De Chavéehut in Maillen,
een mooi alternatief voor de Tukhut.
Binnenkort sluit de Tukhut in verband met een grootscheepse verbouwing tijdelijk haar
deuren. Onze Vlaamse zustervereniging Klim- en Bergsport Federatie (KBF) biedt echter
twee prima alternatieven voor de periode dat de Tukhut gesloten is:
-- de Vennhütte (350 m) te Burg-Reuland.
-- de Chavéehut (250 m) te Maillen.
De Chavéehut ligt circa 60 km westelijk (uurtje
autorijden) van de Tukhut. De Chavéehut ligt
centraal ten opzichte van de grootste Belgische
klimmassieven in een streek vol mountainbikeen wandelmogelijkheden. De Chavéehut biedt
onderdak aan maximaal 60 gasten, die gebruik
kunnen maken van de bar, de eetzaal, keuken,
een kelderruimte voor schoeisel en natte kledij.
Er is tevens mogelijkheid tot kamperen op de
weide naast de Chavéehut.
Je kan er slapen en eten tegen voordelige
tarieven. 's Avonds kan je nakaarten aan
de gezellige bar. Je kan in de Chavéehut
maaltijden verkrijgen, je dient hiervoor wel
telkens op voorhand alles te reserveren.
Het is ook mogelijk om zelf koken in de
trekkerskeuken of te barbecuen.
In de Chavéehut zijn vier prima douches
en een aparte wasgelegenheid voor dames en heren. Er kan geslapen worden op het
lager (41 bedden) of op de familiekamers (3 kamers voor 6 personen, 1 kamer voor
max. 4 personen, 1 kamer voor 2 personen). Uiteraard zijn alle ruimtes verwarmd.
Lakens en dekens of slaapzak zijn niet aanwezig. Die dien je dus zelf mee te nemen!
Huisdieren zijn niet toegelaten, noch in de hut, noch op de kampeer-weide. Voor meer
info, zie: https://www.klimenbergsportfederatie.be/infochaveehut
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Prijzen Chavéehut
Verblijf

Kamer

Lager

Weide**

Lid*

€ 8,50

€ 7,00

€ 7,00

€ 17,00

€ 14,00

€ 12,00

€ 6,00

€ 4,50

€ 4,50

€ 12,00

€ 9,00

€ 7,00

Niet-lid
Kind (<13 jaar) lid

*

Kind (<13 jaar) niet-lid

*Leden van de KBF, NKBV of een andere Alpenvereniging verblijven tegen ledentarief.
** incl. gebruik trekkerskeuken
Adres Chavéehut
Rue de la Chavee 7, 5330 Maillen, België
Tel: +32 83 655239
Overige Info
Vanaf 1 maart t/m 31 oktober is de Chavéehut, ongeacht het aantal reserveringen,
elk weekend geopend vanaf vrijdagavond 20 uur t/m zondagochtend 10 uur.
Vanaf 1 november t/m 28 februari is de Chavéehut zowel tijdens het weekend als door
de week pas open vanaf minimum 20 personen. Kleinere groepen kunnen zich in deze
periode altijd aanmelden en worden op de hoogte gebracht zodra het totaal aantal van
20 personen bereikt. Dan zal de hut geopend zijn tijdens het aangevraagde weekend.
In de maanden juli en augustus is de Chavéehut elke dag geopend vanaf 17.00 uur tot
10.00 uur. Bij regenweer is de hut meestal vroeger open. Je kan ontbijt en lunch
bestellen, maar avondmalen zijn niet verkrijgbaar. Je kan uiteraard gebruik maken van
de trekkerskeuken.
Reserveren voor de Chavéehut kan t/m donderdag
voorafgaand aan het weekend dat je er wilt verblijven.
Klik voor het reserveren, op deze link … En vooral
niet vergeten, breng zelf je slaapzak, een
hoeslaken en een kussensloop mee.
Tot ziens in de Chavéehut !!!
Pierre Linssen
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