
Ideally situated just near the highway A75, at Exit °20, midway bet-

ween Paris and Barcelona. Réjane and Maxime will welcome you in a 

warm atmosphere for a peaceful and nice break. 

 

Our hotel welcoms  you, every room is single storey, air-conditionned, 

soundproofed and free Wifi. 

29 Rooms: single, double, twin and family rooms, all with shower, toilet, 

flat screen, free Wifi access, comfortable bed 160x200cm. And 2 rooms 

ans specially equiped and suitable for people with limites mobility. 

Restaurant, Bar, Terrace, Garden, Secure  & Private Parking, 

Kiosk 24/24 with Credit card, Free Wifi, Animals are our friends. 

Our Restaurant welcom you for lunch or dinner, for business or pleasu-

re, for group meals and family. Chef  Maxime offers you a traditional ho-

memade ans tasty french cuisine, prepared with fresh and seasonal in-

gredients to discover local specialities! 

 

Welcome een Hotel** Restaurant EVAN ! 

Prijzen: 

 

Laagseizoen (september-juni): 

Eenpersoonskamer: 46 € 

Tweepersoonskamer ,Twin: 51,90 € 

Kamer 3 personen: 58 € 

Familiekamer 4pers: 66 € 

 

Hoogseizoen (juli en augustus): 

Eenpersoonskamer: 56 € 

Tweepersoonskamer , twin: 61,90 € 

Kamer 3 personen: 68 € 

Familiekamers 4 pers: 77 € 

 

Ontbijt (buffet): 7,50 € 

Toeristenbelasting: 0,60 € / pers 

Ideaal gelegen vlak bij de snelweg A75, bij afslag ° 20, halverwege 

tussen Parijs en Barcelona. Réjane en Maxime zal u verwelkomen in 

een warme sfeer voor een rustige en leuke vakantie. 

 

Ons hotel welkomst u, is gelijkvloers, voorzien van airconditioning, 

geluidsisolatie en gratis wifi elke kamer. 

29 kamers: een-, twee-, twee-en familiekamers, allen met douche, toi-

let, flatscreen, gratis wifi, comfortabel bed 160x200cm. En 2 kamers 

ans speciaal uitgerust en geschikt voor mensen met een limites mobi-

liteit. Restaurant, Bar, Terras, Tuin, Secure & Private Parking, 

Kiosk 24/24 met Credit card, Gratis Wifi, dieren zijn onze vrienden. 

Ons restaurant heten u welkom voor lunch of diner, voor zaken of ple-

zier, voor de groep maaltijden en familie. Chef Maxime biedt u een 

traditionele zelfgemaakte ans smakelijke Franse keuken, bereid met 

verse en seizoensgebonden ingrediënten om lokale specialiteiten te 

ontdekken! 


