
 
P R I J Z E N  2 0 2 3 

Tijdens weekends, feestdagen of schoolvakanties zijn er geen kamers beschikbaar voor 1 nacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website : www.lespine.be 
Mail : info@lespine.be 
Telefoon : (+32) 061 28 81 82  
Gesloten: iedere 2de en 4de zondag  
+ 4de midweek van de maand 

• Toeristenbelasting niet inbegrepen in  
uw arrangement. 1,30€ p/p. p/n.  

• Om de rust in ons hotel te verzekeren  
nemen wij groepen van maximum  
6 personen aan. 

• Kinderen zijn welkom vanaf 6jaar. 

• Kleine hondjes toegelaten op aanvraag.  
Enkel in de Supérieur kamers vermits  
dit de enige met parket zijn. 
10€ per nacht per hond. Deze moeten in  
en rond het hotel aangelijnd zijn.  

• Alle kamers zijn rookvrij. 

• We bieden geen Kamer & Ontbijt  
arrangementen aan. Hiervoor kan U  
terecht bij onze collega’s in de streek die  
een Bed & Breakfast runnen. 

  

Hotel L’Espine – Achouffe 19 – 6666 Wibrin – 061/28 81 82 

Prijzen in Comfort kamers  
Kamers 5, 6, 7, 8 en 11. (bekijk deze in onze fotogalerij) 

Authentieke kamers met vast tapijt en keuze bad of douche. Niet toegankelijk 

met huisdieren. Kameroppervlakte : 25m2 
 

ARRANGEMENTEN : 
Senioren :  beschikbaar vanaf 2 nachten 

 70€ per persoon per nacht – singel kamer + 20€ per nacht 
niet beschikbaar op vrijdag of zaterdag _ leeftijd 55+  

▪ Kamer met ontbijt  

▪ Avondmaal : soep van de dag of dessert van de dag en      
hoofdgerecht met keuze vis of vlees   

▪ Dranken niet inbegrepen 
 

Relax :  beschikbaar vanaf 2 nachten  

100€ per persoon per nacht – singel kamer + 20€ per nacht 

▪ Kamer en ontbijt met bubbels 

▪ Avondmaal : 3 gangen keuzemenu 

▪ Rode of witte huiswijn tijdens de 3 gangen inbegrepen 
 

Kort genot :       1 nacht verblijf beschikbaar van zondag tot donderdag en buiten   

_______________nationale feestdagen en schoolvakanties 

110€ per persoon – singel kamer + 20€ 

▪ Kamer en ontbijt met bubbels 

▪ Avondmaal : 3 gangen keuzemenu  

▪ Rode of witte huiswijn tijdens de 3 gangen inbegrepen 
 

Cocoon :  beschikbaar vanaf 4 nachten korting van 10%  

100€ per persoon per nacht – singel kamer + 20€ per nacht   

▪ Kamer en ontbijt met bubbels          

▪ Avondmaal : 3 gangen keuzemenu         

▪ Rode of witte huiswijn tijdens de  
3 gangen inbegrepen 

 
 

 

Beschikbaar van half oktober tot en met het 2de weekend van december.  

Luxe Wild weekend :   

290 € per persoon voor 2 overnachtingen – singel kamer + 25€ per nacht         

▪ Kamer en ontbijt met bubbels 

▪ Vrijdag : 4 gangen diner 

▪ Zaterdag : 5 gangen diner 
▪ Huisaperitief  
▪ Verschillende aangepaste wijnen tijdens de gangen 

         
 
 

OPGELET : 
Een verblijf dat normaal 400€ 

kost per persoon, kost in 

Cocoon 360€ voor 4 nachten.  

De 10% korting is niet geldig 

op bijkomende consumpties, 

zoals dranken of snacks. 

 

Uitzicht met Chouffe bier 

http://www.lespine.be/
mailto:info@lespine.be


 

 

 

 

 

 

 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

ss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Website : www.lespine.be 
Mail : info@lespine.be 
Telefoon : (+32) 061 28 81 82  
Gesloten: iedere 2de en 4de zondag  
+ 4de midweek van de maand 

• Toeristenbelasting niet inbegrepen in  
uw arrangement. 1,30€ p/p. p/n. 

• Om de rust in ons hotel te verzekeren  
nemen wij groepen van  
maximum 6 personen aan. 

• Kinderen zijn welkom vanaf 6jaar. 

• Kleine hondjes toegelaten op aanvraag  
Enkel in de Supérieur kamers vermits  
dit de enige met parket zijn. 
10€ per nacht per hond. Deze moeten  
in en rond het hotel aangelijnd zijn. 

• Alle kamers zijn rookvrij 

• We bieden geen Kamer & Ontbijt arrangementen aan. Hiervoor kan U terecht bij onze collega’s in de streek die een Bed & Breakfast 
runnen.  

 

 

Prijzen in Supérieur kamers  
Kamers 1, 2 en 3. (bekijk deze in onze fotogalerij) 

Prachtige en unieke kamers met parket vloer, keuze bad of douche, koffiezet 

apparaat en Chouffe verrassing ! Toegankelijk met huisdieren. Kameroppervlakte : 25m2 

 

ARRANGEMENTEN : 
Senioren :  beschikbaar vanaf 2 nachten 

80€ per persoon per nacht – singel kamer + 20€ per nacht 
niet beschikbaar op vrijdag of zaterdag _ leeftijd 55+  

▪ Kamer met ontbijt   

▪ Avondmaal : soep van de dag of dessert van de dag en      
hoofdgerecht met keuze vis of vlees   

▪ Dranken niet inbegrepen 
 

Relax :  beschikbaar vanaf 2 nachten  

110€ per persoon per nacht – singel kamer + 20€ per nacht 

▪ Kamer en ontbijt met bubbels 

▪ Avondmaal : 3 gangen keuzemenu 

▪ Rode of witte huiswijn tijdens de 3 gangen inbegrepen 
 

Kort genot :       1 nacht verblijf beschikbaar van zondag tot donderdag en buiten   -

_______________nationale feestdagen en schoolvakanties 
120€ per persoon – singel kamer + 20€ 

▪ Kamer en ontbijt met bubbels 

▪ Avondmaal : 3 gangen keuzemenu  

▪ Rode of witte huiswijn tijdens de 3 gangen inbegrepen 
 

Cocoon :  beschikbaar vanaf 4 nachten korting van 10%  

110€ per persoon per nacht – singel kamer + 20€ per nacht         

▪ Kamer en ontbijt met bubbels          

▪ Avondmaal : 3 gangen keuzemenu         

▪ Rode of witte huiswijn tijdens de  
3 gangen inbegrepen 

 
 

 

Beschikbaar van half oktober tot en met het 2de weekend van december. 

Luxe Wild weekend :   

300 € per persoon voor 2 overnachtingen – singel kamer + 25€ per nacht         

▪ Kamer en ontbijt met bubbels 

▪ Vrijdag : 4 gangen diner 

▪ Zaterdag : 5 gangen diner 
▪ Huisaperitief  
▪ Verschillende aangepaste wijnen tijdens de gangen   

OPGELET : 
Een verblijf dat normaal 440€ 

kost per persoon, kost in 

Cocoon 396€ voor 4 nachten.  

De 10% korting is niet geldig 

op bijkomende consumpties, 

zoals dranken of snacks. 

 

Kamer 3 

Hoofdgerecht Tilapia filet 

http://www.lespine.be/
mailto:info@lespine.be

