




WELKOM! 
JE HEBT HET 
LEUKSTE CADEAU 
IN HANDEN...  
EEN BELEVENIS 
OM NOOIT TE 
VERGETEN!



  DE GROOTSTE KEUZE 
IN BELGIË**

   ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK
 Dankzij de Bongo-services

   KWALITATIEVE 
BELEVENISSEN

 Partners die constant geselecteerd 
 en geëvalueerd worden

* Bron: consumentenpanel: mei 2018 tot april 2019, in waarde en volume.
** Studie uitgevoerd in augustus 2019.

BELEVENISBON

NR 1
IN BELGIË*



De Bongo-app om alles vanop je 
smartphone te regelen

Regelmatig meldingen van nieuwe 
partneraanbiedingen

Gratis* en onbeperkt omruilen

2 jaar geldig** - hernieuwbaar*

Garantie bij verlies of diefstal

ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK  
DANKZIJ DE  
BONGO-SERVICES

* Zie voorwaarden op www.bongo.be.
** Vanaf de aankoopdatum.



NU IS HET  
AAN JOU! 



Download de Bongo-app 
of surf naar bongo.be.

Registreer je belevenisbon  
en bevestig zo de activering  
(bij niet-geactiveerde bonnen is een aankoopbewijs van de belevenisbon nodig om die te activeren).

Ontdek de meest actuele selectie belevenissen  
in jouw belevenisbon en maak je keuze.

Reserveer rechtstreeks bij  
de gekozen partner.

Overhandig bij aankomst je belevenisbon 
(op de Bongo-app of als papieren versie).
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BELGIË
50 hotels in dit boekje
nog meer keuze vind je op www.bongo.be

NEDERLAND
34 hotels in dit boekje
nog meer keuze vind je op www.bongo.be

FRANKRIJK
43 hotels in dit boekje
nog meer keuze vind je op www.bongo.be

DUITSLAND
1 hotel in dit boekje
nog meer keuze vind je op www.bongo.be

p. 8 tot 65

p. 66 tot 107

p. 108 tot 159

p. 160 tot 169

nog meer keuze op 
www.bongo.be 





BELGIË





DE BLANKAARTROUTE
De Blankaart is een natuurgebied langs 
de rechteroever van de IJzer, net ten 
zuiden van Diksmuide, dat voorname-
lijk uit drassige weiden en hooilanden 
bestaat. Het waterrijke gebied trekt van 
oudsher grote concentraties water vogels 
aan. Door het natuur gebied loopt een 
prachtige wandelroute van 10 kilometer. 
Van 15 april tot 15 september kun je 
hier bovendien een tochtje maken met 
de fluisterboot: zonder de dieren op 
de oevers te storen verken je in een 
geruisloze boot alle hoeken van het 
Blankaartmoeras. 



DE LADDERTJESWANDELING
Les Echelles de Rochehaut, of ook wel de 
Laddertjeswandeling in het Nederlands, is 
waarschijnlijk de meest beruchte wande-
ling van België. Deze lusvormige wandeling 
van 5 kilometer in de vallei van de Semois 
start aan de kerk van Rochehaut en 
duurt ongeveer drie uur. Met behulp van 
enkele stevige ladders wandel je langs 
diepe afgronden en over steile rotsen. 
De wandeling heeft een hoge moeilijk-
heidsgraad, maar wie de tocht aandurft, 
wordt onderweg getrakteerd op prachtige 
panorama’s. 

DE BRONNENWANDELING
De Bronnenwandeling in de Voerstreek 
werd in 2012 verkozen tot de mooiste 
wandelroute van Vlaanderen. De wan-
deling is 8,5 kilometer lang en brengt je 
langs de fraaiste plekjes van dit afgelegen 
stukje Vlaanderen. Onderweg passeer 
je talrijke bronnen, bosrijke gebieden 
en heuvels met idyllische vergezichten. 
Tijdens de tocht zie je ook de vakwerk-
huisjes van Veurs, de Commanderie van 
Sint-Pieters-Voeren en het spoorweg-
viaduct van Sint-Martens-Voeren. Een 
aanrader!



DE MUZIEKBOSROUTE
De Muziekbosroute spreekt meteen 
tot de verbeelding dankzij haar prach-
tige naam. Ook de startplaats van de 
wandeling klinkt als muziek in de oren: 
Louise-Marie, een gehuchtje pal in de 
Vlaamse Ardennen dat vernoemd werd 
naar de eerste Belgische koningin. Je 
wandelt gedurende 11 kilometer over 
onverharde paadjes door de natuurpracht 
van het Muziekbos. In april en mei veran-
dert het bos in een echt sprookjesdecor: 
dan staat het gebied vol blauwe bos-
hyacinten die zorgen voor een indruk-
wekkend bloementapijt.

DE MULLERTHAL TRAIL
De Mullerthal Trail is een bewegwijzerd 
wandelpad van 112 kilometer door de 
indrukwekkende natuur van de regio  
Mullerthal, Luxemburgs Klein 
 Zwitserland. Je kunt de volledige trail 
in verschillende dagen afleggen of je 
kunt één enkele etappe uitkiezen voor 
een dagtocht. De trail voert door de 
gevarieerde landschapsvormen van de 
regio en biedt voor elk wat wils: rotsen, 
water, cultuur, vergezichten… Dit is het 
Groothertogdom Luxemburg op zijn 
best!
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HOTELS IN BELGIË

27  Azadro in  Lummen 42
28  Casa Roman in  Zonhoven 43
29  B&B Le Refuge in  Hasselt 44
30  B&B The Pilot in  Eksel 45
31  B&B Godendo in  Meeuwen-Gruitrode 46
32  B&B Krekershof in  Maaseik 47
33  Erfgoed Logies Huyze Max in  Lanklaar 48
34  La Stanza della Farfalla in Kuringen 49
35  Gastenkamers Het Zoete Zijn 

in  Hoepertingen 50
36  Kamerijck B&B in  Gingelom 51
37  B&B Tiskeshof in  Tienen 52
38  Bed & Breakfast Baron's House 

Neerijse-Leuven in  Neerijse 53
39  B&B Hippo-Droom in  Hoeilaart 54
40  Le Petit Chapitre in  Chimay 55
41  Domaine sur les Sarts in  Ohey 56
42  Les Confidences de Messire Sanglier 

in  Beauraing 57
43  B&B Le Nid Doux in  Chairière 58
44  B&B Aux Quatre Bonniers in  Olne 59
45  Châtelet Cremers in  Heusy 60
46  Boutique Hotel Dufays in  Stavelot 61
47  Manoir l'Ormille in  Bomal-sur-Ourthe 62
48  La Ferme des Oliviers in  Durbuy 63
49  The Guest House / Le 7 by Juliette in  Durbuy 64
50  Le Clos de la Fontaine in  Chéoux 65

1  La Maison Zenasni in  Brugge 16
2  Bed & Breakfast Gallery Yasmine in  Brugge 17
3  Logies Charles Cabour 

in  De Panne - Adinkerke 18
4  B&B ZaZoZee in  Oostende 19
5  B&B Belise in  De Haan 20
6  B&B A Dream in  Brugge 21
7  't Kasteel & 't Koetshuys in  Veurne 22
8  B&B De Meidoorn in  Beauvoorde 23
9  B&B Demi Lune in  Ieper 24
10  B&B Hortense in  Koekelare 25
11  Droomkerke B&B in  Ruiselede 26
12  B&B Argenteuil in  Roeselare 27
13  Logies Villa Magdalena in  Eeklo 28
14  Kerselarenhof in Waarschoot 29
15  B&B Halewijn in  Drongen 30
16  Stilteplek Het Rustpunt in  Gent 31
17  B&B Arte Logies in  Berlare 32
18  Casa Dodo in  Geraardsbergen 33
19  Abalona B&B in  Dendermonde 34
20  B&B Fruithof Tack in  Sint-Gillis-Waas 35
21  Hullebrug B&B in  Itegem 36
22  Guesthouse "De.Mademoiselle" in  Hoboken 37
23  B&B Keukenhof in  Wuustwezel 38
24  Droomzoet in  Vorselaar 39
25  B&B Art of Dreams in  Laakdal 40
26  De Witte Merel Deluxe in  Paal 41

nog meer keuze op 
www.bongo.be 
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 La Maison Zenasni in  Brugge

1 

  LA MAISON ZENASNI
 BRUGGE •  BELGIË

 In het hart van Brugge, op zo'n vierhonderd meter van de Grote Markt, 
renoveerden Djamil en Dominique helemaal zelf een geklasseerd, classicistisch 
herenhuis uit 1787 tot de bed and breakfast La Maison Zenasni. De renovatie 
van het monumentale pand is zo ecologisch mogelijk uitgevoerd en ook met 
een zo groot mogelijk respect voor het verleden van het gebouw. De luxueuze 
bed and breakfast beschikt over drie gastenkamers die elk uitzonderlijke 
klasse uitstralen. De liefde voor historische panden leidde Dominique en 
Djamil bovendien ook tot de inrichting van vier luxueuze appartementen in 
dezelfde straat, Ridderspoor genaamd. Je kunt hier ook overnachten, mits 
betaling van een supplement.

 La Maison Zenasni 
 Riddersstraat  10 •  8000  Brugge ( België) •  M +32 (0)478 23 21 07 of T +32 (0)50 34 90 11 

www.lamaison-zenasni.be of www.ridderspoor.be •  info@lamaison-zenasni.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
Opgelet: reserveren 
is enkel mogelijk via 
e-mail.

 BE
LG
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Bed & Breakfast Gallery Yasmine in  Brugge

2 

  BED & BREAKFAST GALLERY YASMINE
 BRUGGE •  BELGIË

 Bed & Breakfast Gallery Yasmine bevindt zich in een oud herenhuis in Brugge. 
Op de benedenverdieping heeft de kunstenares Yasmine Verberckmoes haar 
kunstgalerij gevestigd. De kleurrijke sfeer uit de galerij vormt ook de rode 
draad boven in de gastenkamers, die overigens elk hun eigenheid hebben. 
Zo is er onder meer de rustgevende lavendelkamer met grijsblauwe tinten 
of de woenstijnrooskamer, waarin de gele tinten bruisen van opgewektheid 
en levenslust. Je bevindt je hier bovendien op slechts zeshonderd meter van 
de Burg, waar de mooie gevels van het stadhuis en de Heilig Bloedkapel te 
zien zijn.

 Bed & Breakfast Gallery Yasmine 
 Langestraat  30-32 •  8000  Brugge ( België) 

 M +32 (0)476 95 16 08 •  www.gallery-yasmine.be •  informatie@gallery-yasmine.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt

 BELG
IË
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Logies Charles Cabour in  De Panne - Adinkerke

3 

  LOGIES CHARLES CABOUR
DE PANNE •  BELGIË

 Logies Charles Cabour is ondergebracht in een statige negentiende-eeuwse villa 
in het sympathieke Adinkerke, een deelgemeente van De Panne. Het centrum 
van De Panne ligt op enkele minuutjes wandelen en ook het strand en de 
duinen zijn erg dichtbij. De villa kent een rijke geschiedenis en die historiek 
vertaalt zich dan ook in een gedetailleerde inrichting van de kamers en de 
gemeenschappelijke ruimtes. De luxueuze kamers onderscheiden zich van 
elkaar door leuke, persoonlijke toetsen en een specifiek karakter. Elke ochtend 
staat een lekker ontbijt voor je klaar. Op verzoek is bovendien ook een diner 
mogelijk. Charles Cabour is een stijlvolle en luxueuze verblijfplaats aan de 
Belgische kust, voor wie even helemaal wil ontspannen in dit mooie hoekje 
van West-Vlaanderen.

 Logies Charles Cabour 
 De Pannelaan  8 •  8660  De Panne ( België) 

 M +32 (0)475 80 50 80 •  www.charlescabour.com •  charlescabour@telenet.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een klein flesje cava 

op de kamer

 BE
LG

IË
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B ZaZoZee in  Oostende

4 

  B&B ZAZOZEE
 OOSTENDE •  BELGIË

 Wie naar zee gaat, doet dat om even weg te zijn van alle stress die het dagelijkse 
leven met zich meebrengt. In Oostende is bed and breakfast ZaZoZee - wat 
staat voor Zalig Zorgeloos aan Zee - daarvoor dé perfecte plek. In een rustige 
woonwijk, op slechts een kwartiertje stappen van de zee, ligt B&B ZaZoZee 
ideaal om tot rust te komen. Het volledig gerenoveerde herenhuis waar 
deze B&B zijn onderdak vond, biedt je een uiterst gezellig ingerichte kamer 
met alle standaardvoorzieningen. Een deugddoende nachtrust later word 
je opgewacht voor een heerlijk ontbijt. Op zonnige dagen ontbijt je op het 
ruime terras en waan je je in een zuiderse haciënda.

 B&B ZaZoZee 
 Metselaarsstraat  39 •  8400  Oostende ( België) 

 M +32 (0)495 76 62 99 •  www.zazozee.be •  info@zazozee.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt

 BELG
IË
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Belise in  De Haan

5 

  B&B BELISE
 DE HAAN •  BELGIË

 Dankzij zijn fraai bewaarde architectuur is De Haan volgens velen de mooiste 
gemeente van de hele kustlijn. Een ideale verblijfplaats in deze badstad is 
B&B Belise, op slechts vierhonderd meter van het strand. Vanuit de B&B 
kun je mooie wandel- en fietstochten maken of een bezoekje brengen aan 
het cultuurrijke Brugge. Ontspannen doe je in de erg lichte kamers van de 
B&B, die uitzicht bieden op de tuin. Wil je niet uit eten gaan, maar maak je 
liever zelf een lekker avondmaal klaar? De moderne, gedeelde keuken staat 
ter je beschikking. B&B Belise staat bekend om zijn verrukkelijke ontbijt en 
op aanvraag is een table d'hôtes mogelijk.

 B&B Belise 
 Mispelburgstraat  1  1 •  8420  De Haan ( België) 

 M +32 (0)476 09 82 54 •  renee.meersseman@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een vieruurtje met 

koffie of thee

 BE
LG
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B A Dream in  Brugge

6 

  B&B A DREAM
 BRUGGE •  BELGIË

 Op slechts een kilometer van het historische hart van Brugge, achter de gevel 
van een statig huis midden in een rustige residentiële wijk vind je een droom 
van een bed and breakfast: B&B A Dream. De B&B is eenvoudig bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Kom je toch liever met de auto, dan kun je die kwijt 
op de gratis parking naast het gebouw. Je verblijft in de knusse Cocoon Room 
of Cosy Room, voorzien van een boxspringbed om zalig in weg te dromen. Wil 
je je verblijf helemaal afmaken, dan kun je terecht in de huiseigen wellness 
(tegen betaling). Bij Sauna Wellness Skincare Synthia geniet je van diverse 
massages en behandelingen of een deugddoende sauna- en hamamsessie. 
's Morgens kom je weer op krachten tijdens het uitgebreide ontbijt.

 B&B A Dream 
 Peter Benoitlaan  25 •  8200  Brugge ( België) 

 T +32 (0)50 33 69 60 •  www.adreambedandbreakfast.be •  info@saunawellness.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• 10% korting op alle 

wellnessarrangemen-
ten

 BELG
IË
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 't Kasteel & 't Koetshuys in  Veurne

7 

  'T KASTEEL & 'T KOETSHUYS
 VEURNE •  BELGIË

 Net achter de Vlaamse kust en dicht bij de grens met Frankrijk, in het 
idyllische Veurne, vind je Kasteel Ter Linden. Dit domein moest in 2000 
bijna plaatsmaken voor nieuwbouw, maar gelukkig waren er Caroline Rabaey 
en haar man, die het kochten en restaureerden. Je vindt er nu bed and 
breakfast 't Kasteel en 't Koetshuys. Er zijn twaalf ruime, aangename kamers 
die klassiek en warm zijn ingericht. Ze zijn voorzien van tal van faciliteiten en 
je beschikt over een comfortabele privébadkamer in je kamer of op de gang. 
Ontspannen kun je in het goed uitgeruste wellnessgedeelte met sauna, Turks 
stoombad en jacuzzi (mits bijbetaling). Of neem plaats in de cocktailbar en  
geniet van een drankje samen met je favoriete gezelschap.

 't Kasteel & 't Koetshuys 
 Lindedreef  5-7 •  8630  Veurne ( België) 

 T +32 (0)58 31 53 72 •  www.kasteelenkoetshuys.be •  info@kasteelenkoetshuys.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt

 BE
LG
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B De Meidoorn in  Beauvoorde - Veurne

8 

  B&B DE MEIDOORN
 BEAUVOORDE •  BELGIË

 Ignace Lootens kocht in 2006 een oude hoeve in De Moeren, een prachtig 
stukje Westhoek met uitgestrekte groene vlakten zo ver het oog reikt. Na een 
grondige renovatie ontvangt hij vandaag zijn gasten in een stijlvol interieur dat 
heerlijke rust uitstraalt. De Meidoorn telt drie gastenkamers: De Knotwilg, 
voorzien van groen- en wittinten, De Olm met een rustgevend witte inrichting 
en De Blokhut, een apart gebouwtje met plaats voor vier gasten. De kamers 
zijn voorzien van parketvloeren, hoge plafonds en grote ramen met een 
schilderachtig uitzicht op de omgeving. Opvallend zijn de karakteristieke 
muur- en plafonddecoraties.

 B&B De Meidoorn 
 Houtemstraat  32 •  8630  Beauvoorde ( België) 

 M +32 (0)468 12 65 21 •  www.de-meidoorn.com •  meidoorn.bb@telenet.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt

 BELG
IË



24

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Demi Lune in  Ieper

9 

  B&B DEMI LUNE
 IEPER •  BELGIË

 Peter en Greet ontvangen je sinds het voorjaar van 2012 in hun B&B in 
het hart van Ieper. Ze hebben Demi Lune ondergebracht in een prachtig 
herenhuis dat stijlvol werd gerenoveerd. Dankzij die renovatie biedt het pand 
een mooie mix van moderne en klassieke elementen. In de gastenkamers 
primeert het 'moderne' aspect. Er is gekozen voor een strakke inrichting met 
voor elke kamer één (meestal felle) hoofdkleur, zoals oranje of lichtblauw. 
De ligging van de B&B is strategisch om de bezienswaardigheden van Ieper 
te bezoeken. Zowel de Menenpoort als de markt liggen op minder dan 
vijfhonderd meter en ook de Lakenhallen, het belfort en de Vauban-vestingen 
zijn vlot bereikbaar.

 B&B Demi Lune 
 Diksmuidestraat  97 •  8900  Ieper ( België) 

 M +32 (0)474 29 15 91 •  www.demi-lune.be •  welcome@demi-lune.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een fles schuimwijn

 BE
LG
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Hortense in  Koekelare

10 

  B&B HORTENSE
 KOEKEL ARE •  BELGIË

 Logeer jij graag eens op verplaatsing maar mis je al gauw dat gezellige 
thuisgevoel? Dan vind je bij B&B Hortense in Koekelare het perfecte 
totaalplaatje voor een weekendje weg, want door de authentieke en huiselijke 
sfeer die er heerst voel je je hier meteen thuis. De drie landelijk en comfortabel 
ingerichte kamers bieden elk een rustgevend uitzicht op de weiden. Na een 
heerlijke nachtrust merk je al gauw dat lekker én gezond ontbijten hier 
centraal staat. Laad je batterijen op en ontdek het onontgonnen karakter en 
de vele mogelijkheden van de streek. Tot het culturele patrimonium horen 
steden als Diksmuide, Oostende, Gistel, Nieuwpoort, Torhout en Brugge.

 B&B Hortense 
 Lavendee  7 •  8680  Koekelare ( België)  T +32 (0)51 80 27 51 of + 32 (0)474 64 06 02 

 www.hortensekoekelare.be •  hortensekoekelare@telenet.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt

 BELG
IË
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Droomkerke B&B in  Ruiselede

11 

  DROOMKERKE B&B
 RUISELEDE •  BELGIË

 Droomkerke B&B is een feeëriek gastenverblijf in een beschermd natuurgebied 
tussen Gent en Brugge, en vlak bij het fiets- en wandelnetwerk. Een van de 
gebouwen van de hoeve uit 1781 werd volledig gestript en omgetoverd tot een 
romantisch logeeradresje dat exclusief ter beschikking staat voor de gasten. 
De charmante kamers beschikken over alle comfort. Elke kamer draagt de 
naam van een historisch personage uit het dorpje Doomkerke en heeft een 
eigen sfeer. Een troef is de private wellnessruimte waar je tegen betaling 
terechtkunt voor sauna, relaxatieruimte, bar, buitenjacuzzi en privéterras. 
Op zaterdagavond kun je reserveren voor een streekdiner (niet inbegrepen). 
Je dineert rond het kookfornuis aan je eigen tafeltje.

 Droomkerke B&B 
 Smisseweg  23 •  8755  Ruiselede ( België) 

 M +32 (0)473 73 11 63 •  www.droomkerke.be •  info@droomkerke.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
Opgelet: je kunt 
eventueel nog een extra 
nacht boeken aan een 
voordelig tarief. Indien 
beschikbaar is een ju-
niorsuite ook mogelijk, 
mits een toeslag van 
60 euro voor je totale 
verblijf.

 BE
LG
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Argenteuil in  Roeselare

12 

  B&B ARGENTEUIL
 ROESEL ARE •  BELGIË

 Bed and breakfast Argenteuil is een oase van rust in het centrum van 
Roeselare en is verbonden aan het gelijknamige wellnessinstituut. Als gast 
krijg je een hele verdieping ter beschikking, inclusief een ruim en zonnig 
privéterras met ligbedden. Het biologische en dagverse ontbijt is een echte 
traktatie. Je geniet van vers fruit, gerookte ham of zalm, yoghurt met muesli, 
verschillende soorten kaas en brood met huisgemaakte confituur. Bij mooi 
weer kun je buiten tussen de bloemen ontbijten. Bij Argenteuil kun je ervan 
op aan dat ontspanning en gastvrijheid centraal staan.

 B&B Argenteuil 
 Westlaan  255 •  8800  Roeselare ( België) 

 T +32 (0)51 22 21 70 •  info@argenteuil.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Logies Villa Magdalena in  Eeklo

13 

  LOGIES VILLA MAGDALENA
 EEKLO •  BELGIË

 In het Meetjesland, tussen Gent, Brugge en de kust, kom je thuis bij 
Villa Magdalena in Eeklo. De vijf kamers, ingericht in warme kleuren met 
natuurlijke materialen, ademen een koloniale stijl en bieden je ruimte en rust. 
's Morgens ben je welkom aan de lange gastentafel in de eetkamer voor een 
uitgebreid ontbijt. Bij mooi weer geniet je op het terras van je croissant en 
versgeperst fruitsap. In het salon leun je aangenaam achterover met een 
drankje. Natuurliefhebbers komen volledig aan hun trekken in de omgeving. 
Haal een frisse neus in de parktuin of maak een stevige boswandeling vlakbij in 
provinciaal domein Het Leen. Met de fiets maak je een tochtje langs polders, 
kreken en door pittoreske dorpjes.

 Logies Villa Magdalena 
 Gentsesteenweg  83 •  9900  Eeklo ( België) 

 T +32 (0)9 310 80 12 •  www.villamagdalena.be •  contact@villamagdalena.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een welkomstdrankje
Opgelet: aankomst 
 enkel mogelijk op 
vrijdag.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Authentic Beautyfarm in  Hansbeke

14 

KERSELARENHOF
WAARSCHOOT •  BELGIË

Bed and breakfast ‘t Kerselarenhof is gevestigd in een rustige fermette in 
het hart van het Meetjesland. Dankzij de locatie te midden van de velden 
is dit gastenverblijf de ideale plaats om volledig tot rust te komen en de 
omliggende natuur te ontdekken. Huur een fiets bij ‘t Kerselarenhof en 
trek er bijvoorbeeld op uit naar de Lembeekse Bossen of het Krekengebied. 
Ook de grote steden liggen niet veraf: Gent bevindt zich op amper vijftien 
kilometer, Brugge op 35. Je logeert in een kamer met privébadkamer, 
televisie, microgolfoven en koelkast. Op het domein zijn ook verschillende 
wellnessfaciliteiten aanwezig, zoals een Finse sauna, een biosauna, een 
infraroodcabine en een regen- en massagedouche.

 Authentic Beautyfarm 
 Hansbekedorp  43 •  9850  Hansbeke ( België) 

 T +32 (0)9 398 12 04 •  www.authenticbeautyfarm.be •  authenticbeautyfarm@hotmail.com

VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• 2 uur gebruik van de 

privésauna in de tuin
• een kleine attentie
Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met het 
hotel.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Halewijn in  Drongen

15 

  B&B HALEWIJN
 DRONGEN •  BELGIË

 In het landelijke Drongen, maar tegelijkertijd op amper zeven kilometer van 
de historische Gentse binnenstad, ontvangen Wim en Christine je in B&B 
Halewijn. Alle ingrediënten voor een ontspannend verblijf zijn hier aanwezig: 
drie stijlvolle kamers met eigen badkamer, een gemeenschappelijke leefruimte, 
een keuken en een tuin met overdekt terras en verwarmd zwembad (april tot 
oktober). Gedurende je verblijf krijg je twee fietsen tot je beschikking. Het 
centrum van de Arteveldestad ligt op amper een halfuurtje fietsen, maar je 
kunt je tweewieler ook gebruiken om de charmante Leiestreek te ontdekken. 
Ook een boottochtje op de Leie is een aanrader.

 B&B Halewijn 
 Halewijnstationstraat  34 •  9031  Drongen ( België) 

 T +32 (0)9 328 34 75 •  www.bbhalewijn.be •  contact@bbhalewijn.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• het gebruik van een 

fiets tijdens het hele 
verblijf
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Stilteplek Het Rustpunt in  Gent

16 

  STILTEPLEK HET RUSTPUNT
 GENT •  BELGIË

 Een oase van rust en groen in het hartje van Gent, dat is Stilteplek Het 
Rustpunt. Dit zeventiende-eeuwse karmelietenklooster is een plek waar 
je kunt bezinnen, maar ook welkom bent om te logeren. Je slaapt onder de 
kerktoren in een recent gerenoveerde maar sobere ingerichte kamer zonder 
televisie, maar met een moderne privébadkamer. Het is heerlijk toeven in de 
prachtige kloostertuin met vijver en rijkelijke flora. In en rondom het klooster 
respecteer je de rust en sereniteit van de paters die er wonen. Maar Stilteplek 
Het Rustpunt is door zijn centrale ligging het ideale vertrekpunt als je het 
historische Gent wil bezoeken. Je auto kun je kwijt op de gratis parkeerplaats 
bij het klooster.

 Stilteplek Het Rustpunt 
 Burgstraat  46 •  9000  Gent ( België) 

 T +32 (0)9 225 95 71 •  www.rustpunt.net •  info@rustpunt.net

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Arte Logies in  Berlare

17 

  B&B ARTE LOGIES
 BERL ARE •  BELGIË

 In Berlare vind je B&B Arte: een familiehuis omgebouwd tot bed and 
breakfast, waar een persoonlijke aanpak erg belangrijk is. Je overnacht in 
kamers met klinkende namen zoals Bouddha en Afrika, telkens met uitzicht 
op de tuin of de omgeving. 's Morgens krijg je hier een uitgebreid ontbijt met 
zelfgemaakte confituren . Een beetje verderop in de straat vind je Artelogies: 
een huisje met drie afgescheiden kamers. Vanuit de B&B kun je een bezoek 
brengen aan natuurgebied Turfputten en  het Donkmeer. Zelfs een bezoekje 
aan Gent, Antwerpen of Brussel behoort tot de mogelijkheid. Bij de B&B 
hoort het instituut Herbal Pediflex waar ze je voeten en geest graag in de 
watten leggen.

 B&B Arte Logies 
 Turfputstraat  102 •  9290  Berlare ( België) 

 M +32 (0)475 44 95 58 •  www.artelogies.be •  brigitte.kesteleyn@telenet.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in kamer Afrika of 
kamer Bouddha

• 2 x ontbijt
• een flesje bubbels op 

de kamer
Opgelet: je kunt 
gebruikmaken van de 
wellness (sauna en 
bubbelbad) in de Boud-
dha-kamer mits beta-
ling van een supplement 
van 50 euro.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Casa Dodo in  Geraardsbergen

18 

  CASA DODO
 GERAARDSBERGEN •  BELGIË

 In Casa Dodo logeer je in het hart van Geraardsbergen, maar je profiteert ook 
van de mooie groene omgeving die de stad omsluit. De Vlaamse Ardennen 
staan immers bekend als dé Belgische fietsstreek bij uitstek. Casa Dodo 
bestaat uit drie ruime en comfortabele kamers, die alle drie een naam in 
het Esperanto kregen. Flava, Verda en Blua, ofwel geel, groen en blauw, 
geven meteen ook de kleur van elke kamer prijs. De inrichting is elegant 
en modern, met alle hedendaags comfort. Het uitgebreide ontbijt bestaat 
voornamelijk uit Geraardsbergse streekproducten en krijg je in het kleurrijke 
ontbijtzaaltje, onder het toeziend oog van de oudste inwoner van de stad: 
een beeldje van Manneken Pis.

 Casa Dodo 
 Nieuwstraat  12 •  9500  Geraardsbergen ( België) 

 T +32 (0)54 58 02 59 •  www.casadodo.be •  info@casadodo.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een welkomstdrankje 

met een lokale 
specialiteit
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Abalona in  Dendermonde

19 

  ABALONA B&B
 DENDERMONDE •  BELGIË

 Bij Abalona hebben ze het helemaal begrepen: een B&B is niets zonder 
gastvrijheid. Kim en Inge zorgen er dan ook graag voor dat je hier helemaal 
niets tekort komt. Deze luxeverblijfplaats combineert het comfort en de 
privacy van een hotel met het persoonlijke en warme onthaal van een B&B 
en is daarmee uniek in zijn soort. De kamers zijn voorzien van alle nodige luxe, 
en er is een prachtige tuin waar het heerlijk vertoeven is. 's Ochtends geniet 
je van een kakelvers en uitgebreid ontbijt. Dankzij de rustige omgeving zit 
je hier goed voor een weekendje ultieme ontspanning. Bovendien is de B&B 
centraal gelegen tussen Gent, Antwerpen en Brussel.

Abalona B&B 
 Koebosstraat  60A •  9200  Dendermonde ( België) 

 M +32 (0)474 51 38 23 •  www.abalona.be •  info@abalona.be

 VOOR 2 PERSONEN: 

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt

 BE
LG

IË



35

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Fruithof Tack in  Sint-Gillis-Waas

20 

  B&B FRUITHOF TACK
 SINT-GILLIS-WAAS •  BELGIË

 In het pittoreske 'Soete Land van Waes', de streek rond Sint-Niklaas, 
beheert de familie Tack al drie generaties lang een florerend fruitbedrijf. 
Vandaag baten Joris en Ann ook een charmante bed and breakfast uit die 
je onderdompelt in de rust en de mooie natuur van Sint-Gillis-Waas. De 
veertien kamers van B&B Fruithof Tack luisteren naar namen als Durondeau, 
Jonagold of Doyenné du Comice: appel- en peervarianten die in het bedrijf 
worden geteeld. Op de dakverdieping vind je een daktuin met ligstoelen en 
een verwarmd zwembad, overdekt bij slecht weer. Het ontbijt is uitgebreid 
en bestaat uit heel wat huisbereide specialiteiten.

 B&B Fruithof Tack 
 Doornstraat  64 •  9170  Sint-Gillis-Waas ( België) 

 M +32 (0)477 37 10 26 •  www.fruithoftack.be •  joristack@telenet.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een welkomstdrankje
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hullebrug B&B in  Itegem

21 

  HULLEBRUG B&B
 ITEGEM •  BELGIË

 In een fraai gerestaureerde, eeuwenoude hoeve aan de Neteboorden is 
een bijzonder stijlvolle bed and breakfast ondergebracht. De Hullebrug 
herbergt vier mooie kamers die elk een eigen inrichting meekregen met 
de verhalen en personages van Felix Timmermans als rode draad. Zo kun je 
overnachten in de duplexsuite Marieke & Pallieter. De Pallieterkamer met 
blauwe accenten is ingericht met gezellige antiek gebeitste grenen meubelen. 
Via een molenaarstrap is de ruimte direct verbonden met Marieke, een 
ruime kamer onder de dakbalken met een gezellig salon. Marieke is ingericht 
met rustgevende beige tinten. Veel meer dan in een hotel is de persoonlijke 
aandacht hier gegarandeerd. Veel aandacht gaat er ook naar het ontbijt dat 
's ochtends voor je klaarstaat.

 Hullebrug B&B 
 Bevelsesteenweg  101 •  2222  Itegem ( België) 

 M +32 (0)475 85 87 93 •  www.hullebrug.be •  info@hullebrug.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in de kamer Symforosa 
of Marieke & Pallieter

• 2 x ontbijt
• gebruik van fietsen
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Guesthouse "De.Mademoiselle" in  Hoboken

22 

  GUESTHOUSE "DE.MADEMOISELLE"
 HOBOKEN •  BELGIË

 Wanneer je de Louisalei in Hoboken inrijdt, vallen de  prachtige herenhuizen 
meteen op. Guesthouse "De.Mademoiselle" schuilt achter zo'n statige gevel 
en grenst aan een net opgefrist parkje. Natuurreservaat De Hobokense 
Polder is ook vlakbij. Dit gastenverblijf telt vier moderne en stijlvol ingerichte 
kamers, die allemaal een vrouwennaam kregen. Je overnacht in Marie, een 
ruime kamer met een elegante privébadkamer. 's Morgens start je je dag 
met een heerlijk ontbijt en nadien ben je helemaal klaar om Antwerpen te 
verkennen. Met het openbaar vervoer of een stadsfietsje sta je op twintig 
minuutjes in het centrum. Heb je nood aan wat ontspanning, boek dan een 
deugddoende behandeling in het schoonheidsinstituut, dat bij de Guesthouse 
hoort.

 Guesthouse "De.Mademoiselle" 
 Louisalei  3 •  2660  Hoboken ( België) 

 M +32 (0)472 67 27 77 •  www.guesthouse-antwerpen.be •  info@demademoiselle.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in kamer Marie

• 2 x ontbijt
• een geschenkje
Extra: je kunt je ontbijt 
upgraden naar een 
luxe-ontbijt (glaasje 
cava, verse fruitsalade 
en versgeperst fruitsap 
of smoothie) mits een 
toeslag van 5 euro p.p.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Keukenhof in  Wuustwezel

23 

  B&B KEUKENHOF
 WUUSTWEZEL •  BELGIË

 Bed and breakfast Keukenhof ligt op een kilometer van het centrum van de 
gemeente Wuustwezel, in een groen stukje van de Belgische Kempen, ten 
noorden van Antwerpen. De twee kamers zijn voorzien van alle comfort: 
de suite op de eerste verdieping kan dienen als bruidssuite en heeft een 
aangrenzende, ruime badkamer met een tweepersoonsbad, een exclusieve 
muurschildering en romantische verlichting. Bij deze kamer hoort een 
privéterras, waar je bij goed weer kunt ontbijten. De benedenkamer is 
eveneens uitgerust met alle comfort en in de aangrenzende luxebadkamer 
werd een eenpersoonsbubbelhoekbad geïnstalleerd. Wie dat niet genoeg 
vindt, kan bij mooi weer buiten een duik in het zwembad nemen.

 B&B Keukenhof 
 Kalmthoutsesteenweg  168 •  2990  Wuustwezel ( België) 

 M +32 (0)479 339 356 •  www.keuken-hof.be •  keukenhof@keuken.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in de benedenkamer

• 2 x ontbijt
Opgelet: indien je 
in de bruidssuite wilt 
overnachten, wordt een 
toeslag gevraagd.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Droomzoet in  Vorselaar

24 

  DROOMZOET
 VORSEL AAR •  BELGIË

 Een meer dan tweehonderd jaar oude hoeve, volledig gestript en omgetoverd 
tot een plaats waar gasten komen genieten van een ontspannend verblijf: dat 
is Droomzoet, een fijn adresje in de Kempen. De gastenkamers beschikken elk 
over een luxueuze badkamer, en ook een flatscreentelevisie en gratis wifi zijn 
aanwezig. Vanzelfsprekend staan de kamers garant voor zoete dromen. Het 
uitgebreide ontbijt wordt 's ochtends aan de lange tafel in de gastenruimte 
geserveerd. Tenzij het mooi weer is natuurlijk, want dan worden al die lekkere, 
verse streekproducten op het terras in de tuin voor je klaargezet. Je kunt 
hier bovendien gratis fiets- en wandelkaarten gebruiken en (elektrische) 
fietsen en Vespa's huren.

 Droomzoet 
 Plein  7 •  2290  Vorselaar ( België) 

 T +32 (0)14 72 82 50 of M +32 (0)474 34 82 18 •  www.droomzoet.be •  ils@droomzoet.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een fles bubbels
• een kleine attentie
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 B&B Art of Dreams in  Laakdal
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  B&B ART OF DREAMS
 L AAKDAL •  BELGIË

 Art of Dreams is een B&B waar oud en nieuw in harmonie samenvloeien. Het 
historische pand uit 1902 werd recent grondig gerenoveerd. Vier jaar lang 
werd er met man en macht gewerkt om het gebouw zijn glorie terug te geven. 
De oorspronkelijke bijgebouwen werden vervangen door een ultramoderne 
unit. Overnachten doe je in het moderne koetshuis, in een gezellige kamer 
voorzien van alle hedendaags comfort. Ontbijten doe je in de Rembrandtzaal, 
onder het oog van zijn bekende schilderij De Nachtwacht. Als de weergoden 
je goed gezind zijn, kun je tafelen op het prachtige terras met uitzicht op de 
parktuin. In de tuin vind je een buitenzwembad, een buitenjacuzzi en een 
gloednieuwe sauna die je gratis kunt gebruiken.

 B&B Art of Dreams 
 Markt  14 •  2430  Laakdal ( België) 

 M +32 (0)468 14 77 76 •  www.artofdreams.be •  info@artofdreams.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• gebruik van de 

wellnessfaciliteiten 
(buitenzwembad, 
jacuzzi, sauna)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 De Witte Merel Deluxe in  Paal
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  DE WITTE MEREL DELUXE
 PAAL •  BELGIË

 In het Limburgse Paal heeft Constance Vantilt haar eigen stukje paradijs 
gecreëerd. Bed and breakfast De Witte Merel Deluxe is een villa die 
Constance helemaal heeft gerenoveerd en die ze nu graag deelt met haar 
gasten uit alle hoeken van het land. Het huiselijke karakter en de prachtige 
ligging aan domein De Paalse Plas maken van De Witte Merel Deluxe een 
toevluchtsoord voor rustzoekers en natuurliefhebbers. De Paalse Plas omvat 
een golfpark, een watersportcentrum waar je in de zomer kunt surfen en 
zeilen, en allerlei mogelijkheden om eindeloos te wandelen en te fietsen. 
Ook de oude mijnsite be-Mine in Beringen is niet veraf. Het is een van de 
best bewaarde mijnsites uit de streek.

 De Witte Merel Deluxe 
 Tessenderloosesteenweg  224 •  3583  Paal ( België) 

 M +32 (0)495 52 42 78 •  www.dewittemerel.com •  info@dewittemerel.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een kamer in de 
villa

• 2 x ontbijt
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 Azadro in  Lummen
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  AZADRO
 LUMMEN •  BELGIË

 B&B Azadro, in 2016 en 2017 tijdens de Horeca Awards uitgeroepen tot 
beste B&B van België, is schitterend gelegen in het hart van de Lummense 
deelgemeente Linkhout. Hier verwelkomen Tim en Miranda je in hun landelijke 
woning met prachtige tuin. Azadro herbergt zijn gasten in drie kamers: 
Arenita, Hiekka en de familiekamer Sandur.Qua inrichting is er gekozen 
voor een zacht kleurenpalet met hoofdzakelijk aardetinten en natuurlijke 
materialen. Fellere kleuraccenten en leuke decoratieve huisaccessoires 
vrolijken het geheel op en zetten de landelijke sfeer in de verf.

 Azadro 
 Hulshoekstraat  1 •  3560  Lummen ( België) 

 T +32 (0)13 32 82 00 •  www.azadro.be •  tim@azadro.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
de Hiekka-kamer

• 2 x uitgebreid 
streekontbijt

• een welkomstdrankje
• een Limburg-

vakantiegids (zolang de 
voorraad strekt)

Opgelet: je kunt ook 
 overnachten in de Arenita- 
kamer mits een supplement 
van 15 euro per nacht en 
in de kamer Sandur-kamer 
mits een supplement van 
25 euro per nacht.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Casa Roman in  Zonhoven

28 

  CASA ROMAN
 ZONHOVEN •  BELGIË

 Wie graag Italiaanse sferen opsnuift of wat Italiaans spreekt zonder helemaal 
naar het zuiden te moeten reizen, is bij Casa Roman in Zonhoven aan het 
juiste adres. In deze Italiaans ingerichte B&B met tuinkamer, prachtige 
tuin met zwembad, palmbomen en agapanthussen raak je helemaal in de 
stemming. De kamers zijn ruim en sfeervol en combineren kunstwerklampen 
en boxspringbedden met mooie antieke meubels. Bij mooi weer kun je gratis 
plaatsnemen op een van de ligzetels in de prachtige tuin of een verfrissende 
duik nemen in het nieuwe zwembad. Sportievelingen zullen met plezier 
gebruikmaken van de huurfietsen die ter beschikking staan om de omgeving 
te verkennen.

 Casa Roman 
 Herestraat  72 •  3520  Zonhoven ( België) •  M +32 (0)496 86 35 35 
of +32 (0)496 86 37 37 •  www.casaroman.be •  info@casaroman.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• gebruik van de 

fietsenstalling
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 B&B Le Refuge in  Hasselt
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  B&B LE REFUGE
 HASSELT •  BELGIË

 Wat vroeger een vakantieklooster was van de Zusters Ursulinen, is vandaag 
omgetoverd tot een stijlvolle bed and breakfast. Le Refuge, gelegen op 
een natuurdomein van twee hectare, biedt vier luxueuze kamers. Voor elke 
kamer werd een ander thema gekozen. Zo brengen de zachte blauwe en 
crèmekleurige tinten van de Engelenkamer je naar hogere sferen en maakt 
de Abdiskamer, met haar stijlvolle zwartgrijze kleurenpalet, een onmiskenbaar 
gesofisticeerde indruk. Naast deze kamers zijn er ook twee ruimere suites: 
De Pastorale en de Kardinaalsuite. Als extra troeven heeft de Kardinaalsuite 
bijvoorbeeld naast een dvd-speler en een prachtig uitzicht op de tuin, een 
badkamer in prachtig marmer met een groot ligbad.

 B&B Le Refuge 
 Kiewitstraat  247 •  3500  Hasselt ( België) 

 T +32 (0)11 33 26 64 •  www.lerefugekiewit.be •  info@lerefugekiewit.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in de Abdiskamer of in 
de Engelen-kamer

• 2 x ontbijt
Opgelet: mits een 
toeslag van 30 euro 
(per verblijf per kamer) 
is een upgrade naar de 
Kardinaalsuite of De Pas-
torale mogelijk, indien 
beschikbaar.
Opgelet: de verblijftaks 
van 2,5 euro is niet 
inbegrepen.
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B The Pilot in  Eksel

30 

  B&B THE PILOT
 EKSEL •  BELGIË

 B&B The Pilot ligt in het pittoreske Eksel, recht tegenover de Sint-Trudokerk. 
In dit landelijke huis woonde vroeger een piloot. Zoals de naam van de B&B doet 
vermoeden, heeft de nieuwe eigenaar Yvan dit thema behouden. Zo ontdek je in 
het huis prachtige foto's van alles wat met de luchtvaart te maken heeft. In deze 
luxueuze B&B maak je gebruik van je eigen badkamer, die tegenover je kamer 
ligt en onlangs helemaal werd vernieuwd met de nieuwste snufjes. Bovendien 
laat Yvan zijn gasten graag kennismaken met zijn twee grote passies: wijn en 
oldtimers. Wie interesse heeft, kan in overleg met hem een wijndegustatie 
bijwonen of een oldtimer huren. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van 
een golfcar of fietsen. Om je verblijf helemaal af te maken, kun je helemaal tot 
rust komen in de jacuzzi.

 B&B The Pilot 
 Groenstraat  2 •  3941  Eksel ( België) 

 M +32 (0)479 66 82 81 •  www.thepilot.be •  info@thepilot.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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site voor het actuele arrangement.

DEZE BONGO

 

 B&B Godendo in  Meeuwen-Gruitrode
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  B&B GODENDO
 MEEUWEN-GRUITRODE •  BELGIË

 Godendo is afgeleid van het Italiaanse 'godere', wat 'genieten' betekent. En 
dat zul je zeker doen tijdens je verblijf in Godendo! Je verblijft hier in een 
mooie comfortkamer, die net als de rest van de bed and breakfast in gezellige 
Flamantstijl is ingericht. 's Morgens word je getrakteerd op een goddelijk 
ontbijt. B&B Godendo ligt vlak aan het Limburgse fietsroutenetwerk en is de 
ideale uitvalsbasis om zowel Belgisch als Nederlands Limburg te ontdekken. 
Na een actieve dag kun je bij mooi weer tot rust komen in het zwembad in 
de tuin. Bij koudere temperaturen kun je je neervlijen bij de open haard in 
de living.

 B&B Godendo 
 Grote Baan  13 •  3670  Meeuwen-Gruitrode ( België) 

 M +32 (0)483 43 67 69 of +32 (0)495 18 22 93 •  www.godendo.be •  info@godendo.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een comfortkamer

• 2 x ontbijt
• een welkomstdrankje

Extra: bij aankomst van maan-
dag t.e.m. donderdag krijg je 
een flesje wijn op de kamer of 
2 fietsen ter beschikking. Niet 
geldig in schoolvakanties of op 
feestdagen.

Opgelet: mits een supplement 
van 30 euro per nacht kun je 
een upgrade krijgen naar de 
deluxebalkonkamer.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Krekershof in  Maaseik
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  B&B KREKERSHOF
 MAASEIK •  BELGIË

 Met hun bed and breakfast Krekershof wilden Barbara en Mark Deluyker een 
oord van rust realiseren, te midden van de groene landerijen van 't Gremelsloo 
in Limburg. Krekershof is een kleine, knusse hoeve, op vijf kilometer van 
Maaseik. De kamers zijn voorzien van het modernste comfort en bieden 
uitzicht op de ongerepte landelijke omgeving. De hoeve is verder uitgerust 
met een sauna en een zwemvijver. Zelfs de meest veeleisende of drukbezette 
gast komt hier tot rust. 's Avonds kun je aan de tafel van de gastvrouw 
bijschuiven, of je gaat dineren in een van de klasserestaurants in de omgeving, 
die in samenwerking met het Krekershof speciale arrangementen aanbieden.

 B&B Krekershof 
 Krekershofweg  24 •  3680  Maaseik ( België) 

 M +32 (0)477 77 22 28 •  www.krekershof.be •  info@krekershof.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Erfgoed Logies Huyze Max in  Lanklaar

33 

  ERFGOED LOGIES HUYZE MAX
 L ANKL AAR •  BELGIË

 Lanklaar is een deelgemeente van Dilsen-Stokkem. Dit kalme en vooral 
groene stukje Limburg is vervuld van rust en wordt doorkruist door vele 
fiets- en wandelroutes. Genieten van deze setting doe je in een van de drie 
kamers in Huyze Max. Kamer Lanklaer is een zeer ruime, imposante kamer. 
De inrichting biedt een interessante mix tussen klassiek en modern. Kamer 
Tuinzicht biedt je een rustgevende combinatie van wit- en aardetinten met 
houtwerk. Je wordt er volledig ontspannen van. Het hemelbed zal bovendien 
ook de nodige relaxatie brengen en bijdragen tot een heerlijke nachtrust. 
Kamer Max is de meest ruime en luxueuze kamer. Deze kamer beschikt 
over een zeer luxueuze badkamer met whirlpool en ruime aparte douche.

 Erfgoed Logies Huyze Max 
 Dorpsstraat  27 •  3650  Lanklaar ( België) 

 M +32 (0)471 37 27 65 •  www.huyzemax.be •  info@huyzemax.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in Tuinzicht-kamer 
of Lanklaer-kamer

• 2 x ontbijt
Opgelet: kamer Max 
is op aanvraag ook 
beschikbaar. Voor deze 
kamer betaal je een 
toeslag van 10 euro per 
nacht.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Maas & Mechelen in  Maasmechelen

34 

LA STANZA DELLA FARFALLA
KURINGEN •  BELGIË

In Kuringen staan Karolien en Dirk te popelen om je te verwelkomen in hun 
gezellige B&B: La Stanza della Farfalla. Of je nu een mondje Italiaans spreekt 
of niet: het wordt vrij duidelijk dat deze naam ‘kamer van de vlinder’ betekent. 
Zo vind je op de knusse kamer de fleurige accenten van de vlinder terug. Ook 
in het nabije huurhuisje ontdek je hier en daar een vlindertje. Beide ruimtes 
zijn heerlijk comfortabel ingericht en liggen rond de prachtige tuin van een 
oude boerderij. De omgeving is een paradijs voor fietsers en wandelaars. 
Stadsmussen vinden dan weer eenvoudig hun weg naar het levendige Hasselt.

 B&B Maas & Mechelen 
 Grotestraat  94 •  3631  Maasmechelen ( België) 

 T +32 (0)89 21 53 73 •  www.maasenmechelen.be •  info@maasenmechelen.be

VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een kamer van de 
B&B

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Gastenkamers Het Zoete Zijn in  Hoepertingen

35 

  GASTENKAMERS HET ZOETE ZIJN
 HOEPERTINGEN •  BELGIË

 Het Zoete Zijn verwelkomt je in Hoepertingen bij Borgloon, de parel van 
het mooie, groene Haspengouw. In deze vierkantshoeve, die dateert uit 
1856, zijn zeven stijlvolle gastenkamers ondergebracht. Met je bon slaap je 
in kamer Vanille, Kandij, Riet, Caramel of Kristal. Je kamer is uitgerust met 
een flatscreentelevisie en dvd-speler, een koelkast, een internetaansluiting 
en een badkamer met douche, wastafel en haardroger. Andere faciliteiten 
die Het Zoete Zijn aanbiedt, zijn fietsverhuur, stallingen om je fiets of motor 
veilig weg te zetten en een petanquebaan. Voor kinderen is er een speelhoek 
en een speelweide met pony's, geitjes, eenden en paarden. In deze B&B, die 
door Vlaanderen Lekkerland verkozen is tot Zoetste Haspengouws Verblijf, 
kun je ook terecht voor een diner.

 Gastenkamers Het Zoete Zijn 
 Wildebornstraat  7 •  3840  Hoepertingen ( België) 

 T +32 (0)11 76 74 48 •  www.hetzoetezijn.be •  hetzoetezijn@telenet.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Kamerijck B&B in  Gingelom

36 

  KAMERIJCK B&B
 GINGELOM •  BELGIË

 Het landelijke dorpje Gingelom ligt netjes tussen Sint-Truiden en de taalgrens, 
in het hart van Haspengouw. In dit fotogenieke landschap, dat gevormd wordt 
door glooiende hellingen en eindeloze fruitgaarden, ligt Kamerijck B&B. De 
kamers van Kamerijck zijn telkens anders ingericht, maar hebben eenzelfde, 
klassieke stijl. Zo hebben ze mooie houten vloeren, rustieke meubels en 
kroonluchters, maar ze beschikken ook allemaal over de modernste 
voorzieningen. In de gemeenschappelijke zithoek op de benedenverdieping 
zorgt een open haard voor een warme sfeer. In de zomer kun je gebruikmaken 
van het buitenzwembad. Een leuk extraatje is het hoevewinkeltje dat bij de 
B&B hoort, waar je allerlei streekproducten kunt kopen.

 Kamerijck B&B 
 Kamerijckstraat  11 •  3890  Gingelom ( België) 

 T +32 (0)11 88 10 64 •  www.kamerijck.be •  info@kamerijck.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Tiskeshof in  Tienen

37 

  B&B TISKESHOF
 TIENEN •  BELGIË

 Net buiten de suikerstad Tienen vind je B&B Tiskeshof in de deelgemeente 
Sint-Margriete-Houtem. In deze hoeve ben je aan het juiste adres voor een 
gemoedelijk en actief weekendje weg. Via wandel- of fietsknooppunten kun je 
de streek perfect verkennen te voet of met de fiets. De B&B stelt gratis fietsen 
ter beschikking. Van april tot september kun je zwemmen in het verwarmd 
buitenzwembad. Als je 's avonds graag een restaurant in de buurt wil bezoeken, 
dan kun je gebruikmaken van de gratis shuttledienst van Tiskeshof. Je verblijft in 
een van de drie gezellig ingerichte kamers, inclusief comfortabel boxspringbed 
en privébadkamer. 's Morgens word je in de watten gelegd tijdens het uitgebreide 
ontbijt met huisgemaakte producten, zoals confituren, en eitjes van de eigen 
kippen.

 B&B Tiskeshof 
 Houtemstraat  511 •  3300  Tienen ( België) 

 M +32 (0)468 13 51 34 •  www.tiskeshof.be •  info@tiskeshof.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Bed & Breakfast Baron's House Neerijse-Leuven in  Neerijse-Leuven

38 

  BED & BREAKFAST BARON'S 
HOUSE NEERIJSE-LEUVEN

 NEERIJSE •  BELGIË

 Baron's House Neerijse-Leuven is een bed and  breakfast die op een 
betoverende manier charme, klasse, kwaliteit en intimiteit met elkaar 
combineert. Te midden van het belangrijkste natuurgebied in de Dijlevallei, is 
dit de uitgelezen uitvalsbasis om van het rustgevende groen te genieten. Baron's 
House werd ondergebracht in het koetshuis van het kasteelpark van Neerijse. 
Het gebouw dateert uit 1700 en wordt omringd door prachtige natuur. De 
zeven gastenkamers zijn modern ingericht en beschikken over al het nodige 
comfort. Het adembenemende uitzicht over de omliggende natuur krijg je 
er helemaal gratis bij. In de mooiste ruimte van het gebouw staat 's ochtends 
een uitgebreid buffet klaar.

 Bed & Breakfast Baron's House Neerijse-Leuven 
 Kapelweg  6 •  3040  Neerijse ( België) 

 T +32 (0)16 28 49 38 •  www.baronshouse.be •  info@baronshouse.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Hippo-Droom in  Hoeilaart

39 

  B&B HIPPO-DROOM
 HOEIL AART •  BELGIË

 B&B Hippo-Droom ligt midden in het Zoniënwoud en is gevestigd in een 
charmante, gerestaureerde villa die dateert uit de belle époque. De bed 
and breakfast telt acht unieke kamers met een gezellige en hedendaagse 
inrichting, én een knipoog naar de natuur en de directe omgeving.  Ook je 
paard kan mee overnachten op de weide of iets verderop in een manege. Voor 
een frisse neus kun je terecht in de tuin, op de binnenkoer of het zonneterras. 
Elke morgen staat er een gevarieerd en gezond ontbijtbuffet klaar. Zak even 
onderuit met een streekbiertje of kies een lokale specialiteit van het menu 
in het huisrestaurant Hippo-Smaak.

 B&B Hippo-Droom 
 Tumulidreef  7 •  1560  Hoeilaart ( België) 

 M +32 (0)477 52 46 58 •  www.hippo-droom.be •  davy@hippo-droom.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Le Petit Chapitre in  Chimay

40 

  LE PETIT CHAPITRE
 CHIMAY •  BELGIË

 In het hart van Chimay vind je Le Petit Chapitre, gevestigd in een oud 
huis tegenover de kerk. Vroeger werd het door kanunniken en nadien 
door nonnetjes bewoond. De oorspronkelijke elementen, zoals marmeren 
schouwen, eiken parketvloeren en tegeltjes die zo typisch zijn voor de regio, 
roepen de sfeer van weleer op. De gezellige kamers hebben allemaal een eigen 
karakter en thema. De eigenares doet er alles aan om je in een aangename, 
persoonlijke sfeer te ontvangen. Ze wenst je er trouwens ook op te wijzen 
dat Le Petit Chapitre geen hotel is, maar een huis. Een huis waar je ook het 
pad van de kat des huizes kunt kruisen.

 Le Petit Chapitre 
 Place du Chapitre  5 •  6460  Chimay ( België) 

 T +32 (0)60 21 10 42 •  www.lepetitchapitre.be •  brim@skynet.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in de Bleue-, Opéra- 
of Antoinette-kamer, 
(afhankelijk van de 
beschikbaarheid)

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Domaine sur les Sarts in  Ohey
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  DOMAINE SUR LES SARTS
 OHEY •  BELGIË

 Domaine sur les Sarts ligt in het hart van de landelijke Condroz, een streek 
die bekendstaat om zijn kastelen, versterkte hoeves en pittoreske stadjes. 
Luxe, discretie, charme en een persoonlijke ontvangst staan centraal bij 
Domaine sur les Sarts. De recent gerenoveerde gastenverblijven zijn smaakvol 
ingericht in tijdloze Flamantstijl. Bovendien kun je gebruikmaken van de 
enorme tuin met vijver en wandelpaadjes. Bij dit domein hoort restaurant 
La P'tite Auberge, waar je kunt genieten van een lekkere streekkeuken in 
een gezellig decor.

 Domaine sur les Sarts 
 Rue sur les Sarts  79  A •  5352  Ohey ( België)  

 T +32 (0)85 61 61 15 •  www.domainesurlessarts.com •  info@domainesurlessarts.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Les Confidences de Messire Sanglier in  Beauraing
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  LES CONFIDENCES 
DE MESSIRE SANGLIER

 BEAURAING •  BELGIË

 In het dorpje Sevry (in Beauraing), aan de voet van de Belgische en Franse 
Ardennen, vind je de oude conciergerie van het Kasteel van Sevry. Het 
gebouw werd gerestaureerd tot een prestigieuze bed and breakfast met 
karakter, waarvan de inrichting de sfeer van de middeleeuwen ademt. De 
kamers en suites bieden al het comfort van een hotel, waaronder een chique 
privébadkamer. Als gast heb je toegang tot twee grote salons met open haard, 
televisie, dvd-speler, internet, hifi en gezelschapsspelen. Geniet ook met volle 
teugen van de mooie tuin, de vijver, de fontein en het terras met barbecue. 
Nog meer ontspanning vind je in het solarium, door buiten te ontbijten of van 
het buitenzwembad te genieten.

 Les Confidences de Messire Sanglier 
 Rue de la Tour  5 •  5570  Beauraing ( België) 

 M +32 (0)477 77 39 39 •  www.sevry.be •  info@sevry.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Le Nid Doux in  Chairière (Vresse-sur-Semois)
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  B&B LE NID DOUX
 CHAIRIÈRE •  BELGIË

 De diepe Naamse Ardennen vormen het decor voor een weekendje weg bij 
Steven en Veerle, een echtpaar dat Vlaanderen inruilde voor de mooie streek 
rond Vresse-sur-Semois. Hun B&B Le Nid Doux staat garant voor pure rust 
en ontspanning in het groen, gecombineerd met lokale gastronomie van de 
bovenste plank. De kamers van Le Nid Doux zijn ruim en beschikken allemaal 
over een badkamer met een leuke retrotouch. Buiten op het terras is het zalig 
genieten van het uitzicht. Neem een duik in het verwarmde zwembad en droog 
lekker weer op in een van de ligzetels. Wie zich graag afzondert met een goed 
boek, vindt in de tuin genoeg gezellige hoekjes. In de regio zijn veel wandel- en 
fietsmogelijkheden, maar ook wie houdt van actieve outdooractiviteiten is hier 
op de juiste plek.

 B&B Le Nid Doux 
 Rue Haute  37 •  5550  Chairière ( België) 

 M +32 (0)499 08 99 64 •  www.leniddoux.be •  info@leniddoux.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een fles champagne
• gebruik van badjassen 

en slippers
Opgelet: niet geldig op 
feestdagen en tijdens 
verlengde weekends.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Aux Quatre Bonniers in  Olne

44 

  B&B AUX QUATRE BONNIERS
 OLNE •  BELGIË

 B&B Aux Quatre Bonniers is gevestigd in een traditioneel, natuurstenen 
landhuis met een ruim terras en een gezellige tuin waar het aangenaam 
vertoeven is. De B&B is ideaal gelegen, op slechts vijftien minuten rijden 
van de grotten van Remouchamps en op vijfentwintig minuten rijden van 
Spa of van het historische centrum van Luik. 's Morgens geniet je er van 
een heerlijk huisbereid ontbijt met regionale ingrediënten. De muffins, het 
zelfgebakken brood, het versgeperste fruitsap en nog veel meer zorgen voor 
een geweldige start van de dag.

 B&B Aux Quatre Bonniers 
 Chinehotte  17 •  4877  Olne ( België) 

 M +32 (0)498 45 71 48 •  www.quatrebonniers.be •  info@quatrebonniers.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
Opgelet: de suites 
 Alexandre Dumas en 
Victor Hugo beschik-
ken over een sauna. 
Je kunt gebruikmaken 
van de  sauna mits een 
supplement van 15 euro 
(i.p.v. 25 euro voor 
niet-klanten).
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Châtelet Cremers in  Heusy
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  CHÂTELET CREMERS
 HEUSY •  BELGIË

 Verblijf in de charme van een origineel herenhuis in Heusy bij Verviers. 
Ondanks zijn ligging in het groen is deze B&B makkelijk bereikbaar. Er wacht 
je een weekend vol rust en kalmte, op welk moment van het jaar je hier ook 
verblijft. Het park aan het herenhuis nodigt uit tot verpozen in de zon. Wie 
daarnaast ook graag toeristische uitstappen maakt, zit hier ook op zijn plek: 
het Circuit van Spa-Francorchamps, Plopsa Coo, de Forestia-parken: je 
kan je in deze omgeving onmogelijk vervelen. De kamers van de B&B zijn 
verzorgd ingericht en garanderen je een geweldige nachtrust.

 Châtelet Cremers 
 Rue Florikosse  3 •  4802  Heusy ( België) 

 T +32 (0)87 70 90 14 •  www.chateletcremers.be •  chateletcremers@outlook.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• twee overnachtingen 
in een superiorkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Boutique Hotel Dufays in  Stavelot
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  BOUTIQUE HOTEL DUFAYS
 STAVELOT •  BELGIË

 Te midden van de goed bewaarde natuur aan de rand van de Hoge Venen 
ligt Stavelot, een vroegmiddeleeuws, cultuurhistorisch stadje waar de oude 
abdij en de typische huizen je transporteren naar lang vervlogen tijden. In 
deze historische plaats staat het charmante gastenverblijf Boutique Hotel 
Dufays, ondergebracht in een Ardens huis uit 1780. Elke kamer is thematisch 
ingericht en beschikt over een luxueuze badkamer. Wie weet vertoef je wel 
in de Franse kamer of in de kamer van Duizend-en-een-nacht? Het oude 
huis heeft hoge plafonds die een heerlijk ruimtegevoel creëren.

 Boutique Hotel Dufays 
 Rue Neuve  115 •  4970  Stavelot ( België) 

 T +32 (0)80 54 80 08 •  www.bbb-dufays.be •  dufays@skynet.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in de Franse kamer, 
de Jaren 30-kamer of 
de 1001-nacht-kamer

• 2 x ontbijt
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 Manoir l'Ormille in  Bomal-sur-Ourthe
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  MANOIR L'ORMILLE
 BOMAL-SUR-OURTHE •  BELGIË

 Het oorspronkelijke landhuis waarin Manoir L'Ormille gevestigd is, werd met 
de grootste zorg gerestaureerd en gerenoveerd. Het behield zijn klassieke, 
nostalgische karakter en zijn romantische uitstraling. Binnenin zijn er art-
nouveau- en art-deco-elementen bewaard gebleven. Er zijn vijf gastenkamers 
in het hoofdgebouw, voorzien van het nodige moderne comfort. Ook is er een 
nieuwe wellnessruimte met Finse sauna met lichttherapie, jacuzzi, hamam, 
infraroodlamp, rustruimte en tuin, die je voor privégebruik kunt huren. Buiten 
is er rondom het landhuis een prachtige tuin, bekend als Le Parc d'Ormille. 
Je hebt er een prachtig panoramisch uitzicht op de vallei waar de Ourthe en 
de Aisne samenvloeien te midden van een bosrijke omgeving.

 Manoir L'Ormille 
 Rue de Barvaux  40 •  6941  Bomal-sur-Ourthe ( België) 

 T +32 (0)86 43 47 62 •  www.ormille.be •  ormille@skynet.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 La Ferme des Oliviers in  Durbuy
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  LA FERME DES OLIVIERS
 DURBUY •  BELGIË

 Na twee jaar van rennovatiewerken staat het team van La Ferme des Oliviers 
te popelen om je te verwelkomen in een stijlvolle en moderne boerderij. Zowel 
om te overnachten als om te genieten van streekproducten ben je hier aan 
het juiste adres. In het sfeervolle restaurant bereidt de kok het ene pareltje 
na het andere. Kwaliteitsproducten die met liefde bereid zijn, daar staat hij 
voor. Daarnaast kun je in La Ferme des Oliviers ook genieten van chocolade 
en pralines uit eigen atelier.

 La Ferme des Oliviers 
 Chemin de la vieille chapelle  21 •  6941  Durbuy ( België) 

 M +32 (0)478 01 34 88 •  www.lafermedesoliviers.be •  r.infantino64@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 The Guesthouse / Le 7 by Juliette in  Durbuy
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  THE GUEST HOUSE / LE 7 BY JULIETTE
 DURBUY •  BELGIË

 Bij een uitstap naar de Ardennen mag een bezoek aan Durbuy niet ontbreken. 
Midden in het gezellige stadje ligt The Guest House, een historisch huis 
omgevormd tot bed and breakfast. Je slaapt er in een van de vier kamers in 
een intieme setting. De charmante inrichting weet het authentieke karakter 
van het gebouw te bewaren. Tussen de houten vloeren en betonnen muren 
kom je er volledig tot rust. The Guest House is een aangename uitvalsbasis 
om de dorpen in de omgeving te verkennen of een wandeling te maken door 
de uitgestrekte Ardense bossen. Avonturiers kunnen hun hartje ophalen 
tijdens een kajaktocht of een bezoek aan het avonturenpark in de buurt.

 The Guest House / Le 7 by Juliette 
 Avenue Hubert Philippart  7 •  6940  Durbuy ( België) 

 T +32 (0)86 84 07 13 •  www.theguesthouse.be •  info@maisoncaerdinael.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen
• 2 x ontbijt in hotel 

Victoria (1 minuut te 
voet)
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 Le Clos de la Fontaine in  Chéoux
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  LE CLOS DE LA FONTAINE
 CHÉOUX •  BELGIË

 Chéoux is een typisch Ardens dorpje in het noorden van de provincie 
Luxemburg. Het is een postzegel groot met een handvol huizen uitgestrooid 
rond een kerk. In deze idyllische setting ontvangen Dominique en Benoît 
je in hun romantische chambres d'hôtes Le Clos de la Fontaine, een 
gerestaureerde, oude hoeve opgetrokken in natuursteen. 's Ochtends neem 
je plaats aan de grote tafel in de ontbijtruimte en geniet je samen met de 
andere gasten van een lekker ontbijt. Op tafel staan regionale lekkernijen 
en producten uit de eigen tuin, zoals zelfgemaakte confituur en appelsap. 
Achter de hoeve ligt een grote fleurige tuin, waar je rustig in kunt wandelen 
of lekker kunt luieren in de ligzetels.

 Le Clos de la Fontaine 
 Rue de la Fontaine  2 •  6987  Chéoux ( België) 

 T +32 (0)84 47 77 01 •  www.leclosdelafontaine.be •  info@leclosdelafontaine.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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NATIONAAL PARK 
VELUWEZOOM
De NS-wandeling Veluwezoom werd 
enkele jaren geleden verkozen tot 
de mooiste NS-wandelroute van 
Nederland. De wandeling start aan het 
station van Dieren en loopt over 11 of 
14 kilometer tot in Rheden of Velp.  
Eerst wandel je door de heuvelachtige 
Onzalige Bosschen, die vroeger tot 
het jachtdomein van de Prinsen van 
Oranje hoorden. Daarna loop je door 
de prachtige heide bij de Posbank en de 
Zijpenberg. Met een beetje geluk spot 
je onderweg enkele wilde dieren, zoals 
reeën, wilde zwijnen en dassen.



HET WESTERBORKPAD
Voor een mooie wandeling hoef je niet 
altijd de natuur op te zoeken. Ook 
in de stad kun je boeiende tochten 
maken. Tijdens de wandeling over het 
Westerbork pad volg je het spoor van de 
vele Joodse Amsterdammers die in de 
Tweede Wereldoorlog naar het concen-
tratiekamp Westerbork gedeporteerd 
werden. Je komt langs enkele bekende 
plaatsen die herinneren aan de Joodse 
geschiedenis van de stad: het Anne Frank 
Huis, de Hollandsche Schouwburg, het 
Joods Historisch Museum en het Spiegel-
monument van Jan Wolkers.

HET PIETERPAD
Het Pieterpad is wellicht de bekendste 
langeafstandsroute van Nederland. De 
route is 498 kilometer lang en loopt van 
het Groningse Pieterburen tot de Sint- 
Pietersberg bij Maastricht. Het pad 
werd ruim 35 jaar geleden bedacht door 
twee Nederlandse vriendinnen, Toos 
Goorhuis-Tsjalma en Bertje Jens, die het 
jammer vonden dat ze telkens naar het 
buitenland moesten trekken voor lange-
afstandswandelingen. Sindsdien waagden 
ongeveer een miljoen mensen zich al aan 
de tocht.



TEXELSE DUINEN
Het Nederlandse Waddengebied werd 
onlangs verkozen tot het Mooiste Natuur-
gebied van Nederland. Het spreekt voor 
zich dat het gebied zich uitstekend leent 
tot mooie wandelingen. Op het grootste 
Wadden eiland Texel kun je al wande-
lend het gevarieerde duinenlandschap 
verkennen. Je start in De Koog en passeert 
onderweg langs steile duinen, glooiende 
heidevelden en kleurrijke bloemenweides. 
De route loopt ook voorbij het natuur-
reservaat de Slurfter, hét vogelparadijs van 
Texel. 

DE BLOEMDIJKEN
De Bloemdijken van Zuid-Beveland in de 
provincie Zeeland zijn dijken die gebouwd 
werden rond kleine polders en kreken. Ze 
getuigen van de langdurige strijd tegen  
het water in deze regio. De dijken danken 
hun naam aan de talloze wilde bloemen  
die hier in de lente en de zomer in bloei 
staan, zoals wollige distel, ruige anjer,  
wilde marjolein, klaproos, kamille… In de 
buurt van Nisse start een korte wandeling 
van 4,5 kilometer door het gebied. Be-
halve bloemen kun je onderweg ook een 
groot aantal grazende koeien en schapen 
spotten.
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 Erfgoed Logies Lytshuis Zilver in  Paesens

51 

  ERFGOED LOGIES LYTSHUIS ZILVER
 PAESENS •  NEDERL AND

 In 2002 kwam een droom uit voor Huub van der Meeren: hij vertrok vanuit 
Brabant naar het noorden van Nederland om daar, in Paesens-Moddergat, 
te starten met de verbouwing van een oude stelpboerderij uit begin 1900 tot 
het gastenverblijf Lytshuis Zilver. Deze B&B werd in 2005 uitgeroepen tot de 
beste van Nederland. De jury schreef een uitstekend rapport omwille van de 
luxeaccommodatie, de ligging, de gastvrijheid en de praktische aanpassingen 
voor rolstoelgebruikers. Om alles zo veel mogelijk in de originele staat te 
houden, heeft Huub bij de verbouwing oude materialen gebruikt. Hij kreeg 
ook de hulp van de voormalige bewoners, die veel verhalen vertelden en foto's 
toonden. Zo ontstonden vier sfeervolle en comfortabele kamers.

 Erfgoed Logies Lytshuis Zilver 
 Mounewei  1 •  9136 DJ  Paesens ( Nederland) 

 T +31 (0)519 58 90 14 •  www.lytshuiszilver.nl •  welkom@lytshuiszilver.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 De Arrestant in  Wergea

52 

HOTEL YACHT MIRÓ
MAASTRICHT •  NEDERL AND

Heb je zin in een bijzondere en avontuurlijke overnachting? Van oktober tot 
mei ligt het luxehotel Yacht Miró aangemeerd als hotelschip in de historische 
binnenhaven ‘t Bassin in Maastricht. Het interieur van het schip is in de stijl 
van de Spaanse kunstenaar Joan Miró, naar wie het jacht is vernoemd. De 
ruime salon met open haard heeft panoramavensters, die een prachtig uitzicht 
bieden op de sfeervolle haven. ‘s Morgens geniet je van een deugdoend ontbijt. 
Tijdens je verblijf kun je de stad verkennen, heerlijk winkelen in Maasmechelen 
Village, wandelen of fietsen.

 De Arrestant 
 Grote Buren  1 •  9005 PP  Wergea ( Nederland) 

 T +31 (0)58 255 32 24 of M +31 (0)6 51 12 23 39 •  www.arrestant.nl •  info@arrestant.nl

VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een 
standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een welkomstdrankje
• een infopakketje
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 Hotel It Ankerplak in  Makkum

53 

DE LIMBOURG SITTARD
SITTARD •  NEDERL AND

De Limbourg Sittard is ondergebracht in een monumentaal pand, gelegen aan 
de markt in het historische hartje van Sittard. Warme gastvrijheid en culinaire 
verwennerij prijken hier op de kaart. Het hotel werd recent volledig in een 
nieuw jasje gestoken. Het resultaat zijn kamers met een geheel eigentijdse 
uitstraling en een authentiek tintje. Bij zorgeloos overnachten hoort zonder 
twijfel ook lekker tafelen en daarvoor hoef je het hotel niet te verlaten. In het 
restaurant smul je van culinaire verwennerijen met een knipoog naar weleer, 
maar ook de Frans-mediterrane keuken wordt hier zorgvuldig bereid. Kies 
een passend drankje van de uitgebreide wijn- en bierkaart en geniet ten volle 
van het goede Limburgse leven.

 Hotel It Ankerplak 
 Bleekstraat  36A  A •  8754 CL  Makkum ( Nederland) 

 T +31 (0)515 23 15 74 •  www.ankerplak.nl •  info@ankerplak.nl

VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Landgoed Wilgenheerd in  Wehe-den Hoorn
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  LANDGOED WILGENHEERD
 WEHE-DEN HOORN •  NEDERL AND

 Op het Hoogeland, net buiten het Groningse dorpje Wehe-den Hoorn, 
vind je de lange oprijlaan naar Landgoed Wilgenheerd. De oude wilgenlaan 
leidt je naar een heerlijke stille plek midden in de Groninger natuur. Door 
de bijzondere aanleg van erf en tuin waan je je af en toe even in Frankrijk. 
Huur een (elektrische) fiets of de sloep van het landgoed om de omgeving 
te verkennen. De twee gastenkamers zijn modern en comfortabel ingericht 
en hebben openslaande deuren naar een eigen terras. 's Ochtends krijg je 
een uitgebreid ontbijt geserveerd in de ontbijtkamer, waar je de hele dag 
heerlijk kunt snuffelen in de goed gevulde boekenkast.

 Landgoed Wilgenheerd 
 Havenstraat  3 •  9964 AN  Wehe-den Hoorn ( Nederland) •  T +31 (0)595 40 19 43 

of M +31 (0)6 10 16 46 15 •  www.wilgenheerd.nl •  info@wilgenheerd.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Erfgoed Logies de Eshof in  Norg
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  ERFGOED LOGIES DE ESHOF
 NORG •  NEDERL AND

 In een historisch gedeelte van Norg vind je de authentieke Saksische boerderij 
De Eshof. Deze bed and breakfast staat in een op en top Drentse omgeving, 
Norg is immers een van de vele goed geconserveerde brinkdorpen die het 
gebied rijk is. De boerderij stamt uit 1762 en werd geheel gerenoveerd. Vanuit 
je kamer heb je uitzicht op de tuin en de omliggende boerderijen. Alle kamers 
beschikken over radio, gratis wifi, minibar, koffie- en theefaciliteiten, eethoek, 
koelkast, magnetron, servies en badkamer. Het ontbijt wordt geserveerd op 
je kamer of in de tuin. Hier vind je tevens een sauna (betalend) met zwembad, 
relaxruimte, open haard en ligbedden.

 Erfgoed Logies De Eshof 
 Esweg  25 •  9331 AP  Norg ( Nederland) 

M +31 (0)6 21 69 00 92 •  www.eshofnorg.nl •  info@eshofnorg.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in de Bovenkamer

• 2 x ontbijt
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 DroomHotel 't Heinenhoes in  Anderen
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  DROOMHOTEL 'T HEINENHOES
 ANDEREN •  NEDERL AND

 Maak je klaar voor een weekendje pure ontspanning, want zodra je 
DroomHotel 't  Heinenhoes nadert, kan het onthaasten beginnen. 
DroomHotel 't Heinenhoes is ondergebracht in een oude boerderij met 
een opvallend rieten dak. Alle kamers van het hotel liggen op de begane 
grond. Ze zijn voorzien van alle comfort, zoals gratis wifi en hebben een eigen 
badkamer. Voor het ontbijt kiezen de gastheer en gastvrouw resoluut voor 
vers, zelfgebakken brood en lokale producten. Zin in een wandeling of een 
fietstocht? Dan kun je vragen om een lekker lunchpakketje samen te stellen.

 DroomHotel 't Heinenhoes 
 't Loeg  4 •  9465 TM  Anderen ( Nederland) 

 T +31 (0)592 24 87 77 •  www.heinenhoes.nl •  info@heinenhoes.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Erfgoed Logies Het Buytenhof in  Zweeloo
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  ERFGOED LOGIES HET BUYTENHOF
 ZWEELOO •  NEDERL AND

 Erfgoed Logies Het Buytenhof is een kleinschalige bed and breakfast met 
appartementen in het typisch Drentse dorp Zweeloo. In de voormalige 
veeboerderij uit 1906 werd aan de elementen van vroeger, zoals de gebinten, 
het comfort van vandaag toegevoegd. Het resultaat is een prachtige, 
gedeeltelijk rietgedekte boerderij waar je volop kunt genieten van de heerlijke 
rust van de omgeving. De boerderij wordt omgeven door een zeer grote 
landelijke tuin met beuken en eiken, een grote vijver en diverse terrassen. 
De vier appartementen beschikken over een ruime woonkamer met een 
televisie, een eethoek, een slaapkamer en een badkamer. 's Ochtends geniet 
je van een smaakvol driegangenontbijt.

 Erfgoed Logies Het Buytenhof 
 Hoofdstraat  24 •  7851 AA  Zweeloo ( Nederland) 

 T +31 (0)591 37 72 50 •  www.hetbuytenhof.nl •  info@hetbuytenhof.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x uitgebreid 
driegangenontbijt

• ontvangst met koffie of 
thee en Drentse koek

• een fles prosecco 
op de kamer

• badjassen op de kamer
• een welkomstpakket 

met fiets- en 
wandelkaarten en 
informatie over de 
omgeving
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 Erfgoed Logies Kamer 7 in  Diever
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  ERFGOED LOGIES KAMER 7
 DIEVER •  NEDERL AND

 Kamer 7 is meer dan een bed and breakfast. Een oude klinkerweg voert 
je naar dit kleinschalige en luxueuze gastenverblijf, ondergebracht in een 
voormalige hooischuur. De weilanden met schapen en pony's rondom het 
huis, de oude eiken en de kippen op het erf zorgen voor een authentieke 
landelijke sfeer. Er zijn drie comfortabele gastenkamers met elk een eigen 
karakter. Ontbijten doe je in alle rust en privacy op je kamer of op je terras 
wanneer de ochtendzon warm genoeg is. Er kan ook een lunchpakket of 
een picknickmand voor je worden samengesteld en je kunt bij Kamer 7 ook 
dineren. Nog leuk om mee te geven is het op hout gestookte buitenbad op 
het erf, dat je als gast kunt reserveren.

 Erfgoed Logies Kamer 7 
 Kalteren  7 •  7981 LR  Diever ( Nederland) 

 T +31 (0)521 59 00 46 •  www.kamer7.nl •  info@kamer7.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in het Rozengasten-
verblijf

• 2 x ontbijt (gebracht 
in het gastenverblijf)

Opgelet: andere ka-
mers boeken is mogelijk 
mits een toeslag.
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 Bed en Breakfast de Bakkerij in  Frederiksoord
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  BED EN BREAKFAST DE BAKKERIJ
 FREDERIKSOORD •  NEDERL AND

 In 2014 verhuisden Frans en Annemarie vanuit de Randstand naar Drenthe. 
In Frederiksoord openden zij de deuren van Bed en Breakfast De Bakkerij. 
De omgeving kan je het best omschrijven als een groot openluchtmuseum. 
Dé ideale locatie voor een nachtje weg. Je verblijft in een van de vijf ruime en 
lichte slaapvertrekken, die allemaal uitgerust zijn met een gezellige zithoek, 
een flatscreen-tv, douche en wastafel. In de gemeenschappelijke keuken kun 
je terecht voor gratis koffie of thee, of je kunt er zelf koken. Het ontbijt met 
allerlei streekproducten wordt geserveerd in de gezellige woonkamer. Op mooie 
zomeravonden kun je plaatsnemen op het gastenterras en (tegen betaling) 
gebruik maken van de buitenkeuken. Je kunt ook je avondmaaltijd bestellen 
bij Frans en Annemarie.

 Bed en Breakfast de Bakkerij 
 Majoor van Swietenlaan  19 •  8382 CE  Frederiksoord ( Nederland) 

 T +31 (0)5 21 51 89 39 •  www.logiesdrenthe.nl •  info@logiesdrenthe.nl

  VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D



83

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 De Zilveren Maan in  Balkbrug
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  DE ZILVEREN MAAN
 BALKBRUG •  NEDERL AND

 Wakker worden met het gekwetter van vogels midden in het groen, daarvoor 
moet je bij De Zilveren Maan zijn. Hier verblijf je in een prachtige Saksische 
boerderij die in 1980 helemaal herbouwd werd, waarna er in 2009 de huidige 
B&B werd gerealiseerd. De authentieke elementen zijn nog steeds aanwezig 
en garanderen een verblijf in stijl. De kamers zijn met veel zorg ingericht en 
beschikken over een badkamer met een douche en badjassen, een tv, een 
zitje en een terras. ś Morgens staat er een uitgebreid ontbijtbuffet voor je 
klaar, daarna roept de omgeving op tot verkenning. Spring op je fiets of trek je 
wandelschoenen aan en ontdek het mooie natuurgebied waarin je verblijft of 
installeer je in de mooie tuin van de B&B. Koffie en thee is gratis te verkrijgen.

 De Zilveren Maan 
 Groot Oever  9 •  7707 PV  Balkbrug ( Nederland) 

 T +31 (0)523 23 48 07 •  www.zilveren-maan.nl •  info@zilveren-maan.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Erfgoed Bossem in  Lattrop-Breklenkamp

61 

  ERFGOED BOSSEM
 L ATTROP-BREKLENKAMP •  NEDERL AND

 In het karakteristieke coulisselandschap van Twente, op ongeveer vijf kilometer 
van het historische stadje Ootmarsum, staat de Saksische boerderij van de 
familie Rerink. Op deze plek heten Dennis, Annette en hun enthousiaste 
team je op zijn Twents welkom. De prachtige omgeving verken je makkelijk 
met een knooppuntenkaart per fiets of te voet. Je maakt er ook kennis met 
het typische leven op de boerderij. De familie Rerink legt haar gasten graag 
uit hoe het boerenleven vroeger was en nu is. Op zaterdagavond gebeurt 
dit tijdens een Twentse table d'hôte. De bed and breakfast beschikt over 
negen kamers, alle in de oorspronkelijke boerderij ondergebracht, en unieke 
buitenlogies.

 Erfgoed Bossem 
 Dorpsstraat  7 •  7635 NA  Lattrop-Breklenkamp ( Nederland) 

 T +31 (0)541 22 13 92 •  www.erfgoedbossem.nl •  info@bossem.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x stevig 
boerenontbijt

• ontvangst met koffie 
of thee

• een (optioneel) 
bezoekje aan de 
koeien

• het boekje 
'Slaapmuts'
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Erve Fakkert in  Rossum
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  ERVE FAKKERT
 ROSSUM •  NEDERL AND

 Niet zo heel lang geleden was Erve Fakkert nog een volwaardige boerderij. 
Nu kun je er, na een intensieve verbouwing, terecht in een van de zeven 
gastenkamers, die zijn ondergebracht in wat ooit de molenaarsschuur was. 
De gastenkamers zijn ingericht volgens een artistiek thema, zoals muziek, 
dichtkunst en fotografie. In de gemeenschappelijke ruimte, Het Palet, wordt 
iedere ochtend het ontbijt geserveerd. 's Avonds is deze ruimte een gezellige 
huiskamer waar je rustig kunt lezen of samenkomen met de andere gasten voor 
een goed glas wijn of een heerlijk pilsje. Vanaf het terras zie je de schapen en 
bokjes grazen tussen de fruitbomen en kijk je uit over het glooiende landschap.

 Erve Fakkert 
 Everlostraat  3 •  7596 MP  Rossum ( Nederland) 

 T +31 (0)541 625 789 •  www.erve-fakkert.nl •  info@erve-fakkert.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• het gebruik van een 

fiets gedurende 1 dag
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hoeve de Haar in  Ambt Delden
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  HOEVE DE HAAR
 AMBT DELDEN •  NEDERL AND

 Hoeve de Haar dateert uit 1925. Dit prachtige voorbeeld van een typische 
landgoedboerderij bevat nog veel authentieke stijlkenmerken en is daarom 
aangeduid als Rijksmonument. In het hoofdgebouw bevinden zich zeven 
luxueuze tweepersoonskamers met badkamer, een eigen ingang, centrale 
verwarming en fijne boxspringbedden. Ontbijten doe je in de grote huiskamer 
van de Hoeve met lekkere verse streekproducten. De Hoeve staat op het 
landgoed Twickel, vlak bij de Twentsche Golfclub. Het gebouw met bijhorend 
grondgebied vormt één geheel met het typisch Twentse landschap. Het loont 
dan ook de moeite om vroeg op te staan: dan zie je reeën over het erf lopen. 
Je kunt ook fietsen of wandelen naar het prachtige Kasteel Twickel, dat op 
amper drie kilometer ligt.

 Hoeve de Haar 
 Grote Looweg  4 •  7495 TL  Ambt Delden ( Nederland) 

 T +31 (0)742 50 25 26 •  www.hoevedehaar.nl •  info@hoevedehaar.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Gastenboerderij De Ziel in  Diepenheim

64 

  GASTENBOERDERIJ DE ZIEL
 DIEPENHEIM •  NEDERL AND

 Wie op zoek is naar een oord van rust, moet beslist eens overnachten in 
Gastenboerderij De Ziel. Paul en Hanneke renoveerden met veel oog voor 
detail een oude boerderij tot een modern en comfortabel gastenverblijf. 
Het etablissement ligt in de driehoek Diepenheim-Markelo-Lochem, een 
streek met aantrekkelijke landschappen en fraaie kastelen. Voor je eropuit 
trekt, krijg je 's ochtends een heerlijk ontbijt voorgeschoteld, dat enkel uit 
regionale en boerderijproducten bestaat.

 Gastenboerderij De Ziel 
 Deventerdijk  5 •  7478 RR  Diepenheim ( Nederland) 

 M +31 (0)6 23 66 34 63 •  www.deziel.nl •  gastenboerderij@deziel.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• 1 dag fietshuur
• 1 x lunchpakket 

voor onderweg
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 De Flevohoeve Bed & Breakfast in  Anna Paulowna

65 

  DE FLEVOHOEVE BED & BREAKFAST
 ANNA PAULOWNA •  NEDERL AND

 De sfeervolle en gastvrije Flevohoeve is grotendeels in de oorspronkelijke stijl 
gerestaureerd en heeft twee mooie accommodaties achter op het erf met 
een eigen ingang en parkeerplaats. In Het Koetshuis heerst een landelijke, 
rustieke, Engelse stijl. Je beschikt er over een sfeervolle woonkamer met 
kitchenette en met uitzicht op het boerenland. De trap in de woonkamer 
leidt je naar je knusse slaapsuite en de aansluitende badruimte met ligbad, 
douche en wastafels. Het tweede verblijf, De Cockpit, is helemaal ingericht 
volgens het thema luchtvaart.

 De Flevohoeve Bed & Breakfast 
 Boermansweg  5 •  1761 LK  Anna Paulowna ( Nederland) 

M +31 (0)6 44 45 64 15 •  www.flevohoeve.nl •  service@flevohoeve.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• gebruik van badjassen
Opgelet: er kan een 
kind (tot 16 jaar) mee 
op de kamer logeren 
(mits een supplement 
van 7,50 euro voor 
het ontbijt). Kinderen 
dienen vooraf te worden 
aangemeld, gezien het 
niet mogelijk is in alle 
kamers.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Petit Hotel-Vakantiehuis La Normande in  Westwoud

66 

  PETIT HOTEL-VAKANTIEHUIS 
LA NORMANDE
 WESTWOUD •  NEDERL AND

 La Normande, dat is Christine Bataille, een boerendochter uit Normandië 
die 25 jaar geleden naar Nederland verhuisde. Met hart en ziel knapte ze een 
monumentale stolpboerderij uit 1857 op in Westwoud, tussen het platteland 
en het IJsselmeer. Het prachtige vierkante rieten dak en de originele ronde 
schoorsteen werden in ere hersteld en de voormalige koestallen werden 
omgetoverd tot een vakantiehuis met vier luxeslaapkamers. Er is een sfeervolle 
eetzaal met een bar en een open keuken; de parketvloer en de houten wanden 
met koeienraampjes zorgen voor een authentieke, landelijke sfeer. Het ontbijt kan 
hier worden geserveerd op het grote terras aan de ingang van het gastenverblijf, 
aan de zuidkant.

 Petit Hotel-Vakantiehuis La Normande 
 Binnenwijzend  66 •  1671 KW  Westwoud ( Nederland) •  T +31 (0)228 56 24 30 

of M +31 (0)6 131 285 55 •  www.lanormande.nl •  info@lanormande.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hotel-Restaurant Het Rechthuis in  Muiderberg

67 

  HOTEL-RESTAURANT HET RECHTHUIS
 MUIDERBERG •  NEDERL AND

 In Muiderberg, de badplaats van de Amsterdammers, laat je je bij Het 
Rechthuis onderdompelen in een gastvrije en sfeervolle omgeving. Het 
monumentale pand is al sinds 1792 een hotel, maar deed ook dienst als 
stationsgebouw en daarvoor, zoals de naam al doet vermoeden, als 
gerechtsgebouw. De mooi ingerichte kamers zijn voorzien van alle hedendaags 
comfort. In de lounge kun je terecht voor een drankje aan de bar of de 
gezellige haard. Wil je 's avonds culinair genieten, schuif dan zeker aan tafel 
in het restaurant. De keukenbrigade schotelt gerechten voor op basis van 
seizoensgebonden producten. Op het terras geniet je van een prachtig 
uitzicht over de Brink.

 Hotel-Restaurant Het Rechthuis 
 Googweg  1 •  1399 EP  Muiderberg ( Nederland) 

 T +31 (0)294 26 13 23 •  www.hotelhetrechthuis.nl •  info@hotelhetrechthuis.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hotel van Beelen B&B in  Katwijk aan Zee

68 

  HOTEL VAN BEELEN B&B
 KATWIJK AAN ZEE •  NEDERL AND

 Katwijk aan Zee heeft heel wat moois te bieden voor een leuk weekendje 
weg. Vlak bij het centrum, op slechts honderd meter van het strand, vind 
je Hotel van Beelen B&B. De vrij grote bed and breakfast met hotelservice 
heeft kamers en studio's, die allemaal licht en modern zijn ingericht. Als gast 
beschik je over koffie- en theefaciliteiten en kun je gebruikmaken van gratis 
wifi. Elke ochtend krijg je hier een lekker ontbijtbuffet geserveerd. 's Avonds 
kun je genieten in een van de restaurants in de omgeving of kook je gezellig in 
je eigen kitchenette. Ook voor wie met de auto komt, is het ideaal gelegen, 
want je krijgt een gratis parkeerkaart voor de nabijgelegen parkeergarage.

 Hotel van Beelen B&B 
 Koningin Wilhelminastraat  12 •  2225 BA  Katwijk aan Zee ( Nederland) 

 T +31 (0)71 407 33 33 •  www.hotelvanbeelen.nl •  info@hotelvanbeelen.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een studio met 
kitchenette

• 2 x uitgebreid 
ontbijtbuffet
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hotel de Tabaksplant in  Amersfoort

69 

  HOTEL DE TABAKSPLANT
 AMERSFOORT •  NEDERL AND

 Hotel de Tabaksplant, in het centrum van Amersfoort, bestaat uit verschillende 
statige monumentale panden die dateren uit het begin van de zeventiende 
eeuw. Hier werden in een ver verleden tabaksplanten gedroogd, alvorens ze 
verwerkt konden worden. Het hotel telt 25 verschillende kamers, die het 
historische karakter van het gebouw mooi naar voren brengen. Bovendien 
beschikt het hotel over een ruime, besloten stadstuin met een middeleeuwse 
waterput en terrassen waar je zalig kunt wegdromen met een drankje of een 
snack. Tegenover die eeuwenoude elementen in het interieur staan moderne 
faciliteiten die je een hedendaags comfort garanderen. Alle kamers zijn 
verschillend, maar hebben hun eigentijdse voorzieningen gemeen.

 Hotel de Tabaksplant 
 Coninckstraat  15 •  3811 WD  Amersfoort ( Nederland) 

 T +31 (0)33 472 97 97 •  www.tabaksplant.nl •  info@tabaksplant.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 't VeerHuys in  Beusichem

70 

  'T VEERHUYS
 BEUSICHEM •  NEDERL AND

 Het historische pand waarin 't VeerHuys gevestigd is, werd gerestyled 
door de huidige eigenaars Vincent en Hanneke. Het resultaat is sfeervol 
en eigentijds. Je kunt hier volgens Vincent en Hanneke terecht voor de 
heerlijkste pannenkoeken van Nederland en voor verrassende vlees- en 
visgerechten, maar ook voor een high tea. Boven het restaurant bevindt 
zich het logement de Barones. Je kunt hier overnachten in een prachtige 
omgeving. De kamers zijn bijzonder gezellig ingericht en voorzien van veel 
faciliteiten. Je logeert midden in de natuur, maar toch dicht bij steden als 
Culemborg en Utrecht.

 't VeerHuys 
 Veerweg  7 •  4112 PC  Beusichem ( Nederland) 

 T +31 (0)345 50 14 49 •  www.veerhuys.eu •  beusichem@veerhuys.eu

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Silogie in  Epe
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  SILOGIE
 EPE •  NEDERL AND

 Silogie is een buitengewone bed and breakfast, gelegen in de mooie landelijke 
omgeving van de Veluwe. Niet alleen die omgeving is bijzonder, ook het 
gebouw zelf is heel apart. Silogie is namelijk ondergebracht in de malerij 
van een oude graanfabriek uit de jaren vijftig. In de voormalige graansilo's 
bevinden zich nu luxueuze gastenverblijven. Het interieur combineert de 
typische kenmerken die van de malerij zijn overgebleven, met de luxe van 
een modern gastenverblijf. Zo ontstond een warme, industriële stijl die van 
Silogie een unieke verblijfplaats maakt. Bij mooi weer kun je ontbijten op het 
terras, in de zachte ochtendzon.

 Silogie 
 Paasvuurweg  7  a •  8161 CA  Epe ( Nederland) 

 T +31 (0)578 61 17 03 •  www.silogie.nl •  info@silogie.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Chambre d'Hotes Bio Beesel in  Beesel

72 

  CHAMBRE D'HOTES BIO BEESEL
 BEESEL •  NEDERL AND

 Eens in de zeven jaar vind in Beesel het unieke openluchtschouwspel over de 
legende van Sint-Joris en de Draak plaats. De overige zes jaar is Beesel een 
gezellig kerkdorp, waar het in de omgeving mooi fietsen en wandelen is. Bij 
Chambre d'Hotes Bio Beesel verblijf je in een rustige, natuurlijke omgeving en 
kun je bovendien genieten van lekker eten. Het gastenverblijf beschikt over vier 
kamers met twinbedden, een wastafel, een satelliettelevisie met dvd-speler, een 
bureau, handdoeken en badjassen. Je verblijft in de kamer op het gelijkvloers die 
eveneens over een privébadkamer beschikt. Voor de gastentafel wordt veelal 
biologisch gekookt met producten uit de streek. De maaltijd wordt gezamenlijk 
genuttigd aan de grote tafel. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met wat 
je niet lust.

 Chambre d'Hotes Bio Beesel 
 Hoogstraat  54 •  5954 AD  Beesel ( Nederland) 

 T +31 (0)63 901 18 84 •  www.bbbeesel.nl •  info@bbbeesel.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• 2 x gastentafel 

(exclusief dranken)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B BergOpwaerts in  Sint-Odiliënberg

73 

  B&B BERGOPWAERTS
 SINT-ODILIËNBERG •  NEDERL AND

 Sint-Odiliënberg is een landelijk dorpje in Midden-Limburg. Het dorpje wordt 
omringd door prachtige natuurgebieden die naast mooie fauna en flora ook 
garant staan voor rust. Een ideaal adresje om ten volle te genieten van deze 
omgeving, is B&B BergOpwaerts. Eigenaars Erwin en Marleen Folkerts 
ontvangen gasten in hun mooie B&B, waar ze zelf ook wonen. In de bouwstijl 
van deze riante, karakteristieke dokterswoning uit 1933 herken je duidelijk de 
lijnen van de Amsterdamse School. Marleen en Erwin zijn warme, spontane 
mensen die hun gasten graag in de watten leggen. In de gastenhuiskamer 
serveren ze 's ochtends een royaal ontbijt.

 B&B BergOpwaerts 
 Hagelkruisweg  7 •  6077 HA  Sint-Odiliënberg ( Nederland) •  T +31 (0)475 33 11 94 

of M +31 (0)6 21 52 12 75 •  www.bergopwaerts.nl •  info@bergopwaerts.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• 1 x uitgebreid 

lunchpakket
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 HOTEL MERICI in  Sittard

74 

SIMPLEVEI
SIMPELVELD •  NEDERL AND

In het prachtige, glooiende Nederlands Limburgse landschap vind je de 
rustig gelegen vakantiehoeve Simplevei. Het dorpje Simpelveld is het ideale 
vertrekpunt voor wandel- en fietstochten in Maastricht, Aken en Valkenburg. 
Bij Simplevei kun je gemakkelijk een fiets, e-bike of scooter huren. De 
rustieke en landelijk ingerichte hoeve nodigt uit tot heerlijk ontspannen. 
Lees een boek in de grote tuin, neem een duik in het zwembad wanneer het 
mooi weer is of drink een aperitiefje in de bar. Ontbijten doe je in de lichte 
tuinkamer of buiten op het ruime terras. Je kunt je avond culinair afsluiten in 
het restaurant, waar de gastvrouw (op aanvraag) een driegangendiner bereidt.

 HOTEL MERICI  
 Oude Markt  25 •  6131 EN  Sittard ( Nederland) 

 T +31 (0)46 400 90 02 •  www.hotelmerici.nl •  reservering@hotelmerici.nl

VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een fles wijn op de 

kamer
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Simplevei in  Simpelveld
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  SIMPLEVEI
 SIMPELVELD •  NEDERL AND

 In het prachtige, glooiende Nederlands-Limburgse landschap vind je de 
rustig gelegen vakantiehoeve Simplevei. Het dorpje Simpelveld is het ideale 
vertrekpunt voor wandel- en fietstochten in Maastricht, Aken en Valkenburg. 
Bij Simplevei kun je gemakkelijk een fiets, e-bike of scooter huren. De 
rustieke en landelijk ingerichte hoeve nodigt uit tot heerlijk ontspannen. 
Lees een boek in de grote tuin, neem een duik in het zwembad wanneer het 
mooi weer is of drink een aperitiefje in de bar. Ontbijten doe je in de lichte 
tuinkamer of buiten op het ruime terras. Je kunt je avond culinair afsluiten in 
het restaurant, waar de gastvrouw (op aanvraag) een driegangendiner bereidt.

 Simplevei 
 Hennebergweg  1 •  6369 BL  Simpelveld ( Nederland) 

info@simplevei.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een fles wijn op de 

kamer
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 Dalauro Bed & Breakfast in  Eys

76 

  DALAURO BED & BREAKFAST
 EYS •  NEDERL AND

 Een paar jaar geleden openden Laura en Rob hun bed and breakfast in Eys, 
een van de mooiste plekjes van Zuid-Limburg. Het pand dat ze daarvoor 
kozen, is een oude boerderij die ze helemaal lieten renoveren. Dalauro is een 
plek waar vroeger en nu elkaar de hand reiken, dankzij de oorspronkelijke 
elementen die zoveel mogelijk bewaard bleven en op een harmonieuze 
manier in het moderne interieur geïntegreerd werden. Je kunt bij Dalauro 
de ontspanning op de spits drijven door (gratis) gebruik te maken van de 
sauna en het solarium of gewoon door plaats te nemen bij de open haard. 
's Avonds kun je er ook genieten van een goede table d'hôtes.

 Dalauro Bed & Breakfast 
 Eyserheide  27 •  6287 NB  Eys ( Nederland) 

 T +31 (0)43 363 70 27 •  www.dalauro.nl •  altijdwelkom@dalauro.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een kopje koffie of thee 

met huisgemaakte brownie
• gebruik van de sauna en 

het solarium
Opgelet: bij aankomst 
op maandag of woensdag 
(buiten de schoolvakanties) 
krijg je een upgrade naar 
een luxekamer (indien 
beschikbaar) OF een flesje 
wijn met iets lekkers op de 
kamer.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 De Melkfabriek in  Eckelrade
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  DE MELKFABRIEK
 ECKELRADE •  NEDERL AND

 In Eckelrade, op de grens tussen Heuvelland en Maastricht, vind je de B&B 
van Leo en Resi: De Melkfabriek. De namen van de kamers verwijzen telkens 
naar hun vroegere bestemming: De Boterkamer, De Koelcel, Het Bureau, 
De Slaapkamer en De Kaasruimte. Elke kamer is met smaak en met respect 
voor het verleden ingericht, de sfeervolle verlichting en uitnodigende bedden 
doen de rest. 's Ochtends neem je plaats in het voormalige Laboratorium, of 
bij mooi weer in de tuin, voor het continentale ontbijt met streekproducten. 
Niet alleen de tuin, maar ook het dakterras en de gemeenschappelijke woon- 
en eetkamer met open haard en leestafel, zijn ideaal om van de rust en het 
mooie uitzicht te genieten.

 De Melkfabriek 
 Dorpsstraat  15 •  6251 NA  Eckelrade ( Nederland) •  T +31 (0)43 408 50 50 

of M +31 (0)6 46 11 17 74 •  www.demelkfabriek.com •  info@demelkfabriek.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• gebruik van badjas en 

slippers
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B De Traverse in  Bemelen

78 

  B&B DE TRAVERSE
 BEMELEN •  NEDERL AND

 Het Heuvelland ten oosten van Maastricht is een streek waar je je gemakkelijk 
in Frankrijk zult wanen. Dit is ook de mergelstreek en dat merk je aan de 
karakteristieke gebouwen die in mergel zijn opgetrokken. Een van die 
authentieke gebouwen is B&B De Traverse. De vier ruime kamers kregen 
een klassieke inrichting, met hier en daar mooie antieke meubelen. 's Ochtends 
krijg je van gastvrouw Catharina een heerlijk ontbijt voorgeschoteld dat bestaat 
uit vers sinaasappelsap, warme broodjes, fruit en huisgemaakte confituur 
die bereid is met fruit uit de eigen tuin. Bij mooi weer kun je ook op het 
terras ontbijten. Hier kijk je uit op een prachtig, glooiend landelijk panorama, 
grazende koeien inbegrepen. Voor wie graag af en toe een balletje slaat, is er 
een graveltennisbaan bij De Traverse.

 B&B De Traverse 
 Franse Steeg  1 •  6268 NW  Bemelen ( Nederland) 

 T +31 (0)43 407 39 80 •  www.detraverse.nl •  info@detraverse.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een fles wijn op de 

kamer
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Erfgoed Logies Den Heijkant in  Moergestel - Oisterwijk
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  ERFGOED LOGIES DEN HEIJKANT
 MOERGESTEL - OISTERWIJK •  NEDERL AND

 In het groen rond het Noord-Brabantse dorpje Moergestel ligt de mooie 
boerderij van Den Heijkant. Het gebouw hoort al sinds het midden van 
de zeventiende eeuw toe aan de familie Bierkens, en dat is nog steeds het 
geval. De huidige eigenaars Kees en Tonnie Bierkens hebben er een enorme 
renovatie op zitten. De graanschuur, het karreschop en de schaapskooi die 
bij de boerderij horen, kregen een nieuwe bestemming als Erfgoed Logies. 
Dit bijzondere historisch erfgoed is ondertussen een Rijksmonument. De 
boerderij is omringd door landerijen, bossen en vennen. Elk van de zes 
appartementen beschikt over een volledig ingerichte keuken, met onder 
meer serviesgoed en bestek uit grootmoeders tijd.

 Erfgoed Logies Den Heijkant 
 Heikant  8 •  5066 CR  Moergestel - Oisterwijk ( Nederland) •  M +31 (0)6 18 53 31 81 

www.erfgoedlogiesdenheijkant.nl •  boekingen@erfgoedlogiesdenheijkant.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Carpe Diem in  Oirschot
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  B&B CARPE DIEM
 OIRSCHOT •  NEDERL AND

 Carpe Diem staat letterlijk voor 'pluk de dag' en dat is dan ook de filosofie 
van deze mooie bed and breakfast, die wordt uitgebaat door Netty en Kees. 
Onlangs werd Carpe Diem nog verkozen tot beste B&B van Nederland en 
dat is zeker niet overdreven. Hier logeer in je in een groene omgeving en toch 
vlak bij het centrum van Oirschot met de vele leuke terrasjes en winkeltjes. 
Als gast geniet je hier van het beste van twee werelden: de luxe van een 
hotel en de gezellige, huiselijke sfeer van een bed and breakfast. 's Ochtends 
wordt er op de kamer een heerlijk ontbijt voor je geserveerd met producten 
uit de eigen moestuin.

 B&B Carpe Diem 
 Eindhovensedijk  34 •  5688 GN  Oirschot ( Nederland) 

 M +31 (0)6 423 643 95 •  www.bedandbreakfastcarpediem.nl •  carpe.diem.oirschot@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• gebruik van huurfietsen
• gebruik van badjassen 

en slippers
Opgelet: bij aankomst 
op maandag of woensdag 
ontvang je een gratis up-
grade naar een luxekamer 
(op basis van beschikbaar-
heid) of een flesje wijn op 
de kamer.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Villa Westerduin in  Renesse

81 

  VILLA WESTERDUIN
 RENESSE •  NEDERL AND

 Renesse is een bekende en gezellige badplaats op het Zeeuwse eiland 
Schouwen-Duiveland. In een van de mooiste villa's van dit kuststadje en 
op wandelafstand van de duinen en de stranden vind je gastenverblijf Villa 
Westerduin. De romantische kamers zijn sfeervol ingericht. Je geniet er van 
een lekker ontbijt en kunt er zalig nietsdoen of een boek lezen in de idyllische 
tuin met bomen. Naast de villa ligt Badhotel Renesse. Villa Westerduin heeft 
geen eigen receptie, je kunt inchecken bij de receptie van Badhotel Renesse 
en er ook gebruikmaken van de faciliteiten zoals de Finse sauna, het solarium, 
het buitenzwembad, de fietsverhuur en de gezellige Brasserie Bries.

 Villa Westerduin 
 Laone  6 •  4325 EK  Renesse ( Nederland) 

 T +31 (0)111 46 25 00 •  www.westerduin.nl •  info@badhotelrenesse.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 LEO BBB in  Renesse

82 

  LEO BBB
 RENESSE •  NEDERL AND

 Bij Leo BBB vind je de ideale combinatie van creativiteit, sport en ontspanning. 
BBB staat namelijk voor Bed, Breakfast en Bikeguide. Je kunt hier fatbikes 
huren, waarmee je over het strand kunt fietsen zodat je de streek ten volle kunt 
ontdekken. De aanwezigheid van een reparatieruimte en oplaadpunten voor 
elektrische fietsen maakt het fietsplaatje compleet. Maar ook niet-fietsers 
zijn welkom bij Leo BBB. Je slaapt in het historisch centrum van de badplaats 
Renesse en op minder dan tien minuten wandelen kun je heerlijk uitwaaien 
aan het Zeeuwse strand. Het ontbijtbuffet geeft je de nodige energie om je 
dag goed te starten, welke activiteit je ook doet.

 LEO BBB 
 Mauritsweg  8 •  4325 AH  Renesse ( Nederland) 

 T +31 (0)111 82 09 90 •  www.leobbb.be • info@leobbb.nl 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
Opgelet: van 1 novem-
ber tot 31 maart en bij 
een verblijf van maan-
dag tot donderdag in 
de periode 1/4-30/6 en 
1/9-31/10 krijg je gratis 
een dag een fatbike tot 
je beschikking. Dit aan-
bod is niet geldig tijdens 
feestdagen.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Apart Hotel Het Veerse Meer in  Kortgene

83 

  APART HOTEL HET VEERSE MEER
 KORTGENE •  NEDERL AND

 De pittoreske smalstad Kortgene ligt op Noord-Beveland, een van de 
Zeeuwse eilanden. Hier ben je zeker van een rustieke omgeving, dicht bij de 
zee en het strand. Apart Hotel Het Veerse Meer is jouw ideale uitvalsbasis 
voor een weekendje in de Zeeuwse natuur, zonder toeristische drukte. 
Persoonlijk en kleinschalig zijn de twee kernwoorden die Apart Hotel Het 
Veerse Meer typeren. De kamers van deze B&B ogen netjes en stijlvol. In 
de gezellige woonkamer kun je rustig een boek lezen of wat keuvelen met de 
andere gasten. Bij mooi weer is het heerlijk toeven op het terras en wordt 
het ontbijtbuffet in de achtertuin geserveerd.

 Apart Hotel Het Veerse Meer 
 Weststraat  2 •  4484 AA  Kortgene ( Nederland) 

 T +31 (0)113 30 18 69 •  www.aparthotel.nl •  info@aparthotel.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Villa Magnolia in  Oostkapelle

84 

  VILLA MAGNOLIA
 OOSTKAPELLE •  NEDERL AND

 Villa Magnolia ligt al meer dan honderd jaar verscholen in de unieke omgeving 
van de Manteling, een natuurgebied dat zich uitstrekt langs de noordkust van 
het Zeeuwse schiereiland Walcheren. De villa is omringd door een grote tuin 
van meer dan vierduizend vierkante meter, grenzend aan bos, duinen en de 
mooiste stranden van Nederland. De historische waarde van Villa Magnolia 
valt op zodra je er arriveert. De piekfijn onderhouden tuin, de klassieke 
inrichting, de charmante ontvangst en feilloze service maken dat je je hier 
in een Engels landhuis waant. De kamers zijn ruim en bieden een uitzicht 
op de tuin en de groene omgeving. Tijdens een wandeling door die tuin zul 
je bovendien een theehuis, een vijver en verschillende terrassen aantreffen.

 Villa Magnolia 
 Oude Domburgseweg  20 •  4356 CC  Oostkapelle ( Nederland) 

 T +31 (0)118 58 19 80 •  www.villamagnolia.nl •  info@villamagnolia.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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FRANKRIJK





FRANSE FAR WEST
Wie dacht dat hij de oceaan moest 
oversteken om in een westerndecor 
terecht te komen, heeft het helemaal 
mis. In Rustrel, een plaatsje in de Franse 
Vaucluse, kun je Le Colorado Provençal 
bezoeken. Deze voormalige oker groeves 
deden dienst tot 1992 en vormen 
sindsdien een prachtig wandelgebied. 
Verwacht je aan een indrukwekkend 
kleurpalet, met schakeringen van 
oranje, rood, geel en paars. Ondertussen 
geniet je van een prachtig uitzicht over 
de streek.



ZUID-FRANSE ANGKOR WAT
Laat iemand een foto zien van het Palais 
Idéal du Facteur Cheval en iedereen 
zal gokken dat het een bouwwerk uit 
Cambodja, Thailand of Indonesië is. In 
werkelijkheid is dit het levenswerk van de 
Franse postbode Ferdinand Cheval. De 
man bouwde 33 jaar lang aan zijn paleis, 
vaak ook ’s nachts, en gebruikte daarvoor 
allerlei stenen die hij tijdens zijn dagelijkse 
ronde verzamelde. Zijn inspiratie haalde 
hij uit ansichtkaarten en toeristische 
magazines die hij als postbode bezorgde.

PRACHTIG ETRETAT
Het Normandische stadje Etretat is 
bekend om zijn statige krijtrotsen en 
de natuurlijk gevormde rotsbogen. Aan 
beide kanten van het strand voor de stad 
kun je naar boven klimmen en verder 
over de krijtrotsen wandelen. Hoe ver je 
wandelt, bepaal je helemaal zelf. Na ie-
dere stap word je beloond met een ander 
uniek panorama en een adembenemend 
landschap. Tip voor na je wandeling: een 
authentieke, gevulde zouten pannen-
koek in Etretat zelf. Echt lekker!



GROEN PARIJS
Op mooie zomerdagen lijkt het wel alsof half 
Parijs in Parc des Buttes-Chaumont fla-
neert. Met een oppervlakte van 25 hectare 
en meer dan 5 kilometer aan wandel paden 
is het een van de grotere parken van de stad. 
Het park ligt op een heuvel en door gebruik 
van dynamiet werden hoge rotskliffen ge-
creëerd, die als een eiland in het meer liggen. 
Twee bruggen, waarvan eentje de onprettige 
bijnaam ‘de zelfmoordbrug’ kreeg, geven 
toegang tot het eiland. Bovenop de rots 
staat de kleine Sybille-tempel, vanwaar je 
een mooi uitzicht op de Sacré-Cœur hebt.

TUSSEN HEIDE, ZEE EN 
ROTSEN
Tussen Saint-Malo en Saint-Brieuc liggen 
de spectaculaire kliffen van Cap Fréhel. 
Deze uitzonderlijke plek ligt zeventig 
meter boven de zee en bestaat uit leisteen 
en rode zandsteen. Je hebt er een van de 
mooiste uitzichten van heel Bretagne. 
Vanop Cap Fréhel start een wandel-
pad naar Fort La Latte, een klein maar 
imposant middeleeuws kasteel. Onderweg 
loop je langs mooie heidevelden en heb je 
constant uitzicht op de diepblauwe zee.
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HOTELS IN FRANKRIJK

108  La Hérissonnière 
in  Saint-Aubin-de-Bonneval 139

109  Le Manoir de Montecler 
in  Chênehutte-Trèves-Cunault 140

110  Le Mas d'Anjou in  La Fosse-de-Tigné 141
111  Chambres d'hôtes La Part Des Anges 

in  Rubercy 142
112  Les Pierres d'Aurèle 

in  Saint-Georges-sur-Cher 143
113  Le Clos de la Chesneraie 

in  Saint-Georges-sur-Cher 144
114  Domaine de Savigny in  Saint-Saulge 145
115  Le Moulin de Montferney in  Rougemont 146
116  Chambres et table d'hôtes L'élémentaire 

in  Charensat 147
117  Château de Bonnevaux 

in  Villeneuve-de-Marc 148
118  Le Clos de la Chardonnière 

in  Saulce-sur-Rhone 149
119  Villa Orangère in  Bonneuil-Matours 150
120  À La Vieille École in  Monségur 151
121  La Bastide Estratte in  Lucq-de-Béarn 152
122  Un Ange Passe in  Le Buisson-de-Cadouin 153
123  Villa Saint Barth in  Gujan-Mestras 154
124  Le Portel des Arnaud 

in  Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac 155
125  La Lucques Masabelle in  Mirepeisset 156
126  Le Chai de Marguerite in  Peyriac-Minervois 157
127  Les Oliviers du Taulisson 

in  Beaumont-du-Ventoux 158

85  L'Enclos de l'Evêche in  Boulogne-sur-Mer 116
86  Le Dizacre - La Ferme de Chantal et Gérald 

in  Leubringhen 117
87  Maison de Plumes in  Heuchin 118
88  Alex Factory in  Wierre-Effroy 119
89  Château de Moulin le Comte 

in  Aire-sur-la-Lys 120
90  Le Canville in  Saint-Léonard 121
91  Le Manoir de la Haute Chambre 

in  Beussent 122
92  Château de Beauvoir in  Hocquincourt 123
93  Au Refuge des 3 Ours in  Essuiles 124
94  Le Domaine De Vadancourt in  Maissemy 125
95  Le Clos Belle Rose in  Haybes 126
96  Chambres & Tables d'Hôtes La Correrie 

in  Le Mont-Dieu 127
97  Résort Résidence Pierre 

in  Rosierés-près-Troyes 128
98  Domaine des Grattières in  Hermonville 129
99  Le Manoir François 1er in  Vitry-le-François 130
100  La Tommelle in  Doumely-Begny 131
101  Manoir de La Gravière in  Mouzon 132
102  La Neuve Tuilerie in  Rarécourt 133
103  La Maison Forte in  Revigny-sur-Ornain 134
104  Le Manoir de Beaumarchais 

in  Les Chapelles-Bourbon 135
105  Auberge de la Source 

in  Saint-Ouen-sur-Morin 136
106  Le Relais Du Mont Chauve 

in  Caumont-l'Éventé 137
107  Le Clos de la Chapelle in  Lieurey 138
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 L'Enclos de l'Evêche in  Boulogne-sur-Mer

85 

  L'ENCLOS DE L'EVÊCHE
 BOULOGNE-SUR-MER •  FRANKRIJK

 L'Enclos de l'Evêche is gevestigd in een bijzonder karakterpand uit de 
negentiende eeuw in het historisch centrum van Boulogne-sur-Mer. 
Het gastenverblijf ligt binnen de stadswallen en vlak bij de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal. Je vindt er vijf ruime kamers die met veel smaak ingericht 
werden. Elke ochtend smul je hier van een continentaal ontbijt dat geserveerd 
wordt in buffetvorm. Tijdens je verblijf kun je de vele culturele troeven van 
de stad ontdekken. De omgeving van Boulogne-sur-Mer leent zich dan 
weer perfect tot verschillende sporten als golf, paardrijden en windsurfen.

 L'Enclos de l'Evêche 
 Rue de Pressy  6 •  62200  Boulogne-sur-Mer ( Frankrijk) 

 T +33 (0)391 90 05 90 •  www.enclosdeleveche.com •  contact@enclosdeleveche.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Le Dizacre - La Ferme de Chantal et Gérald in  Leubringhen
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  LE DIZACRE - LA FERME 
DE CHANTAL ET GÉRALD

 LEUBRINGHEN •  FRANKRIJK

 Het Noord-Franse Leubringhen ligt in een mooie streek, in het glooiende 
achterland van Cap Gris-Nez en Cap Blanc-Nez. Als je goed kijkt, kun je hier 
bij mooi weer van op het strand de Engelse krijtrotsen aan de overkant van het 
Kanaal zien liggen. In deze streek hebben Chantal en Gérald hun gastenverblijf 
Le Dizacre geopend. Bij de charmante vierkantshoeve, die bewoond wordt 
door je gastheer en -vrouw, hoort ook een schuur. In dit gebouwtje hebben 
ze hun vijf gastenkamers ondergebracht, samen met de ontbijtruimte waar je 
's ochtends kunt smullen van een lekker landelijk ontbijt. De eigenaars kozen er 
voor een smaakvolle, rustieke inrichting met lichte kleuren en houten vloeren.

 Le Dizacre - La Ferme de Chantal et Gérald 
 Chemin de la Baronnerie  4 •  62250  Leubringhen ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 21 33 70 76 •  www.ledizacre.fr •  contact@ledizacre.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Maison de Plumes in  Heuchin

87 

  MAISON DE PLUMES
 HEUCHIN •  FRANKRIJK

 Enkele jaren geleden besloot het Britse koppel Richard en Vanessa Rhoades-
Brown hun drukke bestaan in Londen in te ruilen voor een ander leven in de 
streek van de zeven valleien in Noord-Frankrijk. Ze werden er verliefd op een 
statig landhuis dat ze met veel liefde en toewijding renoveerden tot een nieuwe 
thuis, die ze graag delen met gasten. Vanessa stond in voor de inrichting en 
de decoratie, waarbij ze met onder andere pluimen haar interesse voor vogels 
helemaal tot uiting liet komen. De vijf kamers dragen dan ook de naam van een 
vogel en zijn volgens een ander thema ingericht. Buiten in de grote tuin hoor 
je de echte vogels fluiten. De kippen leggen er eieren die 's ochtends kakelvers 
bij je ontbijt verschijnen, samen met croissants, stokbrood, Franse kazen, ham 
en zelfgemaakte confituur.

 Maison de Plumes 
 Rue d'Aire  73 •  62134  Heuchin ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 21 41 47 85 •  www.maisondeplumes.com •  enquire@maisondeplumes.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in de flamingo- of 
pauwkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 Alex Factory in  Wierre-Effroy
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  ALEX FACTORY
 WIERRE-EFFROY •  FRANKRIJK

 In het hart van de Opaalkust, op tien minuutjes van de natuursite van Les Deux 
Caps en vlak bij de stranden van Wissant en Wimereux, ligt Alex Factory. 
In dit gastenverblijf worden natuurlijke materialen en een hedendaagse 
architectuur perfect gecombineerd. Er zijn vier gastenkamers, verspreid 
over de verschillende bijgebouwen van een negentiende-eeuws landhuis. Alex 
Factory ontvangt zijn gasten in de Passage-kamer, L'Ecurie, Le Pigeonnier of 
Le Grenier à Foin. Elk van deze ruime gastenkamers vertelt een heel eigen 
verhaal. Ontbijten doe je in de oude keuken of in de zonnige tuin. Alexis, de 
uitbater, vertelt je met enthousiasme wat er in de streek te doen is.

 Alex Factory 
 Rue du Vérin  512 •  62720  Wierre-Effroy ( Frankrijk) 

 T +33 (0)6 75 71 61 91 •  www.alexfactory.com •  contact@alexfactory.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 Château de Moulin le Comte in  Aire-sur-la-Lys
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  CHÂTEAU DE MOULIN LE COMTE
 AIRE-SUR-L A-LYS •  FRANKRIJK

 Château de Moulin le Comte ligt in het noorden van Frankrijk, in het 
gezellige stadje Aire-sur-la-Lys. De bed and breakfast is ondergebracht 
in een negentiende-eeuws kasteel, dat in 2012 stijlvol werd gerenoveerd 
en over vijf charmant ingerichte gastenkamers beschikt. De rivier de Leie 
stroomt door de tuin van het domein. Hier word je hartelijk ontvangen in een 
familiaal kader. De kamers zijn voorzien van koffie- en theefaciliteiten, een 
flatscreentelevisie, gratis internet en een moderne badkamer met douche, 
haardroger en toiletartikelen. 's Ochtends word je verwend met een verzorgd 
ontbijt, waar naar goede Franse gewoonte de zelfgemaakte jam niet ontbreekt.

 Château de Moulin le Comte 
 Rue Principale  44 •  62120  Aire-sur-la-Lys ( Frankrijk) •  T +33 (0)3 21 88 48 38 

 www.chateaudemoulinlecomte.com •  info@chateaudemoulinlecomte.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in de Rouge- of 
Orange-kamer

• 2 x ontbijt
Opgelet : in sommige 
 periodes kan de table 
d'hôte verplicht zijn.
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 Le Canville in  Saint-Léonard
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  LE CANVILLE
 SAINT-LÉONARD •  FRANKRIJK

 Grijp je kans om er even tussenuit te zijn en te ontspannen. Hiervoor is bed 
and breakfast Le Canville ideaal gelegen: aan de mooie Opaalkust en in de 
historische stad Saint-Léonard, met zijn stadswallen en vissershaven. De 
nabijheid van Boulogne-sur-Mer biedt je bovendien nog meer cultuur en 
ontspanning. Lange wandelingen door het platteland, stadssfeer opsnuiven 
of kuieren langs het strand: alles is mogelijk. Op het stijlvolle landgoed van 
een oude boerderij verblijf je in een modern appartement. Je hebt er dezelfde 
voorzieningen als in een hotel, maar geniet van de gezellige, persoonlijke sfeer 
van een B&B. Je kunt bovendien gebruikmaken van het prachtige overdekte 
en verwarmde zwembad.

 Le Canville 
 Rue de l'église  3 •  62360  Saint-Léonard ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 21 30 26 20 •  www.lecanville.com •  residence@lecanville.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
(in appartement 7 of 8)

• 2 x ontbijt
• gebruik van het 

binnenzwembad.
Opgelet: tijdens de 
maanden juli en augus-
tus is het belangrijk om 
ruim op voorhand te 
reserveren. De andere 
appartementen kunnen 
geboekt worden mits 
een meerprijs.
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 Le Manoir de la Haute Chambre in  Beussent
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  LE MANOIR DE LA HAUTE CHAMBRE
 BEUSSENT •  FRANKRIJK

 De kliffen van Cap Griz-Nez en Cap Blanc-Nez met de mooie stranden 
ertussen, het mondaine stadje Le Touquet en de historische stad Boulogne-
sur-Mer maken dit stukje Franse Opaalkust absoluut het bezoeken waard. Het 
dorpje Beussent ligt een twintigtal kilometer het binnenland in, verscholen 
tussen groene bossen en uitgestrekte velden. Josiane en Daniel Barsby 
hebben hier een indrukwekkend landhuis nieuw leven ingeblazen door er 
vijf gastenkamers en een kunstenaarsatelier in onder te brengen. Daniel is 
immers een schilder en beeldhouwer. De gastenkamers zijn smaakvol, klassiek 
en comfortabel ingericht. Het ontbijt wordt elke ochtend opgediend in de 
gezellige eetkamer, vlak naast het salon.

 Le Manoir de la Haute Chambre 
 Route d'Hucqueliers  124 •  62170  Beussent ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 21 90 91 92 •  danielbarsby@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Château de Beauvoir in  Hocquincourt
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  CHÂTEAU DE BEAUVOIR
 HOCQUINCOURT •  FRANKRIJK

 Op een heuvel in Hocquincourt, in het Franse departement Picardië en in 
het hart van de Sommestreek, staat sinds de achttiende eeuw het Château de 
Beauvoir. In het kasteel is een charmante en kleinschalige bed and breakfast 
ondergebracht, met twee eenvoudige maar authentieke kamers. Ze werden 
voorzien van antiek meubilair en van een bad- of douchekamer. Het kasteel 
is omgeven door een groot park en een bos die deel uitmaken van het 
privédomein en in totaal maar liefst twintig hectare bestrijken. Iedere kamer 
biedt dan ook uitzicht op deze prachtige groene omgeving. Ten slotte is er 
een mooi terras dat uitkijkt op het park.

 Château de Beauvoir 
 Hocquincourt   •  80490  Hocquincourt ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 22 28 60 65 •  www.chambre-hotes-picardie.com •  pdebeaufort@aliceadsl.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Au Refuge des 3 Ours in  Essuiles
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  AU REFUGE DES 3 OURS
 ESSUILES •  FRANKRIJK

 Enkele jaren geleden zegden Anne en Jeff allebei hun drukke job op om samen 
het gastenverblijf Au Refuge des 3 Ours te beginnen. Voor wie houdt van 
natuur en een gemoedelijke sfeer is dit de ideale plaats. Elk van de vijf kamers 
werd - net als de hele B&B - afgewerkt met hout en bezorgt je ongetwijfeld 
een comfortabel verblijf. Een sessie in het bubbelbad onder de pergola in de 
tuin maakt de ontspanning compleet.

 Au Refuge des 3 Ours 
 Hameau de Coiseaux, Chemin du Champ Robert  6 •  60510  Essuiles ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 48 80 37 50 •  www.lerefugedes3ours.fr •  lerefugedes3ours@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• twee overnachtingen 
in de Hippocrate- of 
Bamboo Jungle-kamer

• 2 x ontbijt
• een welkomstcocktail
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 Le Domaine De Vadancourt in  Maissemy
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  LE DOMAINE DE VADANCOURT
 MAISSEMY •  FRANKRIJK

 Tussen Lille en Reims, midden in een boomrijk park, staat het kasteel 
van Vadancourt. Het adelijke kasteel draagt de herinneringen van de 
wereldoorlogen met zich mee. Enkele begraafplaatsen in de buurt herdenken 
dit verleden. Het kasteel verwelkomt zijn gasten in alle stijl. Eenvoud siert 
de kamers, maar gezellig zijn ze stuk voor stuk. Ontbijten doe je bij de open 
haard. Het park van het hotel is meer dan twintig hectare groot. Je kunt 
wandelen in het bos en rond het meer, op zoek gaan naar de ezel Tintin of 
je wagen aan een spelletje pétanque. Dit park met z'n oude bomen is een 
magische plaats. Hier heerst enkel rust en romantiek.

 Le Domaine De Vadancourt 
 Rue du Château  10 •  02490  Maissemy ( Frankrijk) •  T +33 (0)3 23 66 51 41 

 www.domainedevadancourt.fr •  contact@domainedevadancourt.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een kamer met 
2 eenpersoonsbedden 
of 1 tweepersoonsbed

• 2 x ontbijt  FR
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 Le Clos Belle Rose in  Haybes
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  LE CLOS BELLE ROSE
 HAYBES •  FRANKRIJK

 Het plaatsje Haybes doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar 
het kleine Franse dorpje ligt helemaal niet zo ver als je zou denken. Het ligt 
ten zuiden van Namen aan de oever van de Maas, een goede kilometer onder 
de Frans-Belgische grens. Hier vind je Le Clos Belle Rose. Dit gastenverblijf 
heeft vijf ruime kamers, die elk op een persoonlijke manier zijn ingericht. Het 
comfort in de drie kamers die voor je bon zijn geselecteerd (Anne, Louise en 
Amandine) is gelijk, maar de sfeer is telkens anders. Het romantische Le Clos 
Belle Rose zal je niet alleen charmeren met zijn luxueuze en sfeervolle kamers, 
ook de unieke locatie is een onweerstaanbare troef. De groene boorden van 
de Maas bezorgen je immers een onvergetelijk uitzicht.

 Le Clos Belle Rose 
 Place de la Charité  9 •  08170  Haybes ( Frankrijk) 

 T +33 (0)6 30 48 44 51 •  www.le-clos-belle-rose.com  

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Chambres & Tables d'Hôtes La Correrie in  Le Mont-Dieu
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  CHAMBRES & TABLES 
D'HÔTES LA CORRERIE

 LE MONT-DIEU •  FRANKRIJK

 In het mooie groen van de Franse Ardennen ligt Chambres & Tables d'Hôtes 
La Correrie. Omdat La Correrie slechts drie kamers telt, mag je van gastvrouw 
Anne een perfecte service verwachten. Het gebouw hoorde vroeger bij het 
nabijgelegen kartuizerklooster van Mont-Dieu, maar vandaag de dag is er 
een eigentijdse chambre d'hôtes in ondergebracht die je alle comfort biedt. 
Anne renoveerde haar B&B de voorbije jaren helemaal, met een geslaagde 
melange van het verleden en het heden als resultaat. Zij zorgt voor een 
ontspannen sfeer, de omgeving met ontelbare mooie wandelroutes doet 
daar nog een schepje bovenop.

 Chambres & Tables d'Hôtes La Correrie 
 La Correrie   •  08390  Le Mont-Dieu ( Frankrijk) •  T +33 (0)3 24 30 48 23 

of M +33 (0)6 38 24 77 25 •  www.correrie.com •  annefraipont@aol.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Résort Résidence Pierre in  Rosierés-près-Troyes

97 

  RÉSORT RÉSIDENCE PIERRE
 ROSIERÉS-PRÈS-TROYES •  FRANKRIJK

 In Rosières-près-Troyes ben je in het hart de Champagnestreek. Résort 
Résidence Pierre ligt in deze prachtige omgeving waar je kunt genieten van 
golvende landschappen, het erfgoed in schilderachtige dorpen en natuurlijk 
van het vakmanschap van de wijnbouwers. Résort Résidence Pierre is geen 
hotel, maar een gastenverblijf. Hier ben je welkom om te genieten van 
verzorgde privékamers met elk een eigen badkamer. Voor het ontbijt neem 
je plaats aan de lange gastentafel. Huisgebakken broodjes, zelfgemaakte 
confituren, chocopasta, eitjes en spek wachten je op. Alles is dagvers en 
streekgebonden.

 Résort Résidence Pierre 
 Rue Pierre Curie  25 •  10430  Rosierés-près-Troyes ( Frankrijk) 

 T +33 (0)636 90 51 81 •  www.residencepierre.fr •  info@residencepierre.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen
• 2 x champagneontbijt
• een glaasje met 

welkomsthapje bij 
aankomst

• een bezoek aan een 
champagnehuis met 
degustatie
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 Domaine des Grattières in  Hermonville
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  DOMAINE DES GRATTIÈRES
 HERMONVILLE •  FRANKRIJK

 Hermonville, een van de oudste Gallo-Romeinse stadjes van Frankrijk, is 
grotendeels omgeven door velden en wijngaarden. Uitblazen en van het 
leven genieten zijn hier je belangrijkste bekommernissen en dat begrijpen de 
uitbaters van Domaine des Grattières maar al te goed. Alle kamers zijn recent 
gerenoveerd om je al het mogelijke comfort te bieden, en ze werden stuk voor 
stuk ingericht met zachte kleurtinten. Elke kamer beschikt bovendien over 
een eigen badkamer. Je logeert hier in de enige echte Champagnestreek, 
dus bij je verwelkoming kan een flesje champagne niet ontbreken!

 Domaine des Grattières 
 Route de Fismes   •  51220  Hermonville ( Frankrijk) •  T +33 (0)3 26 02 10 60 

of M +33 (0)6 22 69 49 52 •  www.domainedesgrattieres.com •  dg@domainedesgrattieres.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een fles champagne 
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 Le Manoir François 1er in  Vitry-le-François

99 

  LE MANOIR FRANÇOIS 1ER
 VITRY-LE-FRANÇOIS •  FRANKRIJK

 Langs een mooie, brede boulevard in het Franse stadje Vitry-le-François huist 
de B&B Le Manoir François 1er in een imposant gebouw uit het begin van de 
twintigste eeuw. Hier ben je in het hart van de Champagnestreek. De bed and 
breakfast telt vijf kamers, die telkens met andere kleuren en accenten werden 
ingericht. De kamers bieden allemaal uitzicht op de tuin. Plof neer in het salon 
om wat televisie te kijken of ontdek de omgeving en ga champagne proeven 
in een van de vele champagnehuizen. Je kunt (mits een kleine vergoeding) 
gebruikmaken van de sauna, hamam en de jacuzzi en tijdens de zomermaanden 
maakt het buitenzwembad met zonneterras je verblijf helemaal af. Le Manoir 
François 1er telt twee keukens en twee eetzalen, zodat je zelf naar believen 
iets kunt klaarmaken.

 Le Manoir François 1er 
 Boulevard François 1er  3 •  51300  Vitry-le-François ( Frankrijk) 

 M +33 (0)6 73 14 84 00 •  www.manoirfrancois1er.com •  contact@manoirfrancois1er.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 La Tommelle in  Doumely-Begny
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  LA TOMMELLE
 DOUMELY-BEGNY •  FRANKRIJK

 In het mooie groen van de Franse Ardennen ligt La Tommelle. De B&B huist 
in een voormalige herenhoeve uit 1830 die volledig gerenoveerd werd tot een 
geslaagde melange van heden en verleden. Er zijn slechts drie comfortabele 
gastenkamers, wat maakt dat je van gastvrouw Heidi en gastheer Geert de 
perfecte service en zorg mag verwachten. Ze geven ook elke dag een eerlijke 
en heerlijke table d'hôtes. 's Ochtends geniet je samen met de andere gasten 
van een smakelijk ontbijt. Op tafel staan regionale producten en lekkers uit 
de eigen tuin. De omgeving is een paradijs om te fietsen, te mountainbiken 
en te wandelen. Heidi en Geert maken met plezier een picknick voor je klaar. 
Daarnaast zijn citytrips naar Reims, Charleville-Mézières, Laon en Sedan 
een aanrader.

 La Tommelle 
 Route de Wasigny  3 •  08220  Doumely-Begny ( Frankrijk) 

 M +32 (0)477 62 55 44 •  www.latommelle.fr •  info@latommelle.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een welkomstdrankje
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 Manoir de La Gravière in  Mouzon
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  MANOIR DE LA GRAVIÈRE
 MOUZON •  FRANKRIJK

 ''Een droom van authenticiteit'', zo omschrijft Ladislas Liger zijn charmante 
bed and breakfast aan de boorden van de Maas. In Mouzon, in het hart van de 
Franse Ardennen, straalt La Gravière inderdaad de sfeer van lang vervlogen 
tijden uit. Vergis je niet: het pand en de kamers zijn piekfijn onderhouden, 
maar de charme en de stijl van vroeger hebben ze toch tot in de kleinste details 
weten te behouden. Deze B&B was vroeger een jachthuis, dat merk je nog aan 
de vele geweien en andere jachttrofeeën aan de muren. Le Gravière telt vijf 
comfortabele kamers die allemaal mooi zijn ingericht. Je kunt bovendien (mits 
reservering) 's avonds bijschuiven aan de table d'hôtes waar streekproducten 
de sterren van de avond zijn.

 Manoir de La Gravière 
 Rue du Faubourg Sainte Geneviève  2 •  08210  Mouzon ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 24 57 08 08 •  www.la-graviere.fr •  lagraviere08@orange.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• toegang tot de 

infraroodsauna

 FR
A

N
K

R
IJ

K



133

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 La Neuve Tuilerie in  Rarécourt
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  LA NEUVE TUILERIE
 RARÉCOURT •  FRANKRIJK

 La Neuve Tuilerie bevindt zich in een statig landhuis uit de negentiende eeuw. 
Deze prachtige bed and breakfast vind je in het oosten van Frankrijk, op twee 
passen van Verdun en de Champagnestreek. Het landhuis schenkt je een 
kalme, groene oase en een persoonlijke aanpak. De kamers zijn gelegen op de 
eerste verdieping. Je vindt er een charmante, klassieke inrichting met pittige, 
hedendaagse details en modern comfort. Het ontbijt neem je in een knusse 
kamer met uitzicht op de omliggende tuin en weilanden. Gedurende de dag 
kun je ontspannen in de relaxruimte, een boek lezen, toeristische brochures 
doorbladeren of een spelletje spelen.

 La Neuve Tuilerie 
 lieu-dit la Neuve Tuilerie   •  55120  Rarécourt ( Frankrijk) 

M +33 (0)6 71 00 61 56 •  www.la-neuve-tuilerie.com •  laneuvetuilerie@orange.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een wandeltocht van 

een halve dag met 
gids en proeverij 
OF een mandje met 
lokale specialiteiten
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 La Maison Forte in  Revigny-sur-Ornain
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  LA MAISON FORTE
 REVIGNY-SUR-ORNAIN •  FRANKRIJK

 De charme van deze B&B zal je betoveren. Het gebouw stamt uit de 
zeventiende eeuw en ademt nog steeds een beetje de sfeer van toen. Vandaag 
de dag is La Maison Forte omgetoverd tot een aangenaam verblijf met 
vijf comfortabele en elegante gastenkamers. Een fraaie moestuin en oude 
slotgrachten omringen het stijlvolle gebouw. Er is een boomgaard waarvan 
de vruchten worden verwerkt tot confituur. Die lekkernij krijg je 's ochtends 
opgediend bij het ontbijt. Als gast vertoef je tijdens dat ontbijt in een ruim 
vertrek van het hoofdgebouw of op het rustige, door grasvelden omringde 
terras. Naast de confituur krijg je seizoensvruchten, koffie, thee en vers 
vruchtensap aangeboden.

 La Maison Forte 
 Place Henriot du Coudray  6 •  55800  Revigny-sur-Ornain ( Frankrijk) • M +33 (0)6 63 46 03 26 

of T +33 (0)3 29 70 78 94 •  www.lamaisonforte.fr •  caroline_cheurlin@hotmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in kamer D, kamer E 
of kamer F

• 2 x ontbijt
• een tea time op de 

kamer
Opgelet: inchecken kan 
van 10.30 tot 12 uur en 
van 17.30 tot 19.30 uur. 
Later inchecken kan 
enkel mits duidelijke 
afspraak.
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 Le Manoir de Beaumarchais in  Les Chapelles-Bourbon
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  LE MANOIR DE BEAUMARCHAIS
 LES CHAPELLES-BOURBON •  FRANKRIJK

 Een rustige ligging in een landelijke omgeving: dat is zonder meer een van 
de grootste troeven van Le Manoir de Beaumarchais, een stijlvolle B&B 
met een persoonlijke aanpak. Het domein waarop het gebouw staat, heeft 
bovendien een eigen park en je vindt er ook prachtige paarden en een oude 
hoeve. Het geheel doet sprookjesachtig aan en vormt daarom een uniek 
kader om te overnachten. Het salon en de eetzaal zijn ingericht met antieke 
meubels: zo heerst er ook binnen een kasteelgevoel. De kamers zijn ruim, 
licht en sfeervol en bieden je het nodige comfort, weliswaar altijd in een 
klassiek kleedje. Vanaf je kamer heb je uitzicht op het park en de prachtige 
natuur die het domein omringen.

 Le Manoir de Beaumarchais 
 Beaumarchais   •  77610  Les Chapelles-Bourbon ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 64 07 11 08 •  www.beaumarchais.eu •  info@beaumarchais.eu

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Auberge de la Source in  Saint-Ouen-sur-Morin
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  AUBERGE DE LA SOURCE
 SAINT-OUEN-SUR-MORIN •  FRANKRIJK

 In de regio Île-de-France, nabij Parijs, vind je Auberge de la Source. Dit 
driesterren-gastenverblijf is een rustig en vredig toevluchtsoord, ideaal voor 
een romantisch weekend of voor een paar dagjes vakantie. De gerenoveerde 
kamers werden ingericht door Camille Bertrand en bieden zowel de charme 
als het comfort dat je van een landelijk gastenverblijf kunt verwachten. In het 
restaurant van Auberge de la Source zorgen de koks ervoor dat je kennismaakt 
met de verfijnde Franse keuken. Er is ook een gezellige bar waar je kunt genieten 
van wijnen en champagnes. De gastheer staat voor je klaar met toeristische 
info over de champagnehuizen en de vele regionale activiteiten. In de zomer 
kun je in open lucht gebruikmaken van het verwarmde buitenzwembad en een 
glaasje drinken in de tweede bar.

 Auberge de la Source 
 Place Saint Barthélémy  8 •  77750  Saint-Ouen-sur-Morin ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 60 24 80 61 •  www.aubergedelasource.fr •  contact@aubergedelasource.fr

VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Le Relais Du Mont Chauve in  Caumont-l'Éventé
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  LE RELAIS DU MONT CHAUVE
 CAUMONT-L'ÉVENTÉ •  FRANKRIJK

 Le Relais Du Mont Chauve is gehuisvest in een gebouw uit de achttiende 
eeuw dat nog steeds de charme van weleer bezit. Gastvrouw Florence Perrot 
ontvangt je in dit authentieke kader voor een ontspannend weekendje 
Normandië. Alle kamers zijn vernoemd naar een bloem en ook in de 
inrichting van de kamers vind je talrijke bloemen terug. Wat dit gastenverblijf 
onderscheidt van alle andere, is het bijzondere muzieksalon. In het salon vind 
je verschillende muziekinstrumenten die je alleen of met andere gasten kunt 
gebruiken. Liefhebbers van de Normandische keuken kunnen een tafeltje 
reserveren aan de table d'hôtes van Florence, waar ze lokale recepten en 
producten in de kijker zet.

 Le Relais Du Mont Chauve 
 Rue Thiers  19B  B •  14240  Caumont-l'Éventé ( Frankrijk) •  T +33 (0)2 31 77 93 03  

of M +33 (0)6 26 69 50 89 •  www.lerelaisdumontchauve.com •  contact@lerelaisdumontchauve.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt

 FR
A

N
K

R
IJK



138

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Le Clos de la Chapelle in  Lieurey
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  LE CLOS DE LA CHAPELLE
 LIEUREY •  FRANKRIJK

 Het authentieke Normandische dorpje Lieurey vind je op zestig kilometer 
van Rouen. Dit charmante plaatsje tussen het platteland en de kust is waar 
je Le Clos de la Chapelle vindt. Met een knusse inrichting en dekbedden en 
stoelen in bloemmotieven is dit een huis dat barst van de charme, gezelligheid 
en authenticiteit. Le Clos de la Chapelle heeft twee romantische gastensuites. 
In de Engelse tuin kun je rusten, een beetje lezen of genieten van de zon. 
Aan de gastentafel geniet je van een overvloedig ontbijt en eventueel van 
een heerlijk diner. De eigenaars zijn altijd bereid tot een babbel en kennen 
de streek op hun duimpje.

 Le Clos de la Chapelle 
 Rue de la Chapelle  360 •  27560  Lieurey ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 32 41 58 78 •  www.leclosdelachapelle.com •  closdelachapelle@hotmail.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een fles water op de 

kamer
• een welkomstaperitief
• een koffie of thee
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 La Hérissonnière in  Saint-Aubin-de-Bonneval
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  LA HÉRISSONNIÈRE
 SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL •  FRANKRIJK

 La Hérissonnière is een domein van 58 hectare weilanden en bos. In de 
gebouwen op het domein zijn sinds 2005 enkele gezellige gastenkamers 
ondergebracht. Het domein wordt al zes generaties lang bewoond door 
dezelfde familie. De eigenaars kennen de streek dus op hun duimpje en zullen 
je met plezier enkele leuke wandelroutes aanraden. Ontspannen kan in de 
grote tuin van La Hérissonnière. Je vindt er onder meer perenbomen van 
meer dan tweehonderd jaar oud. In 2011 openden de eigenaars SPOM, een 
spa die volledig in het teken staat van de appel. Zo worden alle behandelingen 
uitgevoerd met producten op basis van appelpitolie.

 La Hérissonnière 
 Lieu dit la Hérissonnière   •  61470  Saint-Aubin-de-Bonneval ( Frankrijk) 

 T +33 (0)9 82 30 76 48 •  www.herissonniere.be •  denistuel@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in de Pigeonnier-, 
Découverte- of 
Beauvoir-kamer

• 2 x ontbijt
• een rugmassage OF 

gelaatsverzorging 
in SPOM voor 1 
persoon

Opgelet: een behand-
ling boeken voor een 
tweede persoon is 
mogelijk, mits betaling 
van een  supplement.
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 Le Manoir de Montecler in  Chênehutte-Trèves-Cunault
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  LE MANOIR DE MONTECLER
 CHÊNEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT •  FRANKRIJK

 Le Manoir de Montecler geniet van een uitzonderlijke ligging aan de 
oevers van de Loire, op amper negen kilometer van Saumur en dicht bij 
de andere bezienswaardigheden van de Loirestreek. Dit gastenverblijf telt 
drie tweepersoonskamers en een kamer voor vier personen. Alle kamers 
zijn ingericht in achttiende-eeuwse stijl en stralen de grandeur van weleer 
uit. Rondom het statige gebouw ligt een prachtig park waarin het heerlijk 
ronddwalen is. Als je 's avonds ook graag op het domein blijft, dan kun je 
proeven van enkele heerlijke gerechten uit de keuken van eigenares Brigitte. 
Ze kookt bijna uitsluitend met seizoensproducten van lokale telers. En bij al 
dat lekkers hoort uiteraard een glaasje loirewijn.

 Le Manoir de Montecler 
 Rue de la Barbacane  1 •  49350  Chênehutte-Trèves-Cunault ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 41 38 43 49 •  www.lemanoirdemontecler.com •  carpentier.brigitte49@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Le Mas d'Anjou in  La Fosse-de-Tigné
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  LE MAS D'ANJOU
 L A FOSSE-DE-TIGNÉ •  FRANKRIJK

 Le Mas d'Anjou is gevestigd in een oude gerenoveerde hoeve te midden van 
de wijnvelden van de Loirestreek. Je kunt hier terecht voor een rustgevend 
verblijf in volle natuur. Het gastenverblijf beschikt over vier kamers die 
je helemaal in zuiderse sferen brengen. Je kunt hier namelijk slapen in 
de Afrikaanse, de Aziatische, de Marokkaanse of de Mexicaanse kamer. 
De streek rond Le Mas d'Anjou leent zich perfect tot mooie wandel- en 
fietstochten. Als je nadien nog wat wilt ontspannen, kun je (tegen betaling) 
gebruikmaken van de sauna en de jacuzzi op het domein. 's Morgens wacht 
je een heerlijk ontbijt in de gemeenschappelijke eetruimte.

 Le Mas d'Anjou 
 Les Plantes •  49540  La Fosse-de-Tigné ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 41 59 29 93 •  www.mas-anjou.com •  contact@mas-anjou.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Chambres d'hôtes La Part Des Anges in  Rubercy
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  CHAMBRES D'HÔTES 
LA PART DES ANGES

 RUBERCY •  FRANKRIJK

 Schattige vissersdorpjes, culturele en historische schatten, een prachtige 
kustlijn en de verrukkelijke Camembert maken van Normandië een geliefde 
streek. Michel en Nicole Duval weten als geen ander dat zo'n boeiende regio 
heel wat energie vraagt en verwelkomen je daarom in Rubercy op hun oord van 
sereniteit: Chambres d'hôtes La Part Des Anges. Dit negentiende-eeuwse 
gebouw combineert comfort met een indrukwekkende authenticiteit en ligt 
vlak bij de invasiestranden. De slaapkamers bieden allemaal een uitzicht op 
de weelderige tuin van zevenduizend vierkante meter. Ervaar daarbovenop 
het ultieme vakantiegevoel in de rustgevende spa en in het zwembad!

 Chambres d'hôtes La Part Des Anges 
 Lieu dit la poterie   •  14710  Rubercy ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 31 21 99 60 •  www.gites-chambres-bessin.fr •  m.n.duval@wanadoo.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een sessie in de spa
• gebruik van een 

badjas
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 Les Pierres d'Aurèle in  Saint-Georges-sur-Cher
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  LES PIERRES D'AURÈLE
 SAINT-GEORGES-SUR-CHER •  FRANKRIJK

 Les Pierres d'Aurèle combineert charme en rust in een ongelooflijk decor. 
Deze bed and breakfast maakt immers deel uit van een wijngaard in de 
Loirevallei. Vanuit de kamers heb je dan ook een prachtig uitzicht op het 
zwembad in de tuin en de wijnstokken: leven als God in Frankrijk wordt hier 
een tastbare uitdrukking. De vijf kamers zijn voldoende ruim en met zorg 
ingericht. De streek waar je verblijft, is ronduit boeiend. Zo zit je op amper 
tien minuten van het kasteel van Chenonceau, een van de mooiste kastelen 
van de Loire, dat zijn faam dankt aan de prachtige tuinen en de unieke locatie. 
Het kasteel is immers over een rivier gebouwd. Verder zijn ook Tours en 
Orléans twee leuke steden om te bezoeken.

 Les Pierres d'Aurèle 
 La Chauverie  1 •  41400  Saint-Georges-sur-Cher ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 54 75 94 73 •  www.lespierresdaurele.com •  pierre@lespierresdaurele.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een fles wijn als 

welkomstgeschenk
Opgelet: wanneer je 
tussen 17 en 18 uur 
arriveert, kun je een 
bezoek brengen aan de 
wijnkelders en heb je 
recht op een degustatie.
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 Le Clos de la Chesneraie in  Saint-Georges-sur-Cher
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  LE CLOS DE LA CHESNERAIE
 SAINT-GEORGES-SUR-CHER •  FRANKRIJK

 Gastenverblijf Le Clos de la Chesneraie ligt ten midden van de Loirevallei 
en is gevestigd in een negentiende-eeuws huis. Op slechts acht minuten 
rijden vind je het Kasteel van Chenonceau, een van de mooiste kastelen 
uit de streek omdat het over het water van de rivier Cher ligt en prachtige 
tuinen heeft. Het is het hele jaar geopend voor bezoekers. Na je bezoek is 
het heerlijk tot rust komen in de comfortabele kamers van Le Clos de la 
Chesneraie. 's Ochtends staat hier een overheerlijk ontbijt voor je klaar met 
onder meer huisgemaakte confituren, kaas uit de regio, eitjes, gebak, vers 
fruitsap en ovenvers brood.

 Le Clos de la Chesneraie 
 Rue Gilbert Michel  107 •  41400  Saint-Georges-sur-Cher ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 54 32 76 89 •  www.leclosdelachesneraie.com •  leclosdelachesneraie@orange.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Domaine de Savigny in  Saint-Saulge
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  DOMAINE DE SAVIGNY
 SAINT-SAULGE •  FRANKRIJK

 Bij het Domaine de Savigny word je in een heerlijk landelijke omgeving 
ontvangen. De bed and breakfast is ondergebracht in het landhuis van het 
domein en biedt vijf comfortabele gastenkamers aan. De volledige inrichting 
is een geslaagde mix van rustieke en moderne elementen die helemaal bij de 
omgeving passen. Een mooie, comfortabele setting voor je verblijf dus, met 
daarbij ook een ruime parktuin, een boomgaard en gezellige bankjes om te 
genieten van het prachtige uitzicht. De romantische sfeer is hier nooit ver 
weg. Versgebakken brood, huisgemaakte confituur, kaas, fruit, thee, koffie 
en vruchtensap zorgen voor een geweldig begin van de dag.

 Domaine de Savigny 
 Domaine de Savigny (D38) •  58330  Saint-Saulge ( Frankrijk) 

M +33 (0)6 27 45 17 48 •  www.domainedesavigny.com •  info@domainedesavigny.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een welkomstdrankje
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 Le Moulin de Montferney in  Rougemont
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  LE MOULIN DE MONTFERNEY
 ROUGEMONT •  FRANKRIJK

 Le Moulin de Montferney bevindt zich te midden van een groot park 
van 3,5 hectare in de Oost-Franse vallei van de Ognon. Geneviève en 
Michel toverden het negentiende-eeuwse gebouw om tot een authentiek 
gastenverblijf met vijf kamers en een overdekt buitenzwembad. 's Avonds 
verwelkomen ze hun gasten aan de table d'hôtes. Bij de bereiding van de 
gerechten maken ze zo veel mogelijk gebruik van ingrediënten uit de eigen 
moestuin en boomgaard. Op gezellige avonden weet Michel, een leraar 
filosofie op rust, zijn gasten te boeien met interessante verhalen. Daarnaast 
kun je ook elke morgen een bezoek brengen aan zijn atelier waar hij al meer 
dan veertig jaar lederen accessoires maakt.

 Le Moulin de Montferney 
 Quartier du Moulin  2 •  25680  Rougemont ( Frankrijk) •  T +33 (0)3 81 50 46 75 

 www.moulindemontferney.com •  genevieve.velinot@laposte.net

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Chambres et table d'hôtes L'élémentaire in  Charensat
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  CHAMBRES ET TABLE D'HÔTES 
L'ÉLÉMENTAIRE

 CHARENSAT •  FRANKRIJK

 In 2009 verhuisden de Vlaamse Luc en Ulrike met hun drie kinderen naar 
de Franse Auvergne om er een bed and breakfast te beginnen. Het koppel 
verbouwde hiervoor een oude schuur. De Auvergne staat bekend voor zijn 
fantastische natuur met de indrukwekkende vulkanen van La Chaîne des 
Puys en de iets hogere bergen van het Centraal Massief. Bij de B&B kun je 
mountainbikes en e-bikes huren om de omgeving te verkennen. Ook goed 
om te weten is dat gastvrouw Ulrike een opleiding ayurvedische massage 
volgde. Zij staat dus steeds klaar om de stress uit jouw lichaam te masseren. 
Mits reservatie kun je hier 's avonds ook aanschuiven aan de table d'hôtes.

 Chambres et table d'hôtes L'élémentaire 
 Lieudit Troissagnes   •  63640  Charensat ( Frankrijk) 

 T +33 (0)4 73 52 47 19 •  www.chambreselementaire.fr •  lelementaire@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
Extra: in het laagseizoen 
(15 maart tot 30 april en 
1 oktober tot 30 novem-
ber) wordt het arran-
gement uitgebreid met 
2 minimassages (1 mas-
sage per persoon), in het 
middenseizoen (1 mei tot 
30 juni en 28 augustus 
tot 30 september) met 
1 minimassage (voor 
1 persoon).
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 Château de Bonnevaux in  Villeneuve-de-Marc
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  CHÂTEAU DE BONNEVAUX
 VILLENEUVE-DE-MARC •  FRANKRIJK

 Villeneuve-de-Marc vind je tussen de groene heuvels van de regio Auvergne-
Rhône-Alpes waar het bos van Bonnevaux zich uitstrekt over het glooiende 
landschap. Het is een streek die niet alleen bij rustzoekers en natuurfanaten 
geliefd is, maar ook bij cultuurliefhebbers en bezoekers met een hart voor 
gastronomie. De chambres d'hôtes Château de Bonnevaux past met zijn 
majestueuze landhuis perfect in het plaatje van landerijen, wouden en kastelen. 
De vijf gastenkamers kijken uit over de tuin met zwembad en combineren 
moeiteloos een zweempje melancholie met moderne gemakken zoals wifi. Elke 
avond kun je samen met de andere gasten aan de gastentafel plaatsenemen. 
Virginie bereidt een verrassingsviergangenmenu met regionale producten.

 Château de Bonnevaux 
 Lieudit Bourgariot  255 •  38440  Villeneuve-de-Marc ( Frankrijk) 

 T +33 (0)4 74 59 38 89 •  www.chateau-bonnevaux.com •  ChateauBonnevaux@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een fles wijn
OF
• twee overnachtingen 

in een grotere kamer
• 2 x ontbijt
• een welkomstcocktail FR
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 Le Clos de la Chardonnière in  Saulce-sur-Rhone

118 

  LE CLOS DE LA CHARDONNIÈRE
 SAULCE-SUR-RHÔNE •  FRANKRIJK

 Op zoek naar een leuke uitvalsbasis om de Drôme te verkennen? Of graag 
even uitrusten op weg naar je vakantiebestemming in het zuiden? In Saulce-
sur-Rhône, tussen Valence en Montélimar, kun je overnachten in Le Clos 
de la Chardonnière, een authentiek herenhuis dat omgetoverd werd tot een 
gastenverblijf met vier kamers. De uitbaatster van Le Clos de la Chardonnière 
is zeer begaan met de natuur en houdt ervan om haar ecologische levensstijl 
te delen met haar gasten. Zo maakt ze in huis gebruik van hernieuwbare 
energie en serveert ze aan haar table d'hôtes uitsluitend gezonde gerechten 
bereid met streekproducten. Ook het ontbijt bestaat uit lokale producten.

 Le Clos de la Chardonnière 
 Chemin des Près  466 •  26270  Saulce-sur-Rhône ( Frankrijk) • T +33 (0)4 75 42 48 17 

of M +33 (0)6 18 42 64 49 •  www.leclosdelachardonniere.fr • leclos.mirmande@wanadoo.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• thee op de kamer
• een mandje met 

streekproducten 
(lokaal fruitsap, 
fles biologische 
wijn, huisgemaakte 
confituur)
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 Villa Orangère in  Bonneuil-Matours
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  VILLA ORANGÈRE
 BONNEUIL-MATOURS •  FRANKRIJK

 In het dorpje Bonneuil-Matours ontvangt de Nederlander Jeroen je graag 
in een van zijn vier sfeervolle gastenkamers. Elke kamer heeft een eigen 
badkamer en is voorzien van extraruime bedden, zodat je vast en zeker 
uitgerust weer huiswaarts keert. Wellnessliefhebbers kunnen tijdens hun 
verblijf bovendien gebruikmaken van de jacuzzi die in de tuin is opgesteld 
(mits een vergoeding en na reservering). Wie de lokale keuken wilt proeven, 
doet er goed aan een plaatsje te reserveren bij de table d'hôtes. Diverse 
streekproducten en kruiden uit de tuin spelen een belangrijke rol in de 
gerechten, die geserveerd worden in de ‘grand salon’ met open haard of op 
het terras.

 Villa Orangère 
 le Pigeon Blanc  3 •  86210  Bonneuil-Matours ( Frankrijk) 

 T +33 (0)5 49 21 57 45 •  www.villaorangere.com •  jhpierik@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een avond tables 

d'hôtes
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 À La Vieille École in  Monségur
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  À LA VIEILLE ÉCOLE
 MONSÉGUR •  FRANKRIJK

 À La Vieille École is ondergebracht in een oud schoolgebouwtje in Monségur, 
een dorpje in de zuidwestelijke hoek van Frankrijk, zo'n vijftig kilometer van de 
stad Pau. Eric en Annelies zijn de jonge, Nederlandstalige eigenaars van À La 
Vieille École. Na enkele vakanties in de buurt van Biarritz overtuigde de mooie 
natuur en het nog mooiere weer hen om hier permanent te komen wonen. Zij 
weten wat genieten van het leven echt betekent en dat werkt aanstekelijk op 
hun gasten. De aangename gastenkamers bieden al het comfort dat je nodig 
hebt, maar het zuiderse klimaat zorgt ervoor dat het grootste deel van de dag 
zich buiten afspeelt. Het zwembad met de bijhorende ligstoelen en het terras 
hebben op zomerse dagen dan ook een onweerstaanbare aantrekkingskracht.

 À La Vieille École 
 Chemin de Moncade  500 •  40700  Monségur ( Frankrijk) 

 T +33 (0)9 64 07 47 00 •  www.alavieilleecole.eu •  info@alavieilleecole.eu

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 La Bastide Estratte in  Lucq-de-Béarn
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  LA BASTIDE ESTRATTE
 LUCQ-DE-BÉARN •  FRANKRIJK

 La Bastide Estratte geniet van een verborgen locatie aan de voet van de 
Pyreneeën net buiten het mooie dorp Lucq-de-Béarn. Stel je een hemelse 
plek op het zuiderse Franse platteland voor en de kans is groot dat deze 
chambres d'hôtes aan je verwachtingen voldoet. De oude vierkantshoeve 
waarin het gastenverblijf zijn intrek vond, is net geen kasteel te noemen. Op de 
binnenplaats wordt de sfeer het hele jaar door bepaald door terracottapotten, 
smeedijzeren tafels en de geuren en kleuren van het buitenleven. La Bastide 
Estratte beschikt over drie gastenkamers, die allemaal met hetzelfde gevoel 
voor stijl en comfort werden ingericht. Voor nog meer ontspanning staat de 
jacuzzi klaar.

 La Bastide Estratte 
 Chemin de Bas Afittes - Quartier Saint Michel   •  64360  Lucq-de-Béarn ( Frankrijk) 

 T +33 (0)5 59 34 32 45 •  www.labastide-estratte.com •  bastide.estratte@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Un Ange Passe in  Le Buisson-de-Cadouin
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  UN ANGE PASSE
 LE BUISSON-DE-CADOUIN •  FRANKRIJK

 In het hart van de Franse Périgord verwelkomen Virginie en Alexandre Toson 
je in een oude hoeve uit de achttiende eeuw. De vijf gastenkamers zijn sober 
en hedendaags ingericht en kijken allemaal uit op de grote tuin. 's Morgens 
staat een uitgebreid ontbijt voor je klaar, met onder meer huisgemaakte 
confituur en taarten. Ook 's avonds ben je (mits reservatie) meer dan welkom 
om aan de gastentafel aan te schuiven. Virginie en Alexandre bereiden dan 
een heerlijke maaltijd met de beste producten die de Périgord te bieden 
heeft. Een bezoekje aan deze streek zal trouwens niet snel vervelen, want je 
vindt er talrijke kastelen, musea en archeologische sites. Sportliefhebbers 
en waterratten kunnen zich dan weer uitleven tijdens een activiteit op de 
Dordogne.

 Un Ange Passe 
 Rue de la Boëtie  22 •  24480  Le Buisson-de-Cadouin ( Frankrijk) 

 M +33 (0)6 08 91 83 56 •  www.un-angepasse.com •  alexandretoson@yahoo.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt

 FR
A

N
K

R
IJK



154

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Villa Saint Barth in  Gujan-Mestras
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  VILLA SAINT BARTH
 GUJAN-MESTRAS •  FRANKRIJK

 Gujan-Mestras is een pittoresk plekje vlak bij het Bassin d'Arcachon, een 
prachtige baai aan de Franse Atlantische kust, ongeveer ter hoogte van 
Bordeaux. Villa Saint Barth is jouw toevluchtsoord in dit mooie stukje 
Frankrijk. Je verblijft er in een kamer die alle voorzieningen heeft om je 
zorgen in een vingerknip te doen verdwijnen. Het ontbijt wordt elke ochtend 
geserveerd op je kamer of op het terras met uitzicht op het zwembad, de 
omliggende groene velden en het aansluitende golfterrein. De baai van 
Arcachon vormt een uniek decor voor je weekendje weg. De gezellige 
winkelstraatjes van Arcachon, de lekkere restaurantjes van Andernos-les-
Bains en de indrukwekkende duin van Pyla liggen allemaal vlakbij.

 Villa Saint Barth 
 Lotissement les Greens Sotogrande  62 •  33470  Gujan-Mestras ( Frankrijk) 

 T +33 (0)9 52 72 11 22 •  www.casasaintbarth.free.fr •  casasaintbarth@free.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een welkomstcocktail
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 Le Portel des Arnaud in  Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac
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  LE PORTEL DES ARNAUD
 DURFORT-ET-SAINT-MARTIN-DE-SOSSENAC •  FRANKRIJK

 Le Portel des Arnaud is gevestigd in een voormalige zijderupsenkwekerij vlak 
bij de Cevennen en het stadje Anduze. Laurence en Florent ontvangen je er 
voor een ontspannend weekendje weg. De gastenkamers zijn ondergebracht 
in een groot gebouw uit 1861 en zijn allemaal ingericht volgens een specifiek 
thema. In de tuin van Le Portel des Arnaud vind je gegarandeerd de rust waar 
je naar op zoek bent. Een wandeling door de tuin is bovendien erg leerrijk, 
want hier en daar staan objecten uit lang vervlogen tijden opgesteld. Florent 
is een verwoed verzamelaar en installeerde in de tuin onder meer een oude 
wijnpomp en een oude maïsmolen. Daarnaast vind je in de tuin ook nog een 
volière met maar liefst zestig parkieten.

 Le Portel des Arnaud 
 Chemin neuf   •  30170  Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac ( Frankrijk) 

 T +33 (0)7 88 17 16 79 •  chambres-gard-anduze.org •  leportel@live.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in de Corsaire-kamer

• 2 x ontbijt
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 La Lucques Masabelle in  Mirepeisset

125 

  LA LUCQUES MASABELLE
 MIREPEISSET •  FRANKRIJK

 Isabelle en Jean Philippe woonden jaren in Parijs, maar op een dag werd de 
drukte van de grootstad hen teveel en besloten ze andere oorden op te zoeken. 
Nu verblijven ze vier maanden per jaar op de Antillen. De rest van het jaar 
ontvangen ze gasten in hun B&B La Lucques Masabelle. Isabelle en Jean 
Philippe hebben hun levensstijl helemaal aangepast aan die op de Antillen 
en verwelkomen iedereen in een ontspannen en vriendelijke sfeer. Naast 
sfeervol ingerichte kamers vind je hier een schaduwrijke tuin, verschillende 
ontspanningsruimtes en een zwembad. La Lucques Masabelle ligt dicht bij het 
Canal du Midi, het oudste kanaal van Europa en nu een schilderachtig decor 
voor pleziervaarten. Ook de steden Carcassone en Narbonne liggen vlakbij.

 La Lucques Masabelle  
 Chemin du Somail  1 •  11120  Mirepeisset ( Frankrijk) 

 T +33 (0)4 68 46 37 68 •  www.la-lucques-masabelle.gites11.com •  crosisa@aol.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een fles schuimwijn
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 Le Chai de Marguerite in  Peyriac-Minervois
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  LE CHAI DE MARGUERITE
 PEYRIAC-MINERVOIS •  FRANKRIJK

 Le Chai de Marguerite is gevestigd in een negentiende-eeuws wijnhuis in het 
dorpje Minervois, vlak bij de middeleeuwse stad Carcasonne, het Canal du 
Midi en de Montagne Noire. In de gemoedelijke chambres d'hôtes lijkt de 
tijd stil te staan. De uitbaters hebben een zwak voor antiek, iets wat bij de 
decoratie van de vier gastenkamers duidelijk een rol speelt. De combinatie van 
oude materialen en modern comfort creëert een gezellige sfeer. Elke ochtend 
wordt een uitgebreid ontbijt geserveerd, met onder meer huisgemaakte 
confituren, broodjes, gebak, eitjes, kazen, fruit en yoghurt. Bij warm weer 
kun je een duik nemen in het zwembad of een dagtrip ondernemen naar de 
Middellandse Zee, drie kwartier verderop.

 Le Chai de Marguerite 
 Place de la Libération   •  11160  Peyriac-Minervois ( Frankrijk) 

 T +33 (0)4 68 78 03 74 •  www.le-chai-de-marguerite.com •  lechaidemarguerite@orange.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een superiorkamer

• 2 x ontbijt
Opgelet: als je in het 
laagseizoen of van 
maandag tot en met 
donderdag reserveert, 
krijg je een mandje met 
streekproducten.
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 Les Oliviers du Taulisson in  Beaumont-du-Ventoux
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  LES OLIVIERS DU TAULISSON
 BEAUMONT-DU-VENTOUX •  FRANKRIJK

 Les Oliviers du Taulisson is een unieke bed and breakfast gelegen in 
een dal van de Mont Ventoux, in de Provence. De B&B is gevestigd in 
een architectenwoning en bevindt zich op een locatie waar ooit nog een 
dakpannenfabriekje zou gestaan hebben. Het is in dat rijke verleden dat de 
Vlaamse Guy en Dina inspiratie vonden voor de naam van hun gastenverblijf, 
want 'taulissons' is Provençaals voor dakpannen. Het huis wordt omgeven 
door een olijfgaard van een vijftigtal bomen, met daar middenin een 
mozaïekzwembad. De drie sfeervolle kamers werden ingericht met duurzame 
materialen en kregen allemaal de naam van een lokale olijfsoort: Aglandau, 
Picholine en Tanche. 's Morgens geniet je van een uitgebreid ontbijt waarbij 
lokale en biologische producten centraal staan.

 Les Oliviers du Taulisson 
 Les Valettes   •  84340  Beaumont-du-Ventoux ( Frankrijk) •  T +33 (0)7 69 76 20 24 

of +33 (0)4 90 36 34 53 •  lesoliviersdutaulisson.weebly.com •  oliviers-taulisson@hotmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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Ontdek nog meer adressen op  
www.bongo.be





DUITSLAND





MONUMENTALE KLIFFEN
Hoewel de meesten Duitsland niet 
meteen met zee en strand associëren, 
beschikt het land over een kustlijn van 
ruim 2300 km lang. Als een iets langere 
autorit je niet afschrikt, moet je beslist 
eens een bezoek brengen aan het eiland 
Rügen, in het noordoosten van het land. 
Bij ons is het eiland relatief onbekend, 
maar de Duitsers zijn er dol op. Bijzonder 
mooi zijn de hoge krijtrotsen in het 
Nationaal Park Jasmund. De rest van 
het nationaal park bestaat uit zeer oude, 
onaangeroerde beukenbossen. Sinds 2011 
staat het park op de Werelderfgoedlijst 
van Unesco.



SPROOKJESACHTIG 
SAARLAND
Niet ver van het drielandenpunt van 
Luxemburg, Frankrijk en Duitsland ligt het 
pittoreske plaatsje Losheim am See. In de 
heuvelachtige, bosrijke streek rond het 
stadje liggen twee van Duitslands mooiste 
wandelroutes. De Felsenweg is een wande-
ling van 13,4 kilometer die je langs spec-
taculaire rotsen, idyllische beek valleien en 
uitgestrekte boomgaarden brengt. Het 
Schluchtenpad van 10,5 kilometer leidt je 
dan weer door verschillende kloven, een 
sprookjesbos vol lianen en langs bijzondere 
rotsformaties.

KERSTMARKT MET 
EEN GROTE K
Misschien een beetje cliché, maar daarom 
niet minder leuk: een tripje naar een 
Duitse kerstmarkt. Want hoe je het ook 
draait of keert, de Duitsers weten hoe ze 
kerst moeten vieren! En wij hebben geluk, 
want de meest betoverende markten 
liggen net over de grens: in Keulen, Aken, 
Düsseldorf en Oberhausen. Je kunt er 
urenlang slenteren van het ene naar het 
andere plein. Bovendien drink je er je 
glühwein niet uit een wegwerpbeker, maar 
uit een oer degelijke stenen mok. Frohe 
Weihnachten!



WEGDROMEN IN 
RIJN-MOEZEL-EIFEL
Wie in Duitsland een mooie natuurwan-
deling wil maken, hoeft het heus niet 
ver te zoeken. In het Rijn-, Moezel- en 
Eifelgebied vind je een netwerk van 26 
Traumpfade. De ‘droompaden’ variëren in 
afstand en moeilijkheidsgraad en zijn dus 
geschikt voor zowel ervaren als onerva-
ren wandelaars. De routes voeren langs 
smalle, onverharde paadjes, door serene 
bossen en weelderig bloeiende weiden, 
langs klaterende beekjes en voorbij ver-
schillende kastelen en burchten langs de 
Rijn en de Moezel. Waar wacht je nog op? 

ALS EEN SLAK DOOR HET 
ZWARTE WOUD
Wist je dat de toeristische wandelroutes 
zoals we die vandaag kennen ontstaan zijn 
in het Zwarte Woud? Op het einde van 
de negentiende eeuw publiceerde Philipp 
Bussener als eerste wandelkaarten en 
-gidsen van het gebied. Tot op vandaag 
staat het Zwarte Woud bekend als een 
echt wandel paradijs. Een aanrader is de 
 Slakkenroute, die bekendstaat als de 
langzaamste wandelroute van het Zwarte 
Woud. Door de vele bezienswaardigheden 
op de route wil je er namelijk voortdurend 
stoppen om foto’s te nemen.
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 Weingut Fries in  Maring-Noviand
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  WEINGUT FRIES
 MARING-NOVIAND •  DUITSL AND

 Wil je eens graag enkele dagen op een wijngaard doorbrengen? Weingut Fries 
bevindt zich in Maring-Noviand op enkele kilometers van de Moezel en is 
omringd door boomgaarden en weilanden. Het gastenverblijf stelt alles in 
het werk om je een zo aangenaam mogelijk verblijf te bieden. Je logeert er 
in rustige en comfortabele kamers die smaakvol zijn aangekleed. Een salon, 
een balkon en een keuken zijn tevens ter beschikking. Breng zeker ook een 
bezoek aan de wijnkelder. Verder biedt de omgeving tal van mogelijkheden 
om je te ontspannen. Zo kun je bijvoorbeeld een fietstocht maken of een 
cultureel bezoek brengen aan Trier.

 Weingut Fries 
 Zum Brauneberg  16 •  54484  Maring-Noviand ( Duitsland) 

 T +49 (0)6535 493 •  www.weingut-fries.com •  info@weingut-fries.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een drankje bij 

aankomst
• een wijncursus met 

proeverij

 D
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 Forte Sorgnano in  Gualdo Cattaneo
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  FORTE SORGNANO
 GUALDO CATTANEO •  ITALIË

 De regio Umbrië, ook wel het groene hart van Italië genoemd, is een 
droombestemming voor een zuiderse vakantie. De zacht glooiende hellingen 
in en rond de vallei van de Tiber vormen een prachtig decor waarin de tijd 
even stil lijkt te staan. Forte Sorgnano is eigenlijk een oud boerderijgebouw, 
dat helemaal gerenoveerd werd tot een moderne en stijlvolle B&B. Het 
gebouw ligt op een heuvel op 450 meter hoogte, wat een fenomenaal 
uitzicht oplevert. In het gebouw zijn ruime gastenkamers ondergebracht. 
Het zwembad en de wellnessruimte (betalend) zorgen voor nog meer 
ontspanningsmogelijkheden. De sympathieke eigenaar Marco kent de streek 
natuurlijk op en top, en weet als geen ander zijn gasten te verwennen met 
lokale producten en fantastische wijnen.

 Forte Sorgnano 
 Via Cerquiglino  62 •  06035  Gualdo Cattaneo ( Italië) 

 T +39 (0)75 98 71 31 •  www.fortesorgnano.com •  info@fortesorgnano.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een diner (exclusief 

dranken)
OF
• drie overnachtingen in 

een standaardkamer
• 3 x ontbijt

 IT
A

LI
Ë



171

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Villa Lavanda in  Noci
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  B&B VILLA LAVANDA
 NOCI •  ITALIË

 De mooie B&B Villa Lavanda ligt op het oogstrelende platteland van Puglia, 
tussen de havensteden Bari en Taranto. De B&B is stijlvol, maar toch informeel 
en heeft maar één doel: gasten een ontspannend verblijf garanderen. Zodra 
je op deze mooie plek arriveert, begrijp je waarom de Nederlandse gastvrouw 
Jenny er jaren haar hart verloor. Het uitgebreide ontbijt brengt heel wat 
lokale specialiteiten samen en is elke dag weer anders. De rest van de dag 
kun je lekker luieren op een van de terrassen of de omgeving verkennen aan 
de hand van de handige infomap. Gastvrouw Jenny woont al sinds 1997 in 
de streek en heeft een uitgebreid infoboek gemaakt met de beste stranden, 
de leukste te bezoeken plaatsen en de beste restaurantjes.

 B&B Villa Lavanda 
 S.P. 116 Noci per Castellaneta  102  A •  70015  Noci ( Italië) •  T +39 (0)80 494 99 04 

of +39 (0)335 694 70 38 •  www.villalavanda.nl •  villalavanda@tiscali.it

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Värdshuset Lugnet in  Malung
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  VÄRDSHUSET LUGNET
 MALUNG •  ZWEDEN

 Värdshuset Lugnet is een gezellig driesterrenhotel grenzend aan de 
schitterende rivier de Västerdalälven en een prachtige bosgolfbaan. De 
historische sfeer uit 1800 is nog steeds merkbaar in het hotel en het uitzicht 
vanuit het restaurant over de rivier mag je gerust adembenemend noemen. In 
het hotel kun je genieten van een aperitief bij de open haard of op het terras 
aan het water. Daarna kun je aan tafel om de heerlijkste gerechten te proeven. 
Het interieur is open en licht. Het personeel van Värdshuset Lugnet kan 
helpen met het regelen van activiteiten zoals vliegvissen, hondensleetochten, 
paardrijden en langlaufen. Bij het hotel kun je ook kano's huren. Al met al 
een geweldige plek om na een dag vol activiteiten met het hele gezin lekker 
te ontspannen en de innerlijke mens te versterken.

 Värdshuset Lugnet  
 Lugnet  4 •  78291  Malung ( Zweden) 

 T +46 (2)80 42 00 0 •  www.lugnethotel.se •  info@lugnethotel.se

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een grote 
tweepersoonskamer

• 2 x ontbijt
• een welkomstdrankje
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WETTELIJKE VERMELDINGEN

Smartbox Group Limited (hierna: het “Bedrijf”), een vennootschap naar lers recht en met hoofdkwartier in Joyce’s Court, Block A, 
Talbot Street, Dublin 1 – D01 FV59 – Ierland, geregistreerd nummer 463 103,  met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij 
de verzekeringsmaatschappij HISCOX, publiceert onder verschillende vormen (fysiek of digitaal) Belevenisbonnen onder het merk 
Bongo en treedt als gevolmachtigde op in naam en voor rekening van haar Partners die Diensten aanbieden middels de 
Belevenisbonnen. 

Deze verkorte versie van de algemene gebruiksvoorwaarden is een integraal onderdeel van de Algemene verkoops- en 
gebruiksvoorwaarden van het Bedrijf zoals weergegeven op de website www.bongo.be/nl/algemene-voorwaarden.

De op de website en in de brochure getoonde foto’s zijn enkel ter illustratie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
Gedeeltelijke of volledige reproducties zijn streng verboden.

Het Bedrijf besteedt de nodige aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij 
naar ons specifiek Beleid op de website www.bongo.be/nl.

WAT HOUDT DE BELEVENISBON PRECIES IN?

1. De Voucher heeft geen nominale waarde en geeft recht op één Dienst die je kunt kiezen uit de diverse genoemde Diensten die 
deel uitmaken van de Belevenisbon. Deze lijst is te raadplegen onder de rubriek Belevenisbonnen op de website www.bongo.be of via 
de mobiele Bongo-applicatie. De waarde van de Dienst kan afwijken van de verkoopprijs van de Belevenisbon.

2. De inhoud en omvang van de Diensten en de lijst met Partners behorend bij de Belevenisbonnen zijn onderhevig aan wijzigingen. 
Het Bedrijf verplicht zich deze gegevens regelmatig bij te werken en Begunstigden alternatieve oplossingen aan te bieden.

HOE REGISTREER  JE  EEN BELEVENISBON?

3. Om volop te  profiteren van jouw Belevenisbon, adviseren wij je zo snel mogelijk naar de website www.bongo.be of naar de mobiele 
applicatie van Bongo te gaan en hier een account aan te maken en  je Voucher te registreren. Zodra je bent ingeschreven, kun je de 
geldigheidsdatum van de Voucher en de registrering controleren, je gratis verzekeren tegen verlies en diefstal en de door jou gekozen 
Dienst reserveren. 

4. Bij problemen met de activering wordt je een aankoopbewijs gevraagd.

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN



WELKE VOORWAARDEN ZIJN VERBONDEN AAN HET RESERVEREN EN LEVEREN VAN DIENSTEN?

5. De Voucher is de hele week (inclusief het weekend) geldig en afhankelijk van de beschikbaarheid, de openingsdagen en -tijden van 
de Partner. Gezien de vele aanvragen voor reserveringen tijdens het weekend, de vakantieperiodes en het hoogseizoen wordt je ten 
zeerste aanbevolen de gekozen Dienst zo snel mogelijk te reserveren. 

6. De reservering van een Dienst is per gekozen Partner verschillend:

• Via het online-reserveringssysteem van het Bedrijf - onderworpen aan de algemene reserveringsvoorwaarden van het Bedrijf 
(www.bongo.be/nl/reserveringsvoorwaarden).

• Rechtstreeks bij de Partner - onderworpen aan de specifieke voorwaarden van de betreffende Partner (zie de algemene 
voorwaarden van de Partner).

De uitvoering van de Dienst is altijd onderworpen aan de specifieke voorwaarden van de gekozen Partner.

7. De levering van een Dienst vindt plaats na controle door het Bedrijf of door de Partner van de status van de Voucher en is alleen 
mogelijk op vertoon van:

• Voor elke Dienst gereserveerd via het reserveringssysteem van het Bedrijf: de bevestigingsmail van de reservering en de originele 
Voucher of de per mail ontvangen Voucher voor E-Bongo’s.

• Voor elke Dienst rechtstreeks gereserveerd bij de Partner: de originele Voucher of de per mail ontvangen Voucher voor 
E-Bongo’s.

8. Indien een Dienst een maaltijd omvat, dan is het menu ervan voorafgaand afgesproken door de Partner en het Bedrijf. 
Tenzij anders vermeld door de Partner, is het derhalve niet mogelijk te kiezen uit het à-la-cartemenu van het restaurant.

9. De Diensten die alcoholische dranken bevatten zijn niet toegankelijk voor Begunstigden onder de 16 of 18 jaar, afhankelijk van de 
geleverde alcoholische drank, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Overmatig alcoholgebruik kan de gezondheid 
schaden. Met mate te consumeren.

WELKE VOORWAARDEN ZIJN VERBONDEN AAN  HET OMRUILEN VAN BELEVENISBONNEN?

10. Tijdens de geldigheidsduur kan de Belevenisbon worden geruild volgens de voorwaarden die te raadplegen zijn op 
www.bongo.be/nl/algemene-voorwaarden/. Belevenisbonnen komen in geen geval in aanmerking voor terugbetaling.



De (merk)namen en logo’s genoemd in deze brochure zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren en zijn uitsluitend ter 
informatie.

ONTWERP EN UITVOERING: Lonsdale
FOTOCREDITS: Benjamin Colombel, iStock, Corbis Images, Getty Images, Shutterstock, Fotolia, DR, Unsplash, Alamy,
BigStockphoto, Masterfile, Julien Guérin, OuiFlash, Enjoy Models Management

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN

WAT VALT ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BEDRIJF?

11. Als gevolmachtigde kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de verleende Dienst die (afgezien van 
toeristische pakketten) geheel onder de verantwoordelijkheid van de Partner valt. Het Bedrijf kan alleen aansprakelijk worden gesteld 
voor feiten die door zijn eigen toedoen worden veroorzaakt.

12. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik of frauduleus gebruik door een derde van vertrouwelijke nummers 
op uw Voucher en op de achterkant van de Bongo-bon.

13. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een vordering van een Koper en/of Begunstigde naar 
aanleiding van een aankoop van een Belevenisbon buiten het erkende distributienetwerk (met name via een particulier of via 
wederverkoop-websites tussen particulieren).

14. De distributeurs, zoals grote winkelcentra, die de Belevenisbonnen in naam en voor rekening van het Bedrijf verkopen, 
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van de daarin opgenomen Diensten.

15. Voor meer informatie kunt u onze volledige verkoopvoorwaarden raadplegen op www.bongo.be/nl/algemene-voorwaarden/ 
of onze rubriek veelgestelde vragen op www.bongo.be/nl/veelgestelde-vragen. 
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270 bestemmingen om te ontdekken
De meest actuele selectie van partneraanbiedingen vind je altijd op de Bongo-app en op bongo.be

1  Kies je belevenis via de Bongo-app of op bongo.be   2  Reserveer rechtstreeks bij de partner van je keuze   3  Overhandig je voucher

Je belevenisbon op jouw smartphone om je belevenis te 
ontdekken, te kiezen, om te ruilen en te beleven én om op de 
hoogte te blijven van het meest actuele aanbod.

NIEUW

B NOG MAKKELIJKER MET DE BONGO-APP!

In deze belevenisbon is een uitreksel van de algemene voorwaarden inbegrepen. Bij niet-geactiveerde bonnen is een aankoopbewijs van de bon nodig om die te activeren. Het aantal en de lijst van partners 
kan veranderen tijdens de geldigheidsperiode van de belevenisbon. Internetconnectie is nodig om dit product te gebruiken. Alcoholmisbruik is schadelijk voor de gezondheid. Geniet met mate.

*Zie algemene voorwaarden op bongo.be **Vanaf de aankoopdatum.

2 JAAR GELDIG**

HERNIEUWBAAR*

GRATIS EN 
ONBEPERKT 
OMRUILEN*

GARANTIE 
BIJ VERLIES 

EN DIEFSTAL*

 • ITALIË: 80 verblijven
• SPANJE: 30 verblijven

 • FRANKRIJK: 70 verblijven

Partners die voortdurend geselecteerd en 
geëvalueerd worden. 

Regelmatig meldingen van 
nieuwe partneraanbiedingen.

Gratis* omruiling via internet, in amper 3 kliks.
Keuze uit meer dan 100.000 belevenissen.

BONGO, ZO MAKKELIJK!

BOEKJE MET  
VOORBEELDEN VAN 

PARTNERAANBIEDINGEN

BE-1048973-1-HC

SPE-BEDBBN16N
1048973

3608117779047 3 608117 779047




