“

ideale
setting voor een
serene huwelijksplechtigheid.

”

Verscholen in het dorpje Sechery, ligt een

Runaway wedding

authentiek landhuis dat eveneens naar de

Ook voor bruidsparen, die van hun huwelijks-

naam Sech’ry luistert. Dit luxueuze vakan-

dag één langgerekt weekend willen maken, is

tiehuis is misschien wel het best bewaarde
geheim van de Ardennen! Door haar ligging

deze vakantiewoning de kers op de taart. Het
huis heeft namelijk twintig witte slaapkamers
met een eigen badkamer. Voor de allerklein-

aan de rand van het bos en een prachtige

sten zijn er extra bedden beschikbaar.

natuurdomein, is het een toevluchtoord

De boventuin is dan weer de ideale setting

waar het heerlijk vertoeven is. Bovendien

voor een serene huwelijksplechtigheid. Laat

kan je hier met maar liefst 50- 60 personen
genieten van al het moois dat de Ardennen

je blik over het adembenemende heuvellandschap glijden, terwijl je het ‘jawoord’
uitspreekt. Het Pavillion, dat grenst aan een

te bieden heeft. Vanaf nu logeert de hele

waterbassin, is de ‘place to be’ voor de eerste

familie of de volledige vriendenkring onder

toast op het kersverse echtpaar. Het domein

hetzelfde dak. Gezelligheid en hartelijk-

is met haar moderne architectuur en natuur-

heid troef! Een uniek concept dus, in een al
even uniek kader!.

Mimimalistic chic
Architect Dirk Coopman toverde de oude
boerderij om tot een maagdelijk, witte oase
van rust. Het strak minimalisme en de lichtinval, geven dit gebouw een vederlicht cachet. De robuustheid van de authentieke
natuurstenen voorgevel zorgt evenwel voor
tegenwicht. Een ruwe bolster dus met een
blanke pit!
Een waterpartij- gevuld met bronwater-,
leunt tegen het hoofdgebouw aan en baadt
zich een weg doorheen de tuin, die op verschillende niveaus gebouwd werd. Pleintjes,
bergtrappen, rotspartijen en verschillende
zithoekjes zijn voor de vakantieganger het

lijk groen, bovendien een inspiratiebron voor
fotografen die het stralende bruidspaar op
gevoelige plaat willen vastleggen. Na de fotoshoot schuift het huwelijksgezelschap aan de
meterslange, witte tafel in de eetruimte. Het
hoge plafond creëert ruimte en gewichtloosheid. Vlij je dus neer in één van de kuipzeteltjes en laat het feestmaal beginnen!

For Lovers kwam en zag dat het goed
was!
Voor onze bruidsmodereportage, die je aan
het begin van dit magazine kan terugvinden,
zakte For Lovers af naar het pittoreske dorpje
Séchery in de streek van de Haute Lesse. De
pure schoonheid van dit luxueuze landgoed
spat van de foto’s af. Blader dus een aantal pagina’s terug en zwijmel weg bij al die
pracht…

•

boodschap!

Wie zijn huwelijksgasten wil ontvoeren naar
dit domein, kan hiervoor info inwinnen op de
website:
http://www.situs.be/sechery/sechery.html
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FOR LOVERS

ontdekken waard. Ontspannen is hier de
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