
 

 

    
 

 

 
Wilt u de Belgische Ardennen verkennen? De streek van Vaux-sur-Sûre biedt een 

oase van rust in een prachtig woest landschap. Familiehotel Le Moulin de 

Godinval is een gezellige accommodatie middenin een schitterende omgeving. 

Ongerepte natuur, wouden en platteland sieren de streek. U kunt er bij uitstek 

heerlijk wandelen en fietsen.  

 

Alle kamers in het hotel zijn uitgerust met wastafel. Twaalf kamers bevatten een 

douche, bad en toilet. Voor de overige geldt dat er per drie kamers één badkamer 

beschikbaar is. Voor minder validen zijn drie rolstoeltoegankelijke kamers 

ingericht. Om optimaal van de sereniteit te genieten, is er geen televisie op de 

kamers aanwezig. In het restaurant is het heerlijk toeven. In het wildseizoen staan 

verrukkelijke specialiteiten op het menu. Aangezien het hotel zich bevindt in de 

forelstreek, is het aan te raden om deze vis eens te proeven. De keuken houdt 

rekening met mogelijke dieetwensen.  

 

In het ochtendgloren kunt u de vogels al horen fluiten, die u uitnodigen om naar 

buiten te gaan. In de buurt is er genoeg te doen: wandelen, fietsen, mountainbiken, 

tennis en jeu de boules behoren tot de mogelijkheden. Voor kinderen is er een 

speeltuintje bij het hotel. Wandelaars en fietsers kunnen uit een aantal 

uitgestippelde routes kiezen. In de omgeving staat rust en natuur centraal. Bezoek 

het natuurreservaat van Haute Sûre en het bos van Anlier. Het gebied bestaat uit 

grote velden, het bekken van de Sûre, het bos van Anlier en het reliëf van de 

Lorraine. Ga een dagje naar Neufchâteau. Deze stad is ontstaan rond een rotsbult, 

waarop het kasteel Novum Castellum gebouwd werd. De plaats ligt in het hartje 

van Midden-Ardennen. Ontdek ook Bastogne, met verschillende musea, 

historische monumenten en flora en fauna. 

 

 

Het hotel «  Le Moulin de Godinval » is dan een echte aanrader.Een gezellig 

familiehotel in een prachtige natuur en gelegen in een oase van rust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

Tarieven : 

 

 

   Kamer met bad of douche Kamer met lavabo 

    + wc 

 

Vol pension                       65.00 €         60.00 €                    

     

Half pension       60.00 €  55.00 € 

     

Overnachting        50.00 €   45.00 € 

+ ontbijt        

 

Suplement 1 overnachting : 5.00 € 

suplement single : 20.00 € per dag   

Prijzen geldig voor 2022 

 

Speciale tarieven voor kinderen. 

 

- 3 jaar = gratis, daarna  4.50 € ( half pension) en 6.00 € (vol 

pension) per leeftijdsjaar tot en met 10 jaar 

      Vanaf 11 jaar geldt dezelfde prijs als een volwassene. 

Indien u  vegetariër bent of  moeten uw maaltijden suikervrij zijn of 

heeft u andere vereisten, laat dan vooraf iets weten zodat wij daar 

met plezier aan kunnen voldoen . 

 

 

 



 

 

Paasarragement van 16 april tot 18 april 2022 

 

- 2 overnachtingen :van zaterdagavond tot     

              Tot maandagnamiddag : 

     155.00 € kamer met bad/douche/wc 

     145.00 € kamer met wastafel       

 

- 3 overnachtingen : 1 dag ervoor of erna : 

       210.00 €  kamer met bad/douche/wc 

       200.00 €  kamer met wastafel 

 

Inbegrepen in de prijs half pensioen en speciaal Paasmenu op 

zaterdagavond met aperitief en koffie. 

 

 

Hemelvaart van 26 mei tot 29 mei 2022 

 

Van donderdagavond tot zondagmorgen 

3 overnachtingen in vol pension :  

      190.00 € kamer met bad/douche/wc 

      175.00 € kamer met  wastafel 

 

3 overnachtingen in half pension                                                

      175.00 €  kamer met bad/douche/wc  

      165.00 €  kamer met wastafel    

 

 

Pinksterweekend van 3 juni tot 6 juni 2022  

 

Van vrijdagavond tot maandagnamiddag : 

3 overnachtingen in vol pension :  

      190.00 € kamer met bad/douche/wc 

      175.00 € kamer met  wastafel 

 

3 overnachtingen in half pension                                                

      175.00 €  kamer met bad/douche/wc  

      160.00 €  kamer met wastafel    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midweek 

 

Vanaf maandagavond tot vrijdagnamiddag vol pension: 

Kamer met lavabo  : 230.00 € per persoon 

Kamer met bad of douche en wc : 250.00 € per persoon 

 

In half pension: 

Kamer met lavabo  : 210.00 € per persoon 

Kamer met bad of douche en wc : 230.00 € per persoon 

 

Midweek – arrangement geldig het hele jaar. 

Prijzen BTW inbegrepen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Eindejaarsarrangementen : 

 

Kerstmis     

              

Van 24/12/2022 tot  26/12/2022  

 
Feestmenu vrijdagavond 

Met aperitief en koffie inbegrepen 

Ontbijtbuffet op zaterdag 

s’Middags met aperitief en koffie ,‘s avonds 3-gangenmenu 

Ontbijt en middagmaal op zondag 

 

Prijs : 180.00 € per persoon 

 

Nieuwjaar 
 

Van 31/12/2022 tot 2/01/2023 of van 30/12/2022 tot 1/01/2023 

 
Oudejaarsfeestmenu op vrijdagdagavond 

 met aperitief en koffie inbegrepen 

Muziekanimatie met dj ….. 

Brunch vanaf 11h op zaterag en 

3-gangenmenu ‘s avonds 

En ontbijt op zondag 

 

Prijs :  210.00 € per persoon. 

 

 

 

 

 

 « Le Moulin de Godinval » 

Remoiville, 33 à 6640 Vaux – sur – Sûre 

 

Tel : 061/26.64.77 – Fax : 061/26.71.73 

 

e-mail : info@godinval.be 

 

www.godinval.be 
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Gastronomische wild weekends 
 

7/10/2022 tot 4/12/2022 

 
Zaterdagavond  
                      -  Aperitief met wachtbordje  
- Voorgerechten:  
                         Toast met boschampigons en gerookte ardeense hesp 
                  of -  Gebakken forel op ardeense wijze 
                  of – Ardeense vleesschotel van wild 
                  of – Noorse visschotel 
- Sorbet  
 
- Hoofdschotels :  
                        Reegebraad met boschampignons 
                 of – Stoverij van everzwijn 
                 of – Steak van hinde met peren en gorgonzola of pepersaus 
                 of – Opgevulde kwartel met foie gras , bosvruchtensaus 
                  
- Dessertbord met koffie en druppeltje  
 
1 glas witte wijn en ½  fles rode wijn 
 
 
Zondagmorgen Ontbijtbuffet van 8h tot 10h  
 
Zondagmiddag:   
 
- Aperitief 
- Voorgerechten : te kiezen uit zaterdagavond  
- Hoofdschotels : te kiezen uit zaterdagavond 
- Gebak en koffie 
 

 
Prijs : 165 € per persoon kamer  met bad of douche en WC 

            155 € per persoon kamer met  lavabo 

          Indien vanaf vrijdagavond : a. 200 € per persoon 

                                          b. 190 € per persoon 

 

Prijzen BTW inbegrepen  

 

Gelieve ons de gewenste menukeuze ten laatsten 1 week op voorhand 

mede te delen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


