur voor vergadering, trouwfeest of seminar
in deZaal,Seminar,Feest
Ardèche Domaine des Garrigues - Grospierres
Domaine des Garrigues een restauratiezaal van standing, vergaderzalen voor al uw
congressen, seminars, familierecepties, trouwfeesten, communies, doopfeesten,
verjaardagen...

www.domainedesgarrigues.com

+33 (0)4 75 39 90 75

Hameau de Comps
07120 Grospierres

Receptiezaal Moulin de Charrier
De site van de Moulin de Charrier, in het natuurpark van de Monts d'Ardèche, is ideaal
voor recepties en cocktails: professionele keuken, grote zaal, een terras ...

www.moulindecharrier.com

+33 (0)4 75 87 50 40

Le Moulin de Charrier
07600 Vals les Bains

+33 (0)6 31 61 19 96

Zaal,Seminar,Feest Belvédère
In deze prachtige omgeving, tussen het groen en de rivier werkzaamheden afgerond
achtereenvolgens seminars, activiteiten en ontspanning, altijd in dezelfde geest van
efficiency.

www.le-belvedere-hotel.com

+33 (0)4 75 88 00 02

Route des Gorges de l'Ardèche
07150 Vallon Pont d'Arc

Les Marronniers - Garden en zalen te huur - Montréal

www.les-marronniers-ardeche.com

+33 (0)7 81 43 42 12

Les Marronniers
07110 Montréal

Zaal,Seminar,Feest Tour de Brison - Sanilhac
Bruiloft, familiebijeenkomst, seminar ... Geniet van huizen te huur, hotelkamers,
restaurant, zwembaden van La Tour de Brison Sanilhac voor uw evenement in de
Ardèche.

www.belinbrison.com

+33 (0)4 75 39 29 00

La Chapelette
07110 Largentière
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Sentier des Arches - Beaumont (13 km Joyeuse)
Mooie geprivatiseerde kamer, geschikt voor maximaal 40 personen, met geluidssysteem
en videoprojector, ideaal voor evenementen met familie en vrienden. Voor bedrijven is de
plaats perfect voor uw seminars. Ter plaatse, kamers en restaurant.

www.sentierdesarches.com

+33 (0)4 75 39 44 09

Le Gua
07110 Beaumont

+33 (0)6 68 75 75 59

Domaine de Lamartine - Bruiloft, Jubileum...
Voor uw evenement, bruiloft, verjaardag, doop ... Het Domaine de Lamartine helpt u een
uniek moment te maken, biedt u stijlvolle ruimten waar, binnen of buiten.

www.evenements-lamartine.com

+33 (0)4 66 79 20 24

636 chemin de Lamartine
30130 Pont-Saint-Esprit

+33 (0)6 73 98 61 45

Zaal,Seminar,Feest Hotel Persèdes - Lavilledieu
Voor uw seminars, een aparte ruimte die plaats biedt aan meer dan 30 personen voor uw
familiefeesten (bruiloften, doopfeesten, verjaardagen), een formule voor uw

www.lespersedes.com

+33 (0)4 75 94 88 08

40 chemin des Persèdes
07170 Lavilledieu
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