




WELKOM! 
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De Bongo-app om alles vanop je 
smartphone te regelen

Beschikbaarheid van hotels bekijken en 
reserveren via de Bongo-app of op bongo.be 

Regelmatig meldingen van nieuwe 
partneraanbiedingen

Gratis* en onbeperkt omruilen

2 jaar geldig** - hernieuwbaar*

Garantie bij verlies of diefstal
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BONGO-SERVICES

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



NU IS HET  
AAN JOU! 
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Download de Bongo-app 
of surf naar bongo.be om alles 
online te regelen!

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.

Bekijk de beschikbaarheid in een hotel 
en reserveer je verblijf.

Overhandig bij aankomst je belevenisbon 
(op de Bongo-app of als papieren versie)  
en de bevestigingsmail van je reservering.
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DEZE BONGO

 

 Holiday Suites Blankenberge in  Blankenberge

1 

  HOLIDAY SUITES BLANKENBERGE
 BL ANKENBERGE •  BELGIË

 In Blankenberge vind je vertier voor jan en alleman, of je nu non-stop wilt 
relaxen in je strandstoel of net niet kan wachten om al die leuke sport-
activiteiten aan de kust uit te proberen. Hier vind je zeker jouw dada. De 
stad bezit overigens ook nog tal van interessante bezienswaardigheden. 
Uitrusten doe je in het centrum van Blankenberge in het Holiday Suites 
Blankenberge met zijn huiselijk ingerichte studio's. Gelegen op de zeedijk 
van Blankenberge bieden sommige appartementen een adembenemend 
zeezicht, terwijl anderen dan weer aan de zonnekant liggen en de mooie stad 
tonen. Holiday Suites Blankenberge draagt gezinsvriendelijkheid hoog in het 
vaandel, en dat zie je. Hier voel je je meteen thuis.  

 VOOR 2 VOLWASSENEN EN 
1 OF 2 KINDEREN:
• twee overnachtingen in een 

standaardkamer
• schoonmaakkosten inbegrepen 
Opgelet, exclusief:
• ontbijt (zelf te verzorgen)
• lakens (wel verplicht ter plaatse te 

huren: 8 euro p.p.)
• handdoeken zijn optioneel  

(5 euro p.p.)
• verplichte waarborg van 150 euro 

(te voldoen aan Holiday Suites via 
overschrijving of doorgeven van 
kredietkaartgegevens ter garantie)

Extra's zijn steeds op voorhand af te 
rekenen bij Holiday Suites. 
Opgelet: vermeld bij reservering in 
het opmerkingen veld voor het hotel 
hoeveel kinderen er meekomen en 
hoe oud ze zijn.

 BE
LG

IË
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DEZE BONGO

 

 Corsendonk Duinse Polders in  Blankenberge

2 

  CORSENDONK DUINSE POLDERS
 BL ANKENBERGE •  BELGIË

 Corsendonk Duinse Polders is een droombestemming voor gezinnen met 
kinderen. Dit vakantiedomein ligt op honderd meter van het strand en de 
zee. Ook de pier van Blankenberge bevindt zich vlakbij. Op het domein is 
een ruime parking aanwezig. Parkeer je auto bij aankomst met een gerust 
gemoed, want tijdens je verblijf kun je alles te voet doen. Op het domein van 
Corsendonk Duinse Polders kunnen de kinderen zich volledig uitleven op 
het avontuurlijke speelplein of tijdens een partijtje minigolf, tennis, volleybal, 
basketbal of minivoetbal. Tijdens het hoogseizoen is er animatie voor jong en 
oud. Met je Bongo logeer je in een familiekamer met badkamer en televisie. 
Lakens en handdoeken zijn voorhanden. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.

 BELG
IË
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DEZE BONGO

 

 Ibis De Haan in  De Haan

3 

  IBIS DE HAAN ***
 DE HAAN •  BELGIË

 Het gloednieuwe ibis De Haan ligt midden in de duinen van De Haan en 
op een boogscheut van het strand. Het hotel is de ideale uitvalsbasis voor 
een prettig verblijf aan zee met het hele gezin. 's Morgens geniet je van een 
koud en warm ontbijtbuffet: de perfecte start van een actieve dag. In de 
buurt van ibis De Haan vind je tal van leuke activiteiten voor kinderen. Wat 
dacht je bijvoorbeeld van een fijne namiddag in het subtropisch zwemparadijs 
Sun Parks? Of een flinke wandeling in de Duinbossen van De Haan? In dit 
152 hectare groot natuurpark zie je zowel open duinlandschap als uitgestrekte 
beboste duinen. Er zijn verschillende bewegwijzerde wandelpaden. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer

• 2 x ontbijt

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.

 BE
LG

IË
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DEZE BONGO

 

 Ostend Hotel in  Oostende

4 

  OSTEND HOTEL ***
 OOSTENDE •  BELGIË

 Een van de grote troeven van het Ostend Hotel is de kindvriendelijkheid. 
Dit is een echt familiehotel. In welk ander hotel vind je immers een grote 
speelruimte, compleet met een trampoline en een heus springkasteel? Hier 
kunnen de kleintjes urenlang naar hartenlust ravotten. Even de voeten in het 
zand steken, zandkastelen bouwen of over de golfbrekers lopen? Op amper 
vijftig meter van het Ostend Hotel liggen het strand en de golven op je te 
wachten. Wanneer je ook alle andere mogelijke strandactiviteiten achter de 
kiezen hebt, heb je misschien wel zin om de verkeersvrije winkelstraten van 
Oostende onveilig te maken. Met je Bongo logeer je in een ruime familie-
kamer, voorzien van alle comfort en een extra grote badkamer. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt 
• een cadeautje voor de 

kinderen 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.

 BELG
IË
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DEZE BONGO

 

 Holiday Suites Westende in  Westende

5 

  HOLIDAY SUITES WESTENDE
 WESTENDE •  BELGIË

 A volonté terrassen en dineren, hier en daar een beetje cultuur opdoen, wat 
sporten om de tijd te doden, en toch niet teveel drukte om je heen: dat is 
een strandvakantie in Westende. Westende is een kindvriendelijke badplaats 
tussen Middelkerke en Lombardsijde, en ligt niet zo ver van het bruisende 
Oostende en het romantische Brugge. Het Holiday Suites Westende ont-
vangt je graag in een van hun splinternieuwe luxe vakantieappartementen, 
op wandelafstand van het strand. Elk appartement is voorzien van een flat-
screentelevisie, wifi, een kitchenette, een vaatwasser en een koelkast. Voor de 
kleintjes is er nog een kleine speelmuur. Dit klinkt als een geslaagd weekendje 
met de familie aan onze Belgische kust, of niet? 

 VOOR 2 VOLWASSENEN EN 
1 OF 2 KINDEREN:
• twee overnachtingen in een 

standaardkamer
• schoonmaakkosten inbegrepen 
• toeristenbelasting inbegrepen
Opgelet, exclusief:
• ontbijt (zelf te verzorgen)
• lakens (wel verplicht ter plaatse te 

huren: 8 euro p.p.)
• handdoeken zijn optioneel   

(5 euro p.p.)
• verplichte waarborg van 150 euro 

(te voldoen aan Holiday Suites via 
overschrijving of doorgeven van 
kredietkaartgegevens ter garantie)

Extra’s zijn steeds op voorhand af te 
rekenen bij Holiday Suites. 
Opgelet: vermeld bij reservering in 
het opmerkingen veld voor het hotel 
hoeveel kinderen er meekomen en 
hoe oud ze zijn.

 BE
LG

IË
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DEZE BONGO

 

 Klein Strand  in  Jabbeke

6 

APARTHOTEL BLANKENBERGE
BL ANKENBERGE  •  BELGIË

Aparthotel Blankenberge kon zich geen betere ligging wensen: je vindt 
het hotel centraal op de zeedijk, tussen de Pier en het Oosterstaketsel. 
Zowel het strand als het stadscentrum liggen hier letterlijk aan je voeten. 
Het hotel beschikt over ruime twee- en vierpersoonkamers met of zonder 
 kitchenette. ‘s Ochtends start je de dag in stijl met een uitgebreid ontbijt-
buffet met uitzicht op zee. Daarna ben je klaar om alle bezienswaardigheden 
van  Blankenberge te ontdekken. Breng bijvoorbeeld een bezoek aan het 
Belle Epoque Centrum, het Sea Life Centre of het Serpentarium. Mag het 
wat actiever? Kies dan voor een spelletje minigolf, een boottochtje op zee 
of een ritje op de Lustige Velodroom.

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: niet geldig op 
zaterdag.

 BELG
IË
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DEZE BONGO

 

 Novotel Ieper Centrum in  Ieper

7 

  NOVOTEL IEPER CENTRUM ***
 IEPER •  BELGIË

 Novotel Ieper Centrum is gelegen in het historische stadscentrum van 
Ieper. Alle bezienswaardigheden die van Ieper een boeiende stad maken, 
liggen op wandel afstand: de middeleeuwse Lakenhallen, het Belfort, het In 
Flanders Fields Museum en de beroemde Menenpoort waar elke avond de 
Last Post gespeeld wordt. Het hotel is daarom het ideale vertrekpunt voor 
al je excursies door deze boeiende stad en haar historische omgeving. Om 
de allerkleinsten te vermaken, is er een binnenspeelplaats en een games-
room. 's Morgens geniet je van een uitgebreid ontbijtbuffet. In de gezellige 
bar-brasserie Foodsquare kun je in een gemoedelijke sfeer dineren en vind je 
een ruim aanbod aan snacks, maaltijden, regionale gerechten, wijnen en niet 
te vergeten: Belgische bieren. Voor de kinderen is er een speciaal kindermenu. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 15 jaar):

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer 

• 2 x ontbijt
• een Novotel-geschenkje 

voor de kinderen 

Indien je dit wenst, is het 
mogelijk om een upgrade 
te krijgen naar een superior 
kamer, mits betaling van een 
supplement.

Opgelet: vermeld bij reser-
vering in het opmerkingen-
veld voor het hotel hoeveel 
kinderen er meekomen en 
hoe oud ze zijn.

 BE
LG

IË
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DEZE BONGO

 

 Leonardo Hotel Wavre in  Waver

8 

  LEONARDO HOTEL WAVRE ***
 WAVER •  BELGIË

 In Leonardo Hotel Wavre logeer je op slechts 350 meter van het wervelende 
pretpark Walibi. Jong en oud kunnen zich hier uitleven. Ook in Waver zelf 
valt heel wat te beleven. Je kunt er aangenaam wandelen in de voetgangers-
zone, uitgebreid shoppen en monumenten bekijken zoals het stadhuis, de 
Sint-Jan-Baptistkerk en de basiliek. Waver is omgeven door beboste heuvels. 
De streek heeft daardoor tal van rustige plaatsen waar het leuk wandelen 
is. Ook het hotel biedt alle voorzieningen voor een ontspannend verblijf. 
Leonardo Hotel Wavre beschikt over 102 moderne, comfortabele kamers. In 
de zomer maanden kunnen de kinderen zich prima uitleven in het zwembad. 
Voor de allerkleinsten is er in de tuin van het hotel ook een speeltuintje. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt 
• een kleine verrassing 

voor de kinderen

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.

 BELG
IË



18

DEZE BONGO

 

 Novotel Leuven Centrum in  Leuven

9 

  NOVOTEL LEUVEN CENTRUM ****
 LEUVEN •  BELGIË

 Leuven is een gezellige universiteitsstad aan de rivier de Dijle, met historische 
gebouwen en gezellige pleintjes. De stad biedt genoeg voor een goed gevuld 
weekendje weg: autovrije winkelstraten, uitstekende restaurants, een fraai 
stadhuis en een begijnhof dat prachtig is om door te slenteren. Het hotel 
Novotel Leuven Centrum ligt op wandelafstand van het hart van Leuven en 
is een uitstekende verblijfplaats om de stad te ontdekken. Er zijn 139 uit-
nodigende en moderne kamers. In de bar-brasserie kun je snacks, drankjes en 
brasseriegerechten bestellen. Verder biedt het hotel een fitnessruimte, een 
kinderhoek met Playstation, een stoombad en een overdekte parking aan. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 16 jaar):

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer 

• 2 x ontbijt
• een Novotel-geschenk-

je voor de kinderen

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.

 BE
LG

IË
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DEZE BONGO

 

 Holiday Inn Express Mechelen in  Mechelen

10 

CAMPING BAALSE HEI
TURNHOUT •  BELGIË

Net boven Turnhout, in de prachtige natuur van de Antwerpse Kempen, 
vind je Camping Baalse Hei. Hier zit je goed voor een actief en ontspannend 
verblijf in het groen. Je verblijft hier in een charmante stacaravan, voorzien 
van twee slaapkamers, een keuken, een badkamer en een woonkamer met 
zithoek. Mag het wat avontuurlijker? Dan kun je ook voor een verblijf in 
een authentieke safaritent kiezen. Op het domein vind je onder andere 
een zwemvijver met zandstrand, die exclusief voorbehouden is voor gasten 
van de camping. Je kunt ook roeien of waterfietsen op de roeivijver. Voor 
de kleintjes is er ook een grote speeltuin waarop zij lekker kunnen ravotten.

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een stacaravan

Exclusief ontbijt.

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
camping.

 BELG
IË
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DEZE BONGO

 

 Corsendonk De Linde in  Retie

11 

  CORSENDONK DE LINDE
 RETIE •  BELGIË

 Corsendonk De Linde ligt in het gezellige dorpje Retie, te midden van het 
groen van de Antwerpse Kempen. Op het domein van dit vakantiecentrum 
kun je terecht voor tal van leuke activiteiten. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een partijtje minigolf met de kinderen? Liefhebbers van raketsporten kunnen 
zich dan weer uitleven tijdens een spelletje tennis of pingpong. Daarnaast vind 
je hier ook een speeltuin en is het mogelijk om fietsen te huren. Corsendonk 
De Linde is de ideale startplaats voor een wandel- of fietstocht in de Kempen. 
Geniet met de kinderen van het bos, het water en de molens. Een bezoekje aan 
de wind- en watermolen van Retie is een absolute aanrader. In de buurt van 
het hotel vind je ook nog het pretpark Bobbejaanland en het recreatiedomein 
Zilvermeer. Reservatie gewenst

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar): 

• twee overnachtingen 
in een duplex vier-
persoonskamer

• 2 x ontbijt

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.

 BE
LG

IË
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DEZE BONGO

 

 Equus Art in  Mol

12 

VAKANTIEDOMEIN DENNENHEUVEL
BOMAL-SUR-OURTHE •  BELGIË

In een oase van groen en vlak bij Durbuy, het kleinste stadje ter wereld, vind je 
Vakantiedomein Dennenheuvel. Je verblijft er in een van de moderne, com-
fortabele kamers, afgewerkt met houtelementen en frisse tinten. Elk seizoen 
past Dennenheuvel zich aan en geniet je van een unieke sfeer. De open haard 
en bar nodigen uit tijdens de wintermaanden. Op het terras geniet je van een 
drankje en gezonde boslucht bij de eerste zonnestralen. In Dennenheuvel start 
je de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet in restaurant SENZA. Hier is klant 
koning en gezelligheid troef. Laat je leiden door de omgeving dankzij de talrijke 
wandel- en fietsroutes, vertrekkende vanuit Dennenheuvel.

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 1 KIND (t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in standaardkamer 

Exclusief ontbijt.

 BELG
IË
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DEZE BONGO

 

 Holiday Suites Hengelhoef in  Houthalen

13 

  HOLIDAY SUITES HENGELHOEF
 HOUTHALEN •  BELGIË

 Waar kan je beter ontstressen dan in de Limburgse oorden? Holiday Suites 
Hengelhoef vind je tussen de magnifieke bossen van Houthalen-Helchteren 
en telt tien gloednieuwe appartementen met elk een modern balkon of terras 
waar je kunt nazinderen van een heerlijke dag. Ontwaak stilletjes tijdens een 
wandeling in het groen, neem 's middags een verfrissende plons in het buiten-
zwembad en kokkerel 's avonds met heel het gezin gezellig samen. Voor je 
bengels is er een speelplein voorzien, maar een tripje naar het fantastische 
Plopsa Indoor zullen ze ook wel weten te waarderen. Of trek misschien naar 
Bokrijk waar de tijd stil lijkt te staan? Je kan ook nog altijd gaan karten in 
Genk. In Holiday Suites Hengelhoef zal je je in elk geval niet vervelen! 

 VOOR 2 VOLWASSENEN EN 
1 OF 2 KINDEREN:

• twee overnachtingen in een 
standaardkamer

• schoonmaakkosten inbegrepen 
Opgelet, exclusief:
• ontbijt (zelf te verzorgen)
• lakens (wel verplicht ter plaatse te 

huren: 8 euro p.p.)
• handdoeken zijn optioneel  

(5 euro p.p.)
• verplichte waarborg van 150 euro 

(te voldoen aan Holiday Suites via 
overschrijving of doorgeven van 
kredietkaartgegevens ter garantie)

Extra’s zijn steeds op voorhand af te 
rekenen bij Holiday Suites. 
Opgelet: vermeld bij reservering in 
het opmerkingen veld voor het hotel 
hoeveel kinderen er meekomen en 
hoe oud ze zijn.
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 Hotel Ecu - Different Hotels in  Genk

14 

  HOTEL ECU - DIFFERENT HOTELS ***
 GENK •  BELGIË

 In het bruisende centrum van shoppingstad Genk vind je het uiterst aan-
gename Hotel Ecu. Het interieur is licht, modern en klassevol. 's Morgens 
smul je van een zeer uitgebreid en gevarieerd ontbijt. Genk is modern van 
opzet en heeft veel winkels, cafés en restaurants. Shopping 1 werd in 2014 
helemaal vernieuwd en ligt op wandelafstand van het hotel. De omgeving is 
groen en bosrijk en ideaal voor fietsers en wandelaars. Steden als Maastricht 
en Hasselt liggen niet veraf. Interessante bezienswaardigheden in de buurt zijn 
de gerenoveerde mijnterreinen in Zolder, het openluchtmuseum van Bokrijk, 
het Molenvijverpark en C-mine met de C-mine-expeditie voor het hele gezin. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer 

• 2 x ontbijt
• leuke verrassing voor 

de kinderen

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.

 BELG
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 Eurotel Lanaken - Different Hotels in  Lanaken

15 

B&B EASY TEMPO
FRASNES-LEZ-ANVAING •  BELGIË

B&B Easy Tempo bevindt zich in het rustige Henegouwse dorpje Oeudeghien  
(deelgemeente van Frasnes-lez-Anvaing), maar tegelijk op minder dan een uur 
rijden van Brussel, Gent en Lille. Je bent hier midden in het Pays des Collines. 
een prachtig heuvelachtig landschap waar het goed vertoeven is na een drukke 
werkweek. Het geluk zit hier in de kleine dingen: genieten van de unieke natuur, 
de streekproducten en de vele activiteiten en bezienswaardigheden. Zo kun je 
bijvoorbeeld de Sentier de l’Etrange ontdekken. Deze wandelroute van zeven 
kilometer leidt je langs sculpturen van heksen en dwergen en trakteert je op 
mooie vergezichten. Je overnacht in een van de twee gastenkamers van Easy 
Tempo met privébadkamer en aparte zithoek met televisie. ’s Morgens word 
je getrakteerd op een lekker ontbijt.

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer 

• 2 x ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact op 
te nemen met het hotel.
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 Corsendonk Sol Cress in  Spa
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  CORSENDONK SOL CRESS
 SPA •  BELGIË

 Corsendonk Sol Cress is de ideale omgeving om even tot rust te komen met 
het hele gezin. Dit vakantiecentrum in Spa ligt aan de rand van het bos van 
Staneux en is daarmee de perfecte uitvalsbasis om de stad en haar omgeving 
te verkennen. Van hieruit kun je prachtige lange wandelingen maken. Met 
je Bongo logeer je in een familiekamer die bestaat uit een grote en een klei-
ne slaapkamer en een badkamer met bad en douche, wastafel en toilet. Bij 
 Corsendonk Sol Cress is geen plaats voor verveling, want ook op het domein 
zelf vind je tal van recreatiemogelijkheden: tennis, tafeltennis, petanque, 
voetbal en meer. Van half juli tot half augustus en tijdens de kerstperiode is 
er een speciale kidsclub met activiteiten voor kinderen. Zo kun je zelf ook een 
beetje uitrusten. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.

 BELG
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 Domaine des Hautes Fagnes in  Ovifat

17 

NOVOTEL CHARLEROI CENTRE ***
CHARLEROI •  BELGIË

Zoek je een comfortabel verblijf in het centrum van Charleroi? Dan ben 
je bij het gloednieuwe Novotel Charleroi Centre aan het juiste adres. Je 
verblijft hier in een van de 123 moderne en fris ingerichte kamers met het 
nodige comfort voor een aangenaam verblijf. Zo vind je onder andere een 
flatscreentelevisie en een badkamer met douche of bad in je kamer. Boven-
dien is er gratis wifi in het hele hotel. ‘s Ochtends kom je op krachten bij een 
smakelijk ontbijtbuffet. Voor een lekkere lunch of een aangenaam diner ben 
je van harte welkom in de GourmetBar. Hier proef je van een eevoudige, 
eerlijke keuken, met onder andere de befaamde versbereide gourmetburgers.

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 16 jaar):

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Au Pied de Vigne in  Vresse-sur-Semois

18 

AU PIED DE VIGNE
 VRESSE-SUR-SEMOIS •  BELGIË

 Au Pied de Vigne is een karaktervol, typisch Ardens landhuis in het pittoreske 
Vresse-sur-Semois waar je geniet van de vrijheid van een appartement en het 
comfort van een hotel. Hier in het diepe zuiden van de Ardennen slingert de 
Semois door een soms nog woest landschap. Een ideale omgeving voor een 
leuke vakantie in de natuur met de kinderen. Je logeert met vier in een van 
de zeven appartementen die ondergebracht zijn in Au Pied de Vigne. In Au 
Pied de Vigne is er geen restaurant, maar de gastvrouw kan verschillende eet-
adressen in de buurt aanraden, zodat je van fijne gastronomie kunt genieten 
en de streekgerechten kunt proeven. 

 VOOR 4 PERSONEN:

• twee overnachtingen in een 
appartement 

Indien je graag met meer dan 
4 personen komt, kun je mits 
toeslag een groter appartement 
reserveren. 
Opgelet: het ontbijt is niet 
inbegrepen. Gelieve enkele 
dagen voor aankomst contact 
op te nemen met de familie 
Martinez-Cloostermans om 
je aankomstuur door te geven. 
Graag telefonisch via  
+32 (0)61 23 03 30 of per e-mail 
via contact@aupieddevigne.be.
Opgelet: vermeld bij reservering 
in het opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinderen er 
meekomen en hoe oud ze zijn.

 BELG
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 Massembre in  Heer
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  MASSEMBRE
 HEER •  BELGIË

 Net aan de Franse grens, tussen de loofbossen, vind je het vakantiepark 
Massembre. De omgeving, de volledig gerenoveerde infrastructuur en het 
activiteitenaanbod brengen je meteen in vakantiesfeer. Hier te lang uitslapen 
is geen aanrader, want er valt heel veel te beleven in het park! Op het  Kinderen 
Actief Parcours en in de Fun Adventure trotseer je een mini- deathride, 
apenbrug, klimmuur, zwierende balken en veel meer. In de waterplaza overwin 
je wiebelende vlotten en glibberige balken. Dol op dieren? Help de boswach-
ter bij het voederen, laat de hertjes uit je hand eten, borstel een ezeltje en 
bewonder de bijenkorven. Massembre is ook het ideale vertrekpunt voor 
prachtige wandelingen met een wandelkaart of gps. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):
• twee overnachtingen in een 

com fortabele familiekamer (één 
kamer, aparte douche en toilet, 
geen televisie in de kamer)

• 2 x ontbijt
• toegang tot de speeltuin, het 

waterplaza en het kinderparcours
• begeleid herten, reeën, dam-

herten en everzwijnen voederen 
in het zoölogisch park

• een bezoek aan de imkerij 
• gepassioneerde wandelgids die 

de meest unieke plekjes in en 
rond Massembre laat zien

Opgelet: vermeld bij reservering in 
het opmerkingen veld voor het ho-
tel hoeveel kinderen er meekomen 
en hoe oud ze zijn.
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 ibis Mons Centre Gare in  Bergen
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  IBIS MONS CENTRE GARE ***
 BERGEN •  BELGIË

 Bergen ligt in de vroegere mijnwerkersregio de Borinage en is de laatste jaren 
begonnen aan een heropwaardering van het stadscentrum en het industriële 
erfgoed in de ruime regio. Met een goede ligging aan de rand van Bergen en 
op tweehonderd meter van het station, profileert ibis Mons Centre Gare 
zich als ideaal startpunt voor de ontdekking van de stad. Bovendien ligt 
het hotel op een klein halfuurtje rijden van het dierenpark Pairi Daiza. De 
kamers kijken aan de ene kant uit over stadstuintjes en aan de andere kant 
op het station. Lawaaihinder van het station is er niet, want alle kamers zijn 
voorzien van dubbele beglazing. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 11 jaar):

• twee overnachtingen 
in een driepersoons-
kamer met extra bed 

• 2 x ontbijt 
• voor de volwassenen  

2 toeganstickets voor 
het dierenpark Pairi 
Daiza

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 ABACUS Tierpark Hotel in  Berlijn
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  ABACUS TIERPARK HOTEL ****
 BERLIJN •  DUITSL AND

 Het ABACUS Tierpark Hotel is een modern en comfortabel viersterrenhotel 
dat zijn gasten een ontspannen verblijf wil bieden en waar plaats is voor een 
beetje levenskunst. Het hotel ligt in de wijk Lichtenberg, tegenover Tierpark 
Friedrichsfelde, de grootste openluchtzoo in Europa. Een metrohalte ligt op 
honderd meter van het hotel. In het hotel vind je een fitnessruimte en een 
wellnessgedeelte met twee sauna's, een stoombad en verschillende soorten 
douches (tegen betaling). Ook wordt er ingespeeld op de behoeften van 
gezinnen met kinderen: er zijn speciale kindermaaltijden in de restaurants 
en er is een kinderhoek waar kinderen kunnen spelen, tekenen en lezen. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.

 D
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 Citylight Hotel in  Berlijn
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  CITYLIGHT HOTEL **
 BERLIJN •  DUITSL AND

 Vlak naast de groene oase van het Humboldthain Park vind je het Citylight 
Hotel Berlin. Liefhebbers van geschiedenis, musea en architectuur komen 
in dit stadsdeel zeker aan hun trekken. Maar ook winkelfanaten hebben 
niks te klagen. Op amper vijf minuten loopafstand van het hotel ligt het 
winkelcentrum Gesundbrunnen-Center. Wil je de  trendy wijk Hackescher 
Markt en Alexanderplatz bezoeken? Met de metro en trein vlak bij het hotel 
ben je snel ter plaatse. De indrukwekkende Berlijnse Muur vind je op twee 
kilometer van het hotel. Tegenwoordig stralen de betonnen platen hoop en 
vrede uit dankzij de uitbundige graffiti. 's Ochtends start je de dag goed met 
een rijk en gevarieerd ontbijtbuffet. Citylights familievriendelijke clubkamer 
is voorzien van tafelvoetbal, biljart, darts en een flatscreentelevisie. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer

• 2 x ontbijt

Wil je met nog meer 
kinderen op de kamer, 
dan is dat mogelijk tegen 
een ter plaatse te betalen 
toeslag.

 D
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 ACHAT Comfort Dresden in  Dresden
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FERIENWOHNUNGEN HIMMELREICH
NORDENAU •  DUITSL AND

Wie houdt van natuur, actie of sneeuwpret haalt zijn hart op in het populaire 
Duitse Sauerland. In Ferienwohnung Himmelreich slaap je er met uitzicht op de 
bergen, bossen en weiden van de streek. De appartementen met wifi en televisie 
komen uit op het gemeenschappelijke terras waar je in de zomer gezellig kunt 
barbecueën. Voor het ontbijt wandel je naar hotel Landhaus Nordenau. In de 
omgeving verken je authentieke dorpjes, ontspan je in een wellnesscentrum 
en kun je uitgebreide wandel- en fietstochten maken. Met de auto ben je zo 
in de nabijgelegen stad Winterberg die bekendstaat als skigebied.

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 16 jaar):

• twee overnachtingen in 
een appartement D
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 TRYP by Wyndham Wuppertal in  Wuppertal
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  TRYP BY WYNDHAM WUPPERTAL ***
 WUPPERTAL •  DUITSL AND

 Tot voor kort ging het Duitse Ruhrgebied gebogen onder haar industriële 
geschiedenis. Vandaag heeft dit gebied zich opnieuw uitgevonden: vele 
industriële monumenten zijn nu aantrekkelijke maar vooral ook indrukwek-
kende bouwwerken geworden die omwille van hun omvang en historische 
waarde zeker een bezoekje waard zijn. De stad Wuppertal, in het hart van 
het Ruhrgebied, is bekend om haar zwevende tram, de Schwebebahn. Het 
moderne driesterrenhotel TRYP by Wyndham Wuppertal bevindt zich op vijf 
kilo meter van het stadscentrum en heeft een gezellige lounge, een bar en 
een restaurant. Je vindt er ook een sauna en een buitenzwembad met terras.  

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 15 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt 
• een dagticket voor de 

Schwebebahn voor de 
hele familie 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.

 D
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 Welcome Hotel Wesel in  Wesel
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  WELCOME HOTEL WESEL ****
 WESEL •  DUITSL AND

 In het Hanzestadje Wesel, ten noorden van het Duitse Keulen, vind je rustig 
en landelijk gelegen aan de Rijn, het Welcome Hotel Wesel. Hier overnacht 
je in een prachtige suite met balkon. Welcome Hotel Wesel telt 102 smaakvol 
ingerichte suites met gescheiden woon- en slaapgedeelte. Op het bistroterras 
met uitzicht op de Rijn kun je genieten van een kopje thee of koffie met 
een lekker stukje cake. 's Ochtends neem je hier plaats en doe je je tegoed 
aan het heerlijk uitgebreide ontbijtbuffet. In restaurant Deichgraf kun je à 
la carte dineren.  

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 11 jaar):

• twee overnachtingen 
in een suite 

• 2 x ontbijt 
• zwembadtickets voor 

de hele familie of 
een Willy Welcome- 
knuffel voor de kids

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Novotel Düsseldorf in  Düsseldorf
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  NOVOTEL DÜSSELDORF CITY WEST ****
 DÜSSELDORF •  DUITSL AND

 Novotel Düsseldorf City West ligt aan de rand van Düsseldorf. Vlak bij het 
hotel kun je de metro nemen die je op een kwartiertje naar het centrum van 
de stad brengt. Met je Bongo logeer je in een ruime familiekamer. Novotel 
Düsseldorf City West is een bijzonder kindvriendelijk hotel. Bij aankomst 
krijgen de kids een cadeautje en tijdens het verblijf kunnen ze naar harten-
lust ravotten in de binnenspeelplaats. Bovendien vind je in het restaurant 
speciale kindermenu's. Wie graag een uitstapje maakt in de buurt, kan de 
onderwaterwereld gaan ontdekken in Aquazoo. Na een vermoeiende dag 
kun je je batterijen weer opladen in de sauna en in de fitness. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar): 

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer 

• 2 x ontbijt
• kleine verrassing voor 

de kinderen
• gebruik van de fitness, 

de sauna en het 
stoombad

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor het 
hotel hoeveel kinderen er 
meekomen en hoe oud 
ze zijn.

 D
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 Mercure Köln West in  Keulen
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WELCOME HOTEL DORF 
 MÜNSTERLAND ****

LEGDEN •  DUITSL AND

Welcome Hotel Dorf Münsterland ligt in Legden, vlak bij de grens met 
 Nederland in het Duitse Nordrhein-Westfalen. Het hotel maakt deel uit 
van een vrijetijdspark waarin een authentiek Duits boerendorp uit de middel-
eeuwen in vakmanstijl werd nagebouwd. Je geniet er in alle comfort van de 
nostalgische sfeer en de groene omgeving van het park. De hotelkamers zijn 
ingericht in klassieke stijl en beschikken over televisie, zithoek en een eigen 
badkamer. Het hotel herbergt ook een restaurant, Guten Stube, waar je 
zowel à la carte als in buffetvorm kunt eten. De omgeving rond het park staat 
bekend om de prachtige fiets- en wandelroutes.

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Victor's Residenz-Hotel Gummersbach in  Gummersbach
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  VICTOR'S RESIDENZ-HOTEL  
GUMMERSBACH ****

 GUMMERSBACH •  DUITSL AND

 Het Bergische Land is een waar wandelparadijs met zijn glooiende landschap, 
kronkelende riviertjes en pittoreske dorpjes. Gummersbach en omstreken 
worden nog niet overstelpt door toeristen, zodat je er van een authentiek 
weekendje weg geniet. Victor's Residenz-Hotel Gummersbach is een modern 
viersterrenhotel van waaruit je de streek prima kunt verkennen. Niet alleen 
bevind je je hier in het hart van het Bergische Land, de levendige steden 
Keulen en Düsseldorf liggen maar een uurtje verderop. 's Morgens wacht 
je een uitstekend ontbijtbuffet en 's avonds geniet je van lokale, Bergische 
specialiteiten en internationale delicatessen. Met de kids kan je gaan wandelen 
of shoppen in de buurt of je kan gaan vissen in een van de omliggende meren. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.

 D
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 Hotel Sonneneck in  Winterberg-Züschen
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  HOTEL SONNENECK ***
 WINTERBERG-ZÜSCHEN •  DUITSL AND

 Bij Hotel Sonneneck draait alles om een gemoedelijke en persoonlijke aanpak. 
De zeventien kamers zijn standaard, maar eigentijds ingericht om je een 
huiselijk gevoel te geven en voorzien van alle comfort. Stress maakt hier geen 
kans, wanneer de hartelijke sfeer en mooie omgeving al je zorgen wegnemen. 
Met je bon slaap je in een familiekamer. Vul je dag met talrijke activiteiten, 
zoals wandelen, mountainbiken, langlaufen of skiën in de winter. Van april 
tot november ontvang je in het hotel de WinterbergCard Plus, waarmee 
je veel activiteiten in de omgeving kosteloos of met kleine bijbetaling kunt 
ondernemen. Voor paardenliefhebbers is dit de ideale locatie. De eigenaar 
van het hotel beschikt over twee paarden. De mogelijkheid bestaat om een 
onvergetelijke rit door het gebergte te maken. Er worden ook paardrijlessen 
gegeven. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen in een 
familiekamer 

• 2 x ontbijt 

In de periode van april tot 
november ontvang je de 
 WinterbergCard Plus waar-
mee je kortingen ontvangt 
op tal van activiteiten. Kijk op 
www.winterberg card-plus.de 
voor de mogelijkheden.

Opgelet: vermeld bij reser-
vering in het opmerkingen-
veld voor het hotel hoeveel 
kinderen er meekomen en hoe 
oud ze zijn.

 D
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 Historisches Weinhotel Zum Grünen Kranz in  Rüdesheim am Rhein
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  HISTORISCHES WEINHOTEL  
ZUM GRÜNEN KRANZ ***

 RÜDESHEIM AM RHEIN •  DUITSL AND

 Rüdesheim am Rhein staat voor de romantische Rijn, een actieve vakantie 
en genieten van het leven. De stad biedt het hele jaar door evenementen 
in verband met wijn, wandel mogelijkheden en toegang tot het Unesco- 
werelderfgoed. Het Historisches Weinhotel des Riesling Zum Grünen Kranz 
ligt in het oude stadsgedeelte, je hebt er een prachtig uitzicht op de wijn-
gaarden van Rüdesheim. 's Ochtends geeft het ontbijtbuffet je voldoende 
energie om je ontdekkingstocht van de streek te beginnen. In restaurant 
Kranzküche heb je de keuze uit seizoensgerechten, specialiteiten uit de 
Rheingau of internationale gerechten. In de zomer geniet je van verse salades, 
gemaakt met groenten uit de tuin en gegrild vlees. In de winter proef je van 
diverse streekspecialiteiten, zoals ree. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een ruime familie-
kamer

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.

 D
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 Victor's Residenz-Hotel Frankenthal in  Frankenthal
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  VICTOR'S RESIDENZ-HOTEL  
FRANKENTHAL ****

 FRANKENTHAL •  DUITSL AND

 Victor's Residenz-Hotel Frankenthal is gelegen midden in het schilderachtige 
stadje Frankenthal, in het hart van een van Duitslands grootste wijnstreken 
Palts. Het hotel, met zijn bijzondere architectuur een bezienswaardigheid op 
zich, baadt in een tijdloos interieur en telt 104 kamers. In het Panorama Café 
ontbijt je met een onvergetelijk zicht op de glooiende heuvels rondom de stad. 
Een wellness met sauna en stoombad zorgt voor de nodige relaxatie. Maar 
vergeet zeker ook geen bezoekje te wagen aan de vele historische kastelen in 
de omgeving, zoals de dom van Speyer, 's werelds grootste kerk in romaanse 
stijl. Verras de kinderen met een uitstapje naar het entertainmentpark Holiday 
Park of ga samen hiken op de vele wandelroutes. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar): 

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.

 D
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 Novotel Lille Centre Gares in  Lille

32 

RÉSIDENCE LES ALLÉES DU GREEN ***
LEVERNOIS •  FRANKRIJK

Beaune ligt vlak bij de Autoroute du Soleil en is hiermee een populaire 
tussenstop voor zij die richting Zuid-Frankrijk trekken. Naast een handige 
tussenstop is Beaune vooral een gezellig bourgondisch en historisch stadje 
waar je achteraf gezien langer had willen blijven. Beaune wordt met zijn talloze 
wijngaarden ook wel de hoofdstad van de wijn genoemd. Het driesterren 
Résidence Les Allées du Green ligt naast een golfterrein, op vier kilometer 
van Beaune. Met een zwembad, sauna en knusse appartementjes zit je hier 
goed om je batterijen op te laden. Via Résidence Les Allées du Green kun 
je verschillende excursies en workshops boeken zodat je Beaune op zijn 
best ervaart.  

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een vierpersoons-
appartement 

Extra: een ruimere kamer 
is mogelijk mits betaling 
van een supplement (ter 
plaatse).
Extra: een ontbijt is mo-
gelijk mits betaling van een 
supplement (ter plaatse).
Opgelet: je dient ter plaatse 
45 euro te betalen voor 
de schoonmaakkosten. 
Je betaalt ter plaatse ook 
8 euro per persoon voor 
handdoeken.
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 ibis Styles Calais Centre in  Calais

33 

NOVOTEL MARNE LA VALLÉE 
COLLÉGIEN ****

MARNE L A VALLÉE •  FRANKRIJK

Een bezoekje met de hele familie aan Parijs combineren met de magie van 
Disneyland® Parijs? Novotel Marne La Vallée Collégien ligt op veertien 
kilometer van de woonplaats van Mickey Mouse en op drie kilometer van 
een RER-lijn die een rechtstreekse verbinding met Parijs biedt. Het vier-
sterrenhotel heeft 193 kamers, die modern zijn aangekleed en alle gebruike-
lijke faciliteiten hebben, inclusief een flatscreentelevisie en gratis draadloos 
internet. De kinderen kunnen zich naar hartenlust uitleven in het zwembad, 
op de petanque baan, aan de pingpongtafel, op het basketbalveld en in de 
kinderspeeltuin. In het Novotel Café staan lekkere en gezond gebalanceerde 
gerechten op het menu. Er is ook een speciaal kindermenu. Bij mooi weer 
kun je buiten op het terras eten.

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 15 jaar):

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Oye Plage in  Platier d'Oye

34 

HOLIDAY SUITES   OYE-PLAGE
 OYE-PL AGE •  FRANKRIJK

 Holiday Suites Oye-Plage is een familieverblijf aan de wondermooie Franse 
Opaalkust, niet ver van de Belgische grens. De plek voor een droomvakantie 
met het gezin boordevol strand avonturen en natuurpracht. Verken de streek 
per fiets of per paard, laat de hoge rotskust je verbijsteren of lanterfant 
gewoon een dagje op het strand. Een bezoek aan het natuurpark met zijn 
driehonderd hectare flora en fauna zal je zeker ook weten te bekoren. In de 
omgeving zijn er heel wat gezellige dorpjes, zoals het pittoreske vestingsstadje 
Gravelines en Calais met haar prachtig Vlaamse belfort. Het vakantiepark ligt 
maar een zucht weg van de kust en biedt comfortabele gezins appartementen 
met een moderne uitstraling en alle nodige faciliteiten. Je komt hier niets 
tekort. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 1 OF 2 KINDEREN:

• twee overnachtingen in een 
standaardkamer

• schoonmaakkosten inbegrepen 
Opgelet, exclusief:
• ontbijt (zelf te verzorgen)
• lakens (wel verplicht ter plaatse 

te huren: 8 euro p.p.)
• handdoeken zijn optioneel  

(5 euro p.p.)
• verplichte waarborg van 150 euro 

(te voldoen aan Holiday Suites via 
overschrijving of doorgeven van 
kredietkaartgegevens ter garantie)

Extra's zijn steeds op voorhand af 
te rekenen bij Holiday Suites. 
Opgelet: vermeld bij reservering in 
het opmerkingen veld voor het  
hotel hoeveel kinderen er  
meekomen en hoe oud ze zijn.
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 Equihen-Plage in  Équihen-Plage

35 

HOLIDAY SUITES ÉQUIHEN-PLAGE
 ÉQUIHEN-PL AGE •  FRANKRIJK

 Équihen-Plage is een voormalig vissersdorpje dat is omgetoverd tot een char-
mante badplaats waar het dagelijkse ritme wat gemoedelijker passeert dan 
we gewend zijn. Een beetje later opstaan, op je gemak genieten van een stuk 
Frans stokbrood, bij de golven rondkuieren op zoek naar schelpen om de dag 
af te sluiten met een rood wijntje. En dat allemaal tegen het prachtige decor 
van de Opaalkust en in de vakantiehuisjes van Holiday Suites Équihen-Plage, 
gelegen in het Domaine Sauvage tussen twee natuurreservaten in. Dit recente 
complex verzekert je van alle nodige vakantiecomfort, dicht bij het strand en 
golfterrein Golf Les Pins & Golf Les Dunes waar het heerlijk dineren is. De 
ruime appartementen hebben elk een eigen terras. Paardrijden, kite surfen 
en zeilen wordt hier veel gedaan en er zijn tal van evenementen in het kasteel 
van Hardelot. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN EN 
1 OF 2 KINDEREN:
• twee overnachtingen in een 

standaardkamer
• schoonmaakkosten inbegrepen 
Opgelet, exclusief:
• ontbijt (zelf te verzorgen)
• lakens (wel verplicht ter plaatse te 

huren: 8 euro p.p.)
• handdoeken zijn optioneel  

(5 euro p.p.)
• verplichte waarborg van 150 euro 

(te voldoen aan Holiday Suites via 
overschrijving of doorgeven van 
kredietkaartgegevens ter garantie) 

Extra's zijn steeds op voorhand af te 
rekenen bij Holiday Suites.
Opgelet: vermeld bij reservering in 
het opmerkingenveld voor het hotel 
hoeveel kinderen er meekomen  
en hoe oud ze zijn.
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 Holiday Suites Villa Les Margats in  Bray-Dunes

36 

  HOLIDAY SUITES VILLA LES MARGATS
 BRAY-DUNES •  FRANKRIJK

 Bray-Dunes is een vakantieoord in volle ontwikkeling aan de betoverende 
Frans-Vlaamse Opaalkust, net over de Belgische grens. Het dorpje bestaat 
uit een brede zandstrook en duinen zo ver het oog reikt, ideaal voor eindeloze 
wandelingen. Twee natuurreservaten in de contreien zorgen voor talloze wan-
del- en fietsroutes. Vermaak de kinderen met een bezoekje aan De Panne of 
Plopsaland tien minuten verderop of waag je aan een wedstrijdje petanque, 
minigolf of watersport. Holiday Suites Villa Les Margats biedt na al die actie 
de welkome ontspanning en rust. Op driehonderd meter van de zee ligt deze 
residentie met zijn smaakvol ingerichte appartementen met eigen keuken en 
terras. De wifi is gratis in alle kamers. Enkele minuten van de suites liggen 
ook nog een schaatspiste en bowlingcenter. Genoeg te doen dus! 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 1 OF 2 KINDEREN:
• twee overnachtingen in een 

standaardkamer
• schoonmaakkosten inbegrepen 
Opgelet, exclusief:
• ontbijt (zelf te verzorgen)
• lakens (wel verplicht ter plaatse 

te huren: 8 euro p.p.)
• handdoeken zijn optioneel  

(5 euro p.p.)
• verplichte waarborg van 150 euro 

(te voldoen aan Holiday Suites 
via overschrijving of doorgeven 
van kredietkaartgegevens ter 
garantie)

Extra’s zijn steeds op voorhand af 
te rekenen bij Holiday Suites. 
Opgelet: vermeld bij reservering 
in het opmerkingenveld voor het 
hotel hoeveel kinderen er  
meekomen en hoe oud ze zijn.
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 Holiday Suites Etoile des Dunes in  Bray-Dunes

37 

  HOLIDAY SUITES ETOILE DES DUNES
 BRAY-DUNES •  FRANKRIJK

 Een perfecte mix tussen smullen, bewegen, ontspannen en op avontuur 
gaan: zo ziet een kustvakantie eruit in het Franse Bray-Dunes. Beschermde 
duingebieden, een breed zandstrand en een aangename zeedijk wachten je op. 
Hier aan de fraaie Opaalkust staat het splinternieuwe Holiday Suites Etoile 
des Dunes. De appartementen zijn verzorgd, ogen modern en hebben alle 
voorzieningen die je je wenst zoals een  terras. Etoile des Dunes ligt op een 
oogwenk van het strand. De kinderen vinden in dit dorpje genoeg jolijt, van 
talloze watersporten aan het strand tot minigolf, tennis, schaatsen en bowlen 
in het binnenland. Of wat dacht je van het plezierige Plopsaland een paar 
kilometer verderop? Kom en geniet in Bray-Dunes van een welverdiende 
vakantie en het fenomenale duinzicht. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN EN 
1 OF 2 KINDEREN:
• twee overnachtingen in een 

standaardkamer
• schoonmaakkosten inbegrepen 
Opgelet, exclusief:
• ontbijt (zelf te verzorgen) 

lakens (wel verplicht ter plaatse te 
huren: 8 euro p.p.)

• handdoeken zijn optioneel  
(5 euro p.p.)

• verplichte waarborg van 150 euro 
(te voldoen aan Holiday Suites via 
overschrijving of doorgeven van 
kredietkaartgegevens ter garantie)

Extra's zijn steeds op voorhand af te 
rekenen bij Holiday Suites. 
Opgelet: vermeld bij reservering in 
het opmerkingen veld voor het hotel 
hoeveel kinderen er meekomen en 
hoe oud ze zijn.
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 Holiday Suites Etoile de Mer in  Bray-Dunes

38 

  HOLIDAY SUITES ETOILE DE MER
 BRAY-DUNES •  FRANKRIJK

 Recht tegenover de zee in Bray-Dunes staat het mooie Holiday Suites 
Etoile de Mer, een trendy nieuw appartementencomplex. De 26 luxueuze 
appartementen hebben elk een televisie, eigen badkamer met haardroger 
en bad of douche, een keuken met keukengerei en fornuis. In een straal 
van vijftien kilometer bezoek je Plopsaland en De Panne, het Paul Delvaux 
Museum en de kuststrook van Malo Les Bains. Vergeet zeker geen kijkje te 
nemen in het uitgestrekte duinenreservaat, want dat is waar Bray-Dunes 
uiteindelijk bekend voor staat. Verder biedt Bray-Dunes alles wat een goede 
badplaats te bieden heeft, voor zowel jong als oud. Ga minigolven, tennissen, 
zeilen of kitesurfen, of geniet volop van je vrije tijd bij een lekker diner in een 
van de vele restaurantjes. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 1 OF 2 KINDEREN:
• twee overnachtingen in een 

standaardkamer
• schoonmaakkosten inbegrepen 
Opgelet, exclusief:
• ontbijt (zelf te verzorgen) 

lakens (wel verplicht ter plaatse te 
huren: 8 euro p.p.)

• handdoeken zijn optioneel  
(5 euro p.p.)

• verplichte waarborg van 150 euro 
(te voldoen aan Holiday Suites via 
overschrijving of doorgeven van 
kredietkaartgegevens ter garantie)

Extra’s zijn steeds op voorhand af te 
rekenen bij Holiday Suites. 
Opgelet: vermeld bij reservering in 
het opmerkingenveld voor het  
hotel hoeveel kinderen er  
meekomen en hoe oud ze zijn.

 FR
A

N
K

R
IJK



48

DEZE BONGO

 

 Les Roulottes de l'Omignon in  Vermand

39 

LA MAISON DE L'OMIGNON
 VERMAND •  FRANKRIJK

 In Picardië, tussen de baai van de Somme en de Belgische grens, houden de 
mensen van eenvoudig en authentiek genieten. In La Maison de l'Omignon 
verblijf je in een echte houten woonwagen, die de magie van het zwerversbestaan 
combineert met de ongerepte Picardische natuur. De woonwagen is uitgerust 
met een badkamer, een goed uitgeruste keuken, vier bedden, elektrische ver-
warming en tuinmeubelen om van de zon te genieten. Je kunt ook logeren in 
een Carré d'étoiles, een huisje met uitzicht op de sterrenhemel vanuit je bed. 
Je hebt een kano en vishengels ter beschikking, zodat een bezoek aan de vijver 
van Omignon zeker een aanrader is. Er zijn ook fietsen voorzien om de omgeving 
te verkennen. Tussen de verschillende woonwagens is voldoende ruimte, zodat 
er genoeg privacy is en de kinderen geen gebrek aan speelruimte hebben. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar): 

• twee overnachtingen in 
een woonwagen of Carré 
d'étoiles

• 2 x ontbijt 

Schoonmaakkosten zijn niet 
inbegrepen (ter plaatse te 
betalen).

Opgelet: vermeld bij reser-
vering in het opmerkingen-
veld voor het hotel hoeveel 
kinderen er meekomen en 
hoe oud ze zijn.
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 Résort Résidence Pierre in  Rosierés-Près-Troyes

40 

  RÉSORT RÉSIDENCE PIERRE ****
 ROSIERÉS-PRÈS-TROYES •  FRANKRIJK

 In Rosières-près-Troyes ben je in het hart van de champagnestreek Aube. 
Résidence Pierre ligt in deze prachtige omgeving waar je kunt genieten van 
golvende landschappen, pittoreske dorpen en natuurlijk van het vakmanschap 
van de wijnbouwers. Résidence Pierre is geen hotel, maar een gastenverblijf. 
Gastvrouw en gastheer Heidi en Peter stellen hun eigen woning voor jou ter 
beschikking. Hier ben je welkom om te genieten van verzorgde privékamers 
met elk een eigen toilet, wastafel, douche of bad. Buiten vind je een verwarmd 
zwembad. Maar waar de eigenaars vooral naar uitkijken, is jou te verwennen 
aan hun lange gastentafel. Het is er van 's morgens tot 's avonds een culinair 
feest, overgoten met heerlijke Champagne 'Résidence Pierre'. Tijd voor jou 
en je gezin om te leven als God in Frankrijk.

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een tweepersoons-
kamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Hôtel des Pirates in  Dolancourt
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  HÔTEL DES PIRATES ****
 DOL ANCOURT •  FRANKRIJK

 In Dolancourt, een dorpje in de Franse Champagne-Ardennen, vind je 
Hôtel des Pirates, te midden van de prachtige bossen en uitgestrekte meren. 
Het hotel heeft een wel heel bijzondere buur, namelijk het attractiepark 
Nigloland. Als je de anonieme gevel ziet, kun je je onmogelijk inbeelden wat 
zich binnen afspeelt: eens je het viersterrenhotel betreedt, kom je terecht 
in een betoverende piratenwereld. De Bar des Caraïbes is ingericht als een 
galjoen en in het restaurant waan je je in de buik van een piratenschip. Je 
verbeelding draait onmiddellijk op volle toeren! De theaterzaal Les Salons 
du Capitaine is elke avond het toneel van geanimeerde shows voor jong en 
oud. Grime, goochelshows, animaties: telkens staat er weer wat anders op 
het menu. Kortom, een onvergetelijk verblijf voor jou en de kinderen. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• een overnachting in 
een familiekamer 

• een ontbijt 
• een glaasje champagne 

voor de ouders bij 
aankomst 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Le Village de la Champagne in  Bar-sur-Aube
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  LE VILLAGE DE LA CHAMPAGNE
 BAR-SUR-AUBE •  FRANKRIJK

 Wie houdt van een originele vakantie op het Franse platteland, zal zeker al eens 
van roulottes gehoord hebben. Dit zijn luxueus ingerichte woonwagens die 
op een mooi, groen terrein gelegen zijn. Deze vorm van plattelands toerisme 
is de jongste jaren erg populair geworden. Le Village de la  Champagne ligt 
dicht bij een bosrijk gebied in het dorpje Bar-sur-Aube en het Parc Naturel 
Régional de la Forêt d'Orient. De kinderen zullen het hier vast en zeker naar 
hun zin hebben, want het terrein van Le Village de la Champagne telt meer 
dan voldoende mogelijkheden voor urenlang plezier. Zo is er onder meer een 
overdekt buitenzwembad. Bovendien is het attractiepark Nigloland niet veraf. 
En zoals de ouders uit de naam al hadden begrepen: champagne proeven is 
in deze streek uiteraard een must. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een woonwagen

• 2 x ontbijt 
• gebruik van het ver-

warmde zwembad

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 L'Arbre à Cabane in  Guyonvelle
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  L'ARBRE À CABANE
 GUYONVELLE •  FRANKRIJK

 Ben jij en je gezin klaar voor verandering van omgeving? Dan is L'Arbre à 
Cabane iets voor jullie. Een mooi bos van enkele hectare huist vijf prachtige 
hutten, allemaal even uniek en afgezonderd, gebouwd in oude bomen. Een 
magische ervaring in een betoverend domein in Champagne-Ardenne, op een 
anderhalf uurtje van Dijon, Nancy en Besançon. Je zal lunchen en dineren 
op je terras in het gezelschap van eekhoorns en vogels. Het gebied is goed 
bewaard gebleven, jouw rust hier is verzekerd. Er is groen overal om je heen. 
Beelden van dieren en personages zullen je begeleiden tijdens je verblijf, hetzij 
in je hut of in het woud. Dit is een kinderdroom die uitkomt. Een boomhut om 
plezier en ontspanning te hebben, en te gaan waar niemand je komt zoeken. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer 

• 2 x ontbijt 

Geldig in de hutten: 
Traum, Azlom, El Sueno. 
Telefonisch of via e-mail 
reserveren gaat direct via 
L’Arbre à Cabane.

Opgelet: vermeld bij reser-
vering in het opmerkingen-
veld voor het hotel hoeveel 
kinderen er meekomen en 
hoe oud ze zijn.
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 Comfort Hotel Metz Woippy in  Woippy

44 

  COMFORT HOTEL METZ WOIPPY ***
 WOIPPY •  FRANKRIJK

 Op slechts twee kilometer van Metz ligt het Comfort Hotel Metz Woippy. 
In een mum van tijd sta je in het historische centrum van de stad. Met haar 
mooie kathedraal, schitterende natuurparken, bossen en de vele pittoreske 
huisjes in de omgeving, vormt Metz een ideale uitvalsbasis voor een week-
endje weg. Ook voor de kinderen is hier heel wat te doen. Zo is de zoo van 
Amnéville vlakbij. De zoo is een van de mooiste van Europa met maar liefst 
tweeduizend dieren. Ook het pretpark Walygator ligt in de buurt. Het hotel, 
zonder lift, telt 44 volledig uitgeruste kamers met comfortabele bedden, 
een badkamer, flatscreentelevisie en gratis wifi. 's Ochtends geniet je van een 
uitgebreid ontbijtbuffet. In het restaurant La Terrasse de Berlange (gesloten 
in het weekend) kun je terecht voor heerlijke lokale specialiteiten. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 1 KIND (t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Novotel Metz Hauconcourt in  Maizieres Les Metz
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VIT TEL TA NATURE
VITTEL •  FRANKRIJK

Dagdromen in een boomhut waar niemand je kan vinden: het lijkt wel het 
schoolvoorbeeld van een kinderdroom. Nu we non-stop bereikbaar zijn, 
dromen we stiekem weer van zo’n boomhut. Trek eens naar Vit Tel Ta Nature, 
waar rust verzekerd wordt in een ecologisch kader. Je overnacht er midden in 
een park, in bijzondere hutten die gehuisvest zijn in bomen van wel honderd 
jaar oud. Alle hutten hebben een eigen droogtoilet en zijn magnifiek in-
gericht. Je ontbijt vindt plaats tussen het gezang van de vogels. Versterk dat 
kostbare gevoel van ontspanning met een yogasessie of wandeling in het park, 
of ontdek op twee kilometer van het park de heilzame thermen van Vittel.

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een Kentan-hut  

• 2 x ontbijt 
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 Résidence Jean Sébastien Bach in  Straatsburg
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NOVOTEL SUITES PARIS  
RUEIL  MALMAISON ****

RUEIL-MALMAISON •  FRANKRIJK

Viersterrenhotel Novotel Suites Paris Rueil Malmaison vind je ten westen van 
de Franse hoofdstad in de residentiële voorstad Rueil-Malmaison, niet ver van 
de oevers van de rivier de Seine. Je verblijft hier in een van de heden daags 
ingerichte, dertig vierkante meter grote suites, voorzien van alle gebruikelijke 
viersterrenfaciliteiten. Na een goedgevulde dag in de Parijse binnenstad 
kun je in de moderne bar van het hotel terecht voor een afzakkertje. Vanuit 
het hotel is het centrum van Parijs eenvoudig bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Ook Versailles met zijn wereldberoemde kasteel ligt slechts op een 
boogscheut afstand van het hotel. In Rueil-Malmaison zelf vind je het Kasteel 
van Malmaison dat ooit nog de woonplaats van Napoleon Bonaparte en zijn 
vrouw Joséphine was.

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 16 jaar):

• twee overnachtingen 
in een suite 

• 2 x ontbijt 
• gratis parking  FR
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 Hôtel Les Remparts in  Kaysersberg

47 

  HÔTEL LES REMPARTS KAYSERSBERG ***
 KAYSERSBERG •  FRANKRIJK

 Ontdek Hôtel Les Remparts Kaysersberg, gelegen in het gelijknamige stadje 
Kaysers berg. Omringd door wijngaarden en groen, vormt dit hotel de ideale 
plek om je te ontspannen in alle rust en comfort. Dat comfort zet zich duidelijk 
voort in de kamers met een aangenaam en hedendaags interieur met mooie 
houten vloeren. Het vriende lijke personeel staat steeds voor je klaar om je 
wensen te vervullen. Profiteer ervan om tijdens je verblijf eens rond te struinen 
in de straatjes van de stad. Bewonder de oude huizen met houten details en 
het impressionante stadhuis in renaissancestijl. Laat je onderdompelen in de 
authentieke sfeer van Frankrijk, in het hart van de Elzas. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer 

• 2 x ontbijt
• gebruik van de sauna 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Novotel Colmar in  Colmar

48 

IBIS STYLES COLMAR NORD ****
 COLMAR •  FRANKRIJK

 Gelegen in de Elzas, combineert het charmante stadje Colmar het beste van 
Duitsland en Frankrijk en dat resulteert in een bijzonder fijne reisbestemming. 
De 68 kamers van ibis Styles Colmar Nord zijn voorzien van de nodige luxe, 
zoals airconditioning, een lcd-televisie en wifi. Voor een lunch of diner stap 
je binnen in restaurant La Table du Vigneron. Vanop het terras kijk je uit 
over de Vogezen en haar overweldigende natuurpracht. In de bar schuif je 
's ochtends je voeten onder tafel voor het ontbijt en kun je 's avonds terecht 
voor een slaapmutsje. Verveelde kinderen zijn hier nergens te bespeuren, 
want het hotel voorziet heel wat entertainment. Naast een buitenzwembad 
staan ook een speelplein, een gaming-ruimte en een fitness garant voor uren 
speelplezier en ontspanning. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 15 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Domaine Du Golf in  Ammerschwihr
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  DOMAINE DU GOLF ***
 AMMERSCHWIHR •  FRANKRIJK

 Domaine Du Golf bevindt zich op het golfterrein van Ammerschwihr, een 
dorpje in de Elzas op negen kilometer van Colmar. Dit vakantiedomein bevindt 
zich tussen de bossen en de wijngaarden. Je vindt er 72 appartementen die 
allemaal voorzien zijn van het nodige comfort. Elk appartement heeft een 
balkon met tuinstoelen en -tafel. Tijdens je verblijf heb je gratis toegang 
tot de sauna en het zwembad op het domein. Ammerschwihr bestaat voor 
een groot deel uit bossen. Ideaal dus voor een lange wandeling met het hele 
gezin! Domaine Du Golf ligt ook langs de bekende Route des Vins d'Alsace. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een appartement 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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  Les Jardins de Deauville in  St-Martins-aux-Chartrains
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   LES JARDINS DE DEAUVILLE ***
 SAINT-MARTINS-AUX-CHARTRAINS •  FRANKRIJK

 Wie wil er niet vertoeven in een oase van rust, comfort en gastvrijheid? Les 
Jardins de Deauville bevindt zich op slechts tien minuten van de gezellige 
drukte die het centrum van Deauville met zich meebrengt. De ruime kamers 
van Les Jardins de Deauville zijn modern ingericht met een nostalgische toets 
en beschikken over alle nodige voorzieningen. 'Le Carrousel', het restaurant 
van het hotel, profiteert dankzij zijn open haard en grote erkers van een 
bijzonder charmante sfeer. Met ook een keuken die je aangenaam zal verras-
sen, zit je hier op de juiste plek voor een lekker diner. Bij het ochtendgloren 
wacht een lekker ontbijtbuffet je op om de dag positief in te zetten. De 
kinderen kunnen naar hartenlust ravotten in de speeltuin en het verwarmde 
openluchtzwembad. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN:

• twee overnachtingen 
in een dubbele slaap-
kamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.

 FR
A

N
K

R
IJK



60

DEZE BONGO

 

 Novotel Suites Rouen Normandië in  Rouen
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  NOVOTEL SUITES ROUEN NORMANDIË ****
 ROUEN •  FRANKRIJK

 Het Novotel Suites Rouen Normandie ligt aan de oevers van de Seine, de 
perfecte locatie om heerlijke wandelingen te maken. Op slechts vijftien 
minuten wandelen bereik je het centrum van Rouen. Met zijn honderd klok-
kentorens, prachtige gebouwen en ontelbare boetiekjes en galerijen zal dit 
stadje je zeker niet vervelen. Het staat eveneens bekend om zijn vele goede 
restaurants en zijn bruisende nachtleven. Ontspannen kan in de fitnessruimte 
van het hotel of in je eigen suite met moderne en ruime leefruimte. Voor een 
lekkere maaltijd kan je in het hotel altijd terecht in de Boutique Gourmande. 
's Ochtends word je er getrakteerd op een lekker ontbijt en krijgen de kinde-
ren een speciale ontbijtbox om de dag mee te beginnen. Dit comfortabele, 
moderne hotel is ideaal voor een vakantie met het gezin. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN:

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Rando Yourte in  Paluel
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  RANDO YOURTE
 PALUEL •  FRANKRIJK

 Aan de Normandische kust gaan het groen van de weiden en het blauw van 
de zee hand in hand. Op ongeveer een kilometer van de zee situeert zich 
Rando Yourte, een authentiek joertendorp waar je de nacht spendeert op 
een ongewone, maar comfortabele manier. Alle joerten werden op de oor-
spronkelijke manier ingericht, maar beschikken uiteraard over alle nodige 
faciliteiten om er een fijn verblijf van te maken. Geniet van het prachtige 
zicht en de verfrissende lucht die Normandië je te bieden heeft. Kom daarna 
nog eens tot rust in de sauna. In de ochtend geniet je van een uitgebreid 
ontbijt waarmee je de dag al stevig inzet. Trek met deze keuze weg uit de 
alledaagse realiteit en trakteer jou en je kroost op dit onvergetelijke avontuur 
boordevol herinneringen. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 1 KIND:

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt 
• een halve fles cider van 

het huis als welkomst-
geschenk

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Adonis Grandcamp in  Grandcamp-Maisy
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  ADONIS GRANDCAMP
 GRANDCAMP-MAISY •  FRANKRIJK

 Niet ver van de D-day stranden ligt de Adonis Grandcamp residentie met 
zijn ruime appartementen. De koele kleurtinten geven het interieur een frisse 
toets. Je vindt alles wat je nodig hebt in de volledig ingerichte keuken en een 
groot verwarmd buitenzwembad is een heus festijn voor de kleinsten onder 
ons. Ontspannen kan je in de sauna of hamam. Overdag kan je op je gemak 
rondkuieren op het strand of aan de vissershaven vlak bij het hotel, of je geeft 
je ogen de kost aan de prachtige Normandische rotsen terwijl je per fiets of 
per paard de kust verkent. Voor wat meer actie zijn er tal van watersporten 
op het strand mogelijk. Laat 's avonds het hele gezin genieten van heerlijke 
gerechten, bereid met vis recht uit de zee. Een weekendje Normandië is hoe 
dan ook een uitstap vol geschiedenis, quality time en lekker eten. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een tweepersoons-
kamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Le Domaine des Tuileries in  Salins
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  DOMAINE DES TUILERIES
 SALINS •  FRANKRIJK

 Salins is gelegen in Île-de-France, een regio die een rijke geschiedenis com-
bineert met een prachtige natuur en een artistiek en cultureel erfgoed. 
Breng een bezoek aan het Kasteel van Vaux-le-Vicomte met zijn barokke 
architectuur of geniet van het groen in het Forêt de Fontainebleau, een 
van de grootste bossen van Europa. Het gedroomde kader om van al deze 
pracht te genieten, is het Domaine des Tuileries. In de schaduw van een oude 
steenfabriek, middenin de natuur, vind je daar een rustige verblijfplaats, waar 
alles voorzien is om het je naar je zin te maken: een zwembad, een ping-
pongtafel, een petanqueterrein, een massagesalon… Met je bon overnacht 
je in een ruime en comfortabele woonwagen. Je vindt er een kitchenette, 
een tweepersoonsbed, twee slaapbanken, een badkamer en tuinmeubelen. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar): 

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer 

• 2 x ontbijt

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Novotel Saclay in  Saclay
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  NOVOTEL SACLAY ****
 SACL AY •  FRANKRIJK

 Het Novotel Saclay is gelegen in de groene omgeving van de Vallée de 
 Chevreuse, niet ver van Parijs en op slechts vijftien kilometer van het luxu-
euze kasteel van Versailles. Wandel er door de bekende spiegelzaal of kuier 
door de gigantische tuinen. In dit viersterrenhotel verblijf je in comfortabele 
kamers, voorzien van een televisie, gratis internet en een eigen badkamer. 
Als gast kun je gebruikmaken van het buiten zwembad, de minigolfbaan, de 
tafeltennisruimte, de tennisbaan of je kunt fietsen huren. 's Ochtends staat 
er een uitgebreid ontbijtbuffet voor je klaar en 's avonds is het gezellig dineren 
in het Novotel Café waar traditionele en gezonde gerechten geserveerd 
worden. In de zomer eet je op het terras. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 15 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Villa Modigliani in  Parijs
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  VILLA MODIGLIANI ***
 PARIJS •  FRANKRIJK

 Villa Modigliani is gelegen in het centrum van het veertiende arrondisse-
ment en ligt op een steenworp van de Montparnasse-Toren, ideaal voor een 
panorama over Parijs! Deze wijk speelde net als Montmartre een belangrijke 
rol tijdens de belle époque en dat voel je nog steeds. Filmzalen en pittoreske 
theaters sieren hier het straatbeeld. Met de metro bereik je in enkele minuten 
ook de andere delen van Parijs die een bezoekje waard zijn. Villa Modigliani 
telt 101 comfortabele kamers waarvan het merendeel uitkijkt op de mooie 
binnentuin. Ontbijten doe je in het gezellige restaurant waar een heerlijk 
ontbijtbuffet voor je klaar staat. Een heerlijke kans om je kinderen een van 
de mooiste steden ter wereld te laten verkennen via een paar daagjes vol 
plezier en cultuur. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN:

• een overnachting in 
een dubbele slaap-
kamer 

• een ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Novotel Paris Est in  Bagnolet
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  NOVOTEL PARIS EST ****
 BAGNOLET •  FRANKRIJK

 Quartier Saint-Blaise ligt tussen Père Lachaise en de Porte de Montreuil. 
De wijk bevat de overblijfselen van het oude dorp Charonne en er hangt 
nog steeds een authentieke sfeer. Novotel staat bekend om zijn strategisch 
gelegen hotels. Dit geldt zeker ook voor Novotel Paris Est. Zoals de naam al 
zegt, ligt dit hotel in het oosten van de stad, vlak bij de Périphérique. Ideaal 
voor wie met de auto komt, want je kunt er vlot parkeren tijdens je verblijf. 
Dit viersterrenhotel telt maar liefst 609 kamers, die samen met de trendy 
leefruimtes een fris geheel vormen. Ze zijn ruim en modern ingericht en 
beschikken over alle nodige voorzieningen zoals airconditioning en internet. 
Ontspannen kan in de fitnesszaal, de bar of op het terras. De kids kunnen 
zich amuseren in het speelhoekje en eten speciale kindermenu's. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 15 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Novotel Marne La Vallée Noisy in  Noisy-le-Grand
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  NOVOTEL MARNE LA VALLÉE NOISY ****
 NOISY-LE-GRAND •  FRANKRIJK

 Wil je met de kinderen naar Disneyland® Parijs, dan is Novotel Marne La 
Vallée Noisy een hotel op jouw maat gesneden. Het hotel ligt zo'n twintig 
minuten rijden van de wondere wereld van Mickey Mouse en Donald Duck. Je 
kunt uiteraard met de auto naar het attractiepark of je kunt de RER nemen, 
vlak bij het hotel. Zo sta je in minder dan een half uur voor de ingang. Novotel 
Marne La Vallée Noisy is ondergebracht in een groot, opvallend gebouw. De 
kamers liggen verspreid over negen verdiepingen en zijn uitgerust met het 
comfort dat je mag verwachten van een viersterrenhotel. In het restaurant 
staan heel wat aangepaste kindermenu's op de kaart. De kinderen hoeven 
trouwens niet heel de tijd in stilte bezig te zijn. Ze kunnen zich uitleven op 
enkele speeltoestellen, op het volleybalterrein of aan de pingpongtafel. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 16 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer

• 2 x ontbijt
• gebruik van het 

buiten zwembad 
 (juli-augustus)

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Vienna House Magic Circus at Disneyland® Paris in  Magny-le-Hongre
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  VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS  
AT DISNEYLAND® PARIS

 MAGNY-LE-HONGRE •  FRANKRIJK

 Gesitueerd in een prachtig, rustig domein op het charmante Franse platte-
land, ligt het Vienna House Magic Circus at Disneyland® Paris. Met zijn 
acrobaten, jongleerders en clowns die deel uitmaken van het kleurrijke in-
terieur, heerst hier de magie van het circus. Ook de kamers baden in een 
circusthema en bieden een rustiek uitzicht op de omgeving, het park of het 
meer. De Spa en het Franse restaurant L'Etoile maken van dit hotel een 
zeer aantrekkelijke bestemming. Niet te vergeten is de ideale locatie dicht 
bij Parijs, de bekende Champagne wijnstreek, de Notre-Dame kathedraal 
en natuurlijk Disneyland® Parijs. Je vindt er ook nog een zwembad, fitness, 
wellness en een recreatieruimte met videospellen. Er is gratis wifi en een 
gratis pendeldienst naar de pretparken. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

Hoogseizoen: (juli-augustus)
• een overnachting in een 

tweepersoonskamer 
• een ontbijt
• toegang tot de wellness
OF
Laagseizoen: (september-juni)
• twee overnachtingen in een 

tweepersoonskamer 
• 2 x ontbijt
• toegang tot de wellness 
Opgelet: vermeld bij reservering 
in het opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinderen er 
meekomen en hoe oud ze zijn.
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 Radisson Blu Hotel at Disneyland® Paris in  Magny-Le-Hongre
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  RADISSON BLU HOTEL  
AT DISNEYLAND® PARIS ****

 MAGNY-LE-HONGRE •  FRANKRIJK

 Vlak naast de Disney®-parken, idyllisch gelegen in het groen van golf 
 Disneyland®, ligt het luxueuze viersterren Radisson Blu Hotel at Disneyland® 
Paris. Je logeert hier meer dan comfortabel. Het hotel is ingericht in een 
moderne design stijl met verrassende kleuraccenten. Het uitgebreid ontbijt-
buffet met koude en warme gerechten vind je in een van de twee restaurants; 
de informele Brasserie Birdie of het restaurant Pamplemousse. Daarnaast is 
er ook de Chardon lobby bar waar je favoriete cocktail gemixt wordt en je de 
kleine honger kunt stillen. Het hotel heeft een volledig uitgeruste fitness-
ruimte en een zwembad, sauna, stoombad en solarium. Deze faciliteiten zijn 
gratis voor hotelgasten. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• een overnachting in 
een familiekamer 

• een ontbijt 
• toegang tot de  wellness 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Novotel Marne la Vallée Collégien in  Collégien

61 

  NOVOTEL MARNE LA VALLÉE 
COLLÉGIEN ****

 COLLÉGIEN •  FRANKRIJK

 Een bezoekje met de hele familie aan Parijs combineren met de magie van 
 Disneyland® Parijs? Novotel Marne La Vallée Collégien ligt op veertien 
kilometer van de woonplaats van Mickey Mouse en op drie kilometer van 
een RER-lijn die een rechtstreekse verbinding met Parijs biedt. Het vier-
sterrenhotel heeft 193 kamers, die modern zijn aangekleed en alle gebruike-
lijke faciliteiten hebben, inclusief een flatscreentelevisie en gratis draadloos 
internet. De kinderen kunnen zich naar hartenlust uitleven in het zwembad, 
op de petanque baan, aan de pingpongtafel, op het basketbalveld en in de 
kinderspeeltuin. In het Novotel Café staan lekkere en gezond gebalanceerde 
gerechten op het menu. Er is ook een speciaal kindermenu. Bij mooi weer 
kun je buiten op het terras eten. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 15 jaar):

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer 

• 2 x ontbijt

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Paxton Resort and Spa in  Ferrières-en-Brie
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  PAXTON RESORT AND SPA ****
 FERRIÈRES-EN-BRIE •  FRANKRIJK

 Paxton Resort and Spa ligt in het pittoreske plaatsje Ferrières-en-Brie 
 (Marne-la-vallée), tussen Parijs en Disneyland®. Je kunt je verblijf dus mak-
kelijk combineren met een bezoek aan de Franse hoofdstad of met een dagje 
Disneyland®. Het hotel heeft 232 ka mers met een eigentijdse inrichting 
en een knusse sfeer. In het hotel geniet je 's ochtends van een gevarieerd 
ontbijt en je kunt er later op de dag ook lunchen en dineren. De opvallende, 
met roze tinten gedecoreerde bar, is een gezellige plek om te ontspannen. In 
de spa kun je heerlijk relaxen in het zwembad. Je kunt ook (tegen betaling) 
gebruikmaken van een van de twintig bowlingbanen, de biljartzaal, het Italiaans 
restaurant L'Origano en de bar Le Crystal. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• een overnachting in een 
duplexkamer

• een ontbijt
• twee spelletjes bowling 

voor de kinderen (op basis 
van beschikbaarheid, 
de ouders betalen hun 
spelletjes ter plaatse)

• gebruik van het binnen-
zwembad 

Opgelet: vermeld bij reser-
vering in het opmerkingen-
veld voor het hotel hoeveel 
kinderen er meekomen en 
hoe oud ze zijn.
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 Domaine des Monts du Mâconnais in  Dompierre-les-Ormes
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CAMPING DOMAINE LA ROCHE D’ULLY
ORNANS •  FRANKRIJK

Op een boogscheut van Besançon, aan de rand van het prachtige kalkstenen 
Juragebergte tref je in het plaatsje Ornans. Hier verblijf je aan de oevers van 
rivier La Loue bij Camping La Roche d’Ully. Je logeert in een van de knusse 
en uniek ingerichte cottages die perfect in het glamping-concept passen. In 
je cottage vind je alle voorzieningen die je nodig hebt voor een leuk weekend 
in de natuur. Op het domein tref je bovendien een zwemparadijs voor groot 
en klein met zowel een binnen- als buitenzwembad. Voor de volwassenen is er 
ook een wellnessafdeling waar je even helemaal kunt genieten. De omgeving 
leent zich perfect tot uitgestrekte wandelingen en fietstochten, alsook om 
de diverse pittoreske stadjes te verkennen.

 VOOR 4 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een Trapper Lodge

• 2 x ontbijt 

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 Les Roulottes du Bazois in  Chatillon-en-Bazois
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  LES ROULOTTES DU BAZOIS
CHÂTILLON-EN-BAZOIS •  FRANKRIJK

 Aan de rand van het nationaal natuurpark Morvan in de Bourgogne kun je 
verblijven in een van de elf als vakantiewoning ingerichte woonwagens. Op 
wandel afstand van de camping ligt het dorpje Châtillon-en-Bazois, met 
verschillende winkeltjes, restaurantjes en een kasteel. De gezellig ingerichte 
woonwagens zijn uitgerust met elektrische verwarming, een tweepersoons-
bed, twee eenpersoonsbedden en een opklapbed, een gerieflijk keukentje 
met koelkast en een badkamer. Aan elke woonwagen is er een terrasje met 
tuinmeubilair. Handdoeken, toiletgerief, afwasbenodigdheden, keuken-
linnen en beddengoed worden voorzien. Kinderen kunnen zich op het terrein 
amuseren met een partijtje tennis, pingpong of petanque. Er is ook een 
speeltuin en je kunt er fietsen huren. Bij slecht weer kun je een televisie of 
gezelschapsspelletjes lenen. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een woonwagen

• 2 x ontbijt

Opgelet: geopend vanaf 
Pasen tot Allerheiligen. 
Er is geen televisie aan-
wezig in de woonwagen.

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Le Petit Robinson  in  Champvert
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  LE PETIT ROBINSON
CHAMPVERT  •  FRANKRIJK

 Met Le Petit Robinson moet je eens iets anders durven. Gelegen in het 
centrum van Champvert, een charmant dorpje in Nièvre, verblijf je middenin 
de ongerepte natuur, badend in het licht, in een warme en vriendelijke omge-
ving. Ontsnap naar een andere realiteit, weg van het lawaai en de dagelijkse 
stress. Het park biedt vier verschillende accommodaties: de woonwagen, de 
cabane, de iglo en de tipi. De residentie is uitgerust met een kota grill, een 
kota sauna, een gemeenschappelijke kamer en een buitenspeelplaats. Er 
wordt ook verhuur van fietsen aangeboden. Om optimaal te genieten van je 
vakantie, kan het ontbijt tot voor je hut worden gebracht. Het is ook mogelijk 
om maaltijden te bestellen via de lokale cateraars of om regionale producten 
te proeven. Dertig minuten verderop vind je Nevers, Château-Chinon en 
het Magny Cours circuit. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN:

• twee overnachtingen 
in een tipi

• 2 x ontbijt

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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Le Petit Robinson  in  Champvert
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LE PETIT ROBINSON  
CHAMPVERT  •  FRANKRIJK

 Met Le Petit Robinson moet je eens iets anders durven. Gelegen in het 
centrum van Champvert, een charmant dorpje in Nièvre, verblijf je middenin 
de ongerepte natuur, badend in het licht, in een warme en vriendelijke omge-
ving. Ontsnap naar een andere realiteit, weg van het lawaai en de dagelijkse 
stress. Het park biedt vier verschillende accommodaties: de woonwagen, de 
cabane, de iglo en de tipi. De residentie is uitgerust met een kota grill, een 
kota sauna, een gemeenschappelijke kamer en een buitenspeelplaats. Er 
wordt ook verhuur van fietsen aangeboden. Om optimaal te genieten van je 
vakantie, kan het ontbijt tot voor je hut worden gebracht. Het is ook mogelijk 
om maaltijden te bestellen via de lokale cateraars of om regionale producten 
te proeven. Dertig minuten verderop vind je Nevers, Château-Chinon en 
het Magny Cours circuit. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN:

• twee overnachtingen 
in een cabanon

• 2 x ontbijt

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Le Village Insolite in  Saint-Benoît-des-Ondes
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  LE VILLAGE INSOLITE
 SAINT-BENOÎT-DES-ONDES •  FRANKRIJK

 In het noorden van Bretagne verwelkomt Le Village Insolite je in een familiale 
sfeer op haar domein in het dorpje Saint-Benoît-des-Ondes, op zeshonderd 
meter van de golvende zee en op negen kilometer van Cancale. Op een 
halfuurtje rijden vind je dorpen als Saint-Malo, Dinard en Châteauneuf. In 
Le Village Insolite word je één met jezelf en de natuur en overnacht je met 
je gezin in een joert, een typisch Mongoolse tent. Dat klinkt primitiever 
dan het is, want de joerts bieden alle comfort die je nodig hebt. Je vindt er 
een kitchenette, een fornuis, een koelkast en een kledingkast. Bereid na 
een avontuurlijke dag gezellig je avondmaal op de barbecue in de avondzon 
terwijl je kinderen zich nog amuseren op de speelplaats. 's Ochtends laad je 
je batterijen dan weer op met een overheerlijk continentaal ontbijt. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN:

• twee overnachtingen 
in een tweepersoons-
kamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kin-
deren er meekomen en 
hoe oud ze zijn. Voorzie 
jezelf van kussenslopen 
en handdoeken.
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 Mer & Yourtes in  Plouénan
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  MER & YOURTES
 PLOUÉNAN •  FRANKRIJK

 Gunstig gelegen in Saint-Benoît-des-Ondes vind je camping Mer et Yourtes, 
5100 me ter verwijderd van de zee. Ontdek de charme van het kamperen 
in joerts. Deze bijzondere accommodaties zijn kleurrijk, warm en comfor-
tabel, een plezier voor jong en oud. De douches en toiletten bevinden zich 
buiten op het terrein. Dit is echt kamperen! Een keukentje met magnetron 
en koelkast is beschikbaar. Geniet van je verblijf door met je familie in de 
vrije natuur rond te wandelen of verken Bretagne via de vele routes van de 
GR34. Mer et Yourtes biedt zelf ontbijt aan en er kunnen lunchpakketten 
klaargemaakt worden. Zo origineel heb je het nog nooit meegemaakt. Beslist 
een plek om te ontdekken, te rusten, te inspireren en natuurlijk te baden in 
zon, zee en strand. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN:

• twee overnachtingen in 
een tweepersoonskamer 

• 2 x ontbijt 

Arrangement geldig voor: 
Village de Yourtes - Le Village 
Insolite - Mer et Yourtes

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor het 
hotel hoeveel kinderen er 
meekomen en hoe oud 
ze zijn. Kussenslopen en 
handdoeken moet je zelf 
meenemen.
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 Village de Yourtes in  Plessix-Balisson
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  VILLAGE DE YOURTES
 PLESSIX-BALISSON •  FRANKRIJK

 Village de Yourtes is gelegen op een steenworp afstand van de prachtige 
Emerald Kust en zijn appelblauwzeegroene zee. Het dorp is een campingsite 
in een park van een hectare met kookgelegenheid, barbecuefaciliteiten en 
gratis wifi. Smaak de bijzondere ervaring van het leven in een joert. Deze 
tenten zijn ingericht met traditioneel Mongoolse meubels. Je vindt er een 
keuken en een eethoek. De badkamer vind je buiten in het sanitair blok en 
wordt gedeeld. Village de Yourtes trakteert je dagelijks op een smaakvol 
continentaal ontbijt dat in de joert zelf geserveerd kan worden. Bezoek 
Saint-Malo dat zich op 35 minuten rijden bevindt of waag je kans bij een 
spelletje petanque met je kinderen. Village de Yourtes is gegarandeerd een 
ervaring die je niet snel vergeet. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN:

• twee overnachtingen 
in een tweepersoons-
kamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn. Kussenslopen 
en handdoeken moet je 
zelf meenemen.
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 L'Escale des Châteaux de la Loire in  Angé
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  L'ESCALE DES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
 ANGÉ •  FRANKRIJK

 Geniet van een bijzondere vakantie en de natuur op een viersterrencamping 
enkele minuten van Beauval Zoo. L'Escale des Châteaux de la Loire bevindt 
zich in een park van twee hectare groot in Montrichard. Het biedt originele 
accommodaties zoals Mongoolse joerten, Indiaanse tipi's, boomhutten en 
nomadische hutten. Elk logement vertelt een eigen verhaal en zal je een ander 
avontuur brengen. Er is gratis wifi aanwezig. Vanuit je kamer heb je uitzicht 
op de tuin. L'Escale des Châteaux de la Loire beschikt over een barbecue 
en een terras. Andere faciliteiten bij de accommodatie zijn onder meer een 
gedeelde lounge en een kinderspeelplaats. Er kunnen bij de accommodatie of 
in de omgeving tal van activiteiten ondernomen worden, waaronder fietsen, 
vissen en wandelen.  

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN:

• twee overnachtingen 
in een joert 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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  Le village des Monèdières in Chamberet
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  LE VILLAGE DES MONÉDIÈRES
CHAMBERET •  FRANKRIJK

 Le Village des Monédières in de Franse streek Limousin is een paradijs 
op aarde voor natuurliefhebbers. Het domein houdt het midden tussen 
een camping en een charmehotel. Je logeert hier op een unieke locatie te 
midden van het groen, maar toch hoef je niet aan luxe in te boeten. Met 
je Bongo slaap je in een woonboot. Dat is de perfecte plek voor een rustig 
verblijf in harmonie met de natuur en het water. In de woonboot vind je een 
kitchenette, een zithoek met salontafel, een bar met krukjes, een slaapkamer, 
een badkamer met douche en een toilet. Bij mooi weer kun je van de zon 
genieten op het buitenterras van de boot. Op het domein van Le Village des 
Monédières zijn een verwarmd zwembad, pingpongtafel, basketbalveld en 
speelplein aanwezig. De kinderen zullen zich hier dus zeker niet vervelen! 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een woonboot

• 2 x ontbijt
• toegang tot het ver-

warmde zwembad 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Le Village des Monédières in  Chamberet

72 

  LE VILLAGE DES MONÉDIÈRES
 CHAMBERET •  FRANKRIJK

 Le Village des Monédières in de Franse streek Limousin is een paradijs op 
aarde voor natuurliefhebbers. Het domein houdt het midden tussen een 
camping en een charmehotel. Je logeert hier op een unieke locatie te midden 
van het groen, maar toch hoef je niet aan luxe in te boeten. Met je Bongo slaap 
je in een van de 25 woonwagens die hier opgesteld staan. Elke woonwagen 
beschikt over een tweepersoonsbed, twee eenpersoons bedden, elektrische 
verwarming, een badkamer, een kitchenette en tuinmeubelen. Handdoeken 
en lakens worden voorzien. Tijdens je verblijf kun je gebruikmaken van het 
verwarmde zwembad, de sauna en de fitness. Ook de kinderen zullen zich niet 
vervelen, want ze kunnen er pingpongen, basketten en op het speelterrein 
spelen. Wie er liever op uit trekt om de mooie omgeving te verkennen, kan 
hier ook een fiets huren. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een woonwagen

• 2 x ontbijt
• toegang tot het ver-

warmde zwembad 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Cabanes de Bois-Charmant in  Les Nouillers
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  CABANES DE BOIS-CHARMANT
 LES NOUILLERS •  FRANKRIJK

De Cabanes de Bois-Charmant liggen op een heuvel, tegenover het dorp 
Nouillers en zijn Romaanse kerk uit de twaalfde eeuw. Uitziend over de vallei, 
overwoekerd door hout en de ongerepte natuur, is deze plek een rijke bron 
van inspiratie voor de reizigers die op zoek zijn naar authenticiteit. De twee 
hutten van Bois-Charmant nodigen je uit voor een avontuurlijk weekendje 
met het gezin voor een bijzondere ervaring in een uniek kader, afgesloten 
van de samenleving. Zoals nergens anders, vertoef je tijdens je verblijf in 
een hut tussen de bomen. Open al je zintuigen voor de fauna en flora die de 
nabijgelegen weilanden te bieden hebben. Dit is vast en zeker een exotische 
en verfrissende belevenis. De hutten bevinden zich een halfuur van de zee 
waar je de Charente-Maritime en de eilanden kunt bewonderen. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 1 KIND (vanaf 6 jaar):

• 1 overnachting in een 
boomhut 

• 2 x ontbijt 
• een welkomstaperitief 

Geopend van maart tot 
eind oktober.

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Novotel Suites Clermont-Ferrand in  Clermont-Ferrand
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  NOVOTEL SUITES  
CLERMONT-FERRAND POLYDOME ****

 CLERMONT-FERRAND •  FRANKRIJK

 Ontdek het Novotel Suites Clermont-Ferrand Polydome hotel in het hart 
van de zakenwijk van de stad. Het viersterrenhotel ligt aan de weg die de 
historische steden Clairmont en Montferrand verbindt en is vlot bereikbaar. 
In de loungebar van het hotel kan je heerlijk uitrusten of genieten van een 
open buffet met snacks, salades en desserts. Met concertzaal Coopérative 
de Mai en rugbystadion Marcel Michelin op slechts tien minuten wandelen, 
valt er genoeg te beleven voor sport- en muziekliefhebbers. De fitnessruimte 
van het hotel is de hele dag beschikbaar en donderdagavond kan je genieten 
van een verkwikkende massage. Dit hotel biedt jou en je gezin gegarandeerd 
een ontspannen weekendje weg. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN:

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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   Le Village Toue des Demoiselles in  Chavannes
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  LE VILLAGE TOUE DU DOMAINE  
DES DEMOISELLES

CHASSENARD •  FRANKRIJK

 Logeren op het water? Bij Le Village Toue breng je het weekend door op 
een gezellige woonboot. Die is volledig met hout bekleed en dat oogt erg 
knus. Je beschikt er over een ingerichte keuken, een apart toilet en een 
badkamer met douche. Schrik niet wanneer je, op het dubbel bed na, niet 
meteen genoeg bedden terugvindt, want zowel de bar als de sofa kunnen 
worden omgevormd tot comfortabele slaapbanken. Vanuit de woonkamer 
en vanop het buitendek heb je uitzicht op het leven in, op en rond het water. 
Heel wat vissen en eenden komen nieuwsgierig deze vreemde houten passant 
bewonderen. De natuur was nog nooit zo dichtbij. Je woonboot is perfect te 
voet bereikbaar, maar ook per roeiboot. Deze blijft het hele verblijf van jou, 
ideaal voor tochtjes over het meer. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een woonboot

• 2 x ontbijt

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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  Le Village Toue des Demoiselles in  Chavannes
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  LE VILLAGE TOUE DU DOMAINE  
DES DEMOISELLES

CHASSENARD •  FRANKRIJK

 Als je graag eens te midden van de natuur wil logeren, moet je naar het 
West-Franse Domaine des Demoiselles trekken. Dit domein ligt op een 
prachtig stukje groen langs de Loire. Met je bon overnacht je in een au-
thentieke woonwagen. Je vindt er alle nodige comfort: een salon, een goed 
uitgeruste kitchenette, een slaapkamer met tweepersoonsbed en slaapbank 
en een badkamer. Het Domaine des Demoiselles is de ideale plek voor een 
rustig en idyllisch verblijf. Je vindt hier een grote vijver, een hoeve en grote 
groene vlaktes. 's Morgens ontwaak je naast een kudde charolais-runderen. 
Voor de kinderen zijn er tal van activiteiten zoals fietsen, eitjes rapen, met 
een bootje varen op de vijver, kajakken op de Loire en nog veel meer. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een woonwagen

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 DéfiPlanet in  Dienné
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  DÉFIPLANET
 DIENNÉ •  FRANKRIJK

Heb je genoeg van steeds dezelfde routine van je dagelijkse leven? Dan is 
 DéfiPlanet de plaats bij uitstek om er even tussenuit te knijpen. Dit vakantie-
park staat bekend om zijn eigenzinnige en ongewone verblijfplaatsen. Dankzij 
deze Bongo logeer je in een authentieke Mongoolse joert, een traditionele 
tent die vooral in het Midden-Oosten gebruikt wordt door rondtrekken-
de nomaden. Vanzelfsprekend beschik je in de joert over alle comfort dat 
nodig is om te kunnen genieten. Voor gezinnen met kleine kinderen zijn 
er (na reservering) kinderbedjes- en stoelen beschikbaar. Verder bieden 
twee zwembaden, een ecologisch dierenpark en een wellness met sauna 
genoeg plezier of ontspanning. Je kan ook nog fietsen huren, tafeltennissen 
of minigolf spelen. En er worden kooklessen en hindernissenparcoursen in 
de bomen georganiseerd. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN:

• twee overnachtingen 
in een joert 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Quality Hotel Christina Lourdes in  Lourdes
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  QUALITY HOTEL CHRISTINA LOURDES
 LOURDES •  FRANKRIJK

 Lourdes, het bedevaartsoord bij uitstek, is een stad die je ooit in je leven moet 
gezien hebben. De beroemde grot van Massabielle wordt ook weleens de grot 
van de verschijn ingen genoemd. Deze mag dus zeker niet ontbreken op je 
lijstje. Ook voor gastronomie en ambacht moet je hier zijn. Na een drukke dag 
in Lourdes kun je je terugtrekken in het Quality Hotel Christina dat slechts 
op enkele minuten van de heiligdommen ligt. Hier kun je genieten van een 
vredige omgeving met adembenemend uitzicht op het Lourdes kasteel en de 
Pyreneeën. In het restaurant kun je 's avonds smullen van regionale gerechten. 
Kinderen kunnen zich volop tegoed doen aan tafeltennis en minigolf of wat 
zeg je misschien van een reuzenschaakspel? 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een tweepersoons-
kamer

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Adonis Carcassonne in  Carcassonne
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  ADONIS CARCASSONNE ***
 CARCASSONNE •  FRANKRIJK

 Adonis Carcassonne Hotel biedt moderne studio's en appartementen aan 
in een vrij simpel gebouw waartegen de rustige Aude rivier en het bekende 
oude fort op de achtergrond prijken. Het charmante driesterrenhotel blijkt 
een superlocatieom met je gezin de oude stad te bezoeken. Het personeel 
is meertalig en helpt je graag een handje met instructies voor bezienswaar-
digheden of eventueel verhuur van fietsen. De fitness en jacuzzi staan na 
een dagje cultuur opsnuiven voor je klaar om de spieren los te weken of je 
kan je gewoon even neervlijen in de schattige tuin. De koel verluchte kamers 
beschikken over een klein keukentje en een ruime badkamer, ideaal om een 
gezin van alles te voorzien. Dit wordt beslist een aangenaam verblijf. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een tweepersoons-
kamer 

• 2 x ontbijt 
• gebruik van de fitness-

ruimte en was machines 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Hotel-Restaurant Ruyghe Venne in  Westerbork
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  HOTEL-RESTAURANT RUYGHE VENNE ****
 WESTERBORK •  NEDERL AND

 Aan de rand van het bos in het rustige en sfeervolle Drentse Westerbork 
ligt Hotel-Restaurant Ruyghe Venne. Hier kun je genieten van een actieve 
vakantie, want het hotel is omgeven door uitgestrekte bossen, paarse heide-
velden en groene vergezichten. Ook voor families is het hier goed vertoeven, 
gezien je in de directe omgeving diverse attracties vindt als Plopsaland, het 
Hunebedcentrum of Dierenpark Emmen. Hotel-Restaurant Ruyghe Venne 
is een comfortabel viersterrenhotel met een beperkt aantal kamers. Hierdoor 
is het hotel in staat je gastvrij en met persoonlijke aandacht te ontvangen. De 
familiekamers bestaan uit twee luxekamers voorzien van een tussendeur. Bij 
de hotelreceptie kun je een fiets huren en fiets- en wandelkaarten aanschaffen 
zodat je niet verdwaalt in de uitgestrekte bossen. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN:

• twee overnachtingen in 
een familiekamer 

• 2 x ontbijt 
• een tas met een 

 verrassingspakket voor de 
kinderen

• entreekaarten voor het 
Hunebedcentrum in 
Borger 

Opgelet: vermeld bij reser-
vering in het opmerkingen-
veld voor het hotel hoeveel 
kinderen er meekomen en 
hoe oud ze zijn.
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 Attractie- & Vakantiepark Slagharen in  Slagharen
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  ATTRACTIE- & VAKANTIEPARK SLAGHAREN
 SL AGHAREN •  NEDERL AND

 Vliegen, varen, rijden, glijden, zweven én slapen in een wigwam: een week-
endje in Attractie- & Vakantiepark Slagharen is een belevenis voor het hele 
gezin. 's Nachts slaap je in een ingerichte wigwam.  Tijdens het hele verblijf 
kun je gratis en onbeperkt genieten van het attractiepark. In 2015 werd het 
Waterpark Aqua Mexicana geopend. Hier waan je je in Mexicaanse sferen 
met palm bomen, watervallen en alles wat daarbij hoort. Waterpark Aqua 
Mexicana is niet inbegrepen. Voor wie in een wigwam verblijft, beginnen de 
toegangsprijzen vanaf acht euro per persoon.

 VOOR 2 VOLWASSENEN EN 
2 KINDEREN (t.e.m. 17 jaar):
• twee overnachtingen in een volledig 

ingerichte wigwam met 3 slaap-
compartimenten en een eigen 
sanitaire unit vlak bij de wigwam

• 2 x ontbijt
• huur badlinnen
• toegang tot het attractiepark 

 Slagharen tijdens je hele verblijf
Exclusief bedlinnen: verplicht te huren 
aan € 7 p.p. Toeslag voor een 3de of 
4de kind bedraagt € 25 per kind. 
Opgelet: attractiepark Slagharen is 
gesloten van november t.e.m. maart.
Opgelet: geldig voor een verblijf van 
vrijdag (inchecken vanaf 10 uur) tot 
zondag. Vermeld bij je reservering in 
het opmerkingenveld voor het vakan-
tiepark hoeveel kinderen er meekomen 
en hoe oud ze zijn.
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 AC Hotel Holten in  Holten

82 

  AC HOTEL HOLTEN***
 HOLTEN •  NEDERL AND

 Het AC Hotel Holten ligt vlak bij de grens tussen Overijssel en Gelderland, 
net ten zuiden van Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug. De kamers van 
AC Hotel Holten zijn ruim en comfortabel. Ze zijn voorzien van een ruime 
badkamer, een televisie, een telefoon, gratis wifi en een gezellig zitje. Het 
restaurant bedient je met verrassende internationale gerechten en lokale 
klassiekers. In de streek vind je rust en ontspanning, maar ook sportieve 
mogelijkheden. Je kunt fietsen huren of je kans wagen op de golfbaan in 
de buurt. Het hotel is een perfecte uitvalsbasis voor wie het platteland van 
Overijssel of de vele monumenten van de Tweede Wereldoorlog in de regio 
wilt ontdekken. Je kan de kinderen verrassen met een ritje op de huifkar of 
pony in de nabijgelegen Kinderboerderij Dondertman waar er ook nog een 
speeltuin en skelterbaan zijn. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Novotel Rotterdam Brainpark in  Rotterdam
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HOTEL DE UITKIJK
VALKENBURG AAN DE GEUL •  NEDERL AND

In Valkenburg aan de Geul, het meest geliefde toeristenplaatsje van Zuid- 
Nederland, vind je het gezellige familiehotel de Uitkijk. Het centrum van 
Valkenburg ligt op amper tien minuten stappen van het hotel. Hotel de 
Uitkijk beschikt over achttien kamers die allemaal werden voorzien van sa-
nitair, televisie en telefoon. Hier geniet je van de Limburgse gastvrijheid en 
de bourgondische sfeer die heerst in het zuiden van Nederland. Wat dacht 
je van een speciaal biertje in de sfeervolle bar die helemaal in de Hertog 
Jan-sfeer is ingericht. Op het terras kun je dan weer smullen van een stuk 
Limburgse vlaai met een lekker kopje koffie.

 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen in  Terneuzen
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  HAMPSHIRE HOTEL  
- CHURCHILL TERNEUZEN ****

 TERNEUZEN •  NEDERL AND

 Dit viersterrenhotel is schitterend gelegen aan de Westerschelde, de druk 
bevaren scheepvaartroute van en naar Antwerpen. Je kan er volop relaxen 
in de sauna terwijl de kinderen een duik nemen in het binnenzwembad. Het 
hotel profileert zich als kindvriendelijk en kinderbedjes worden verhuurd. In het 
restaurant dineer je met een mooi uitzicht over de Westerschelde en geniet je 
van onder andere biologische streek producten die nog eens aangepast worden 
volgens de wisselende seizoenen. Het centrum van Terneuzen is nabij en te voet 
gemakkelijk bereikbaar via een korte wandelroute over de  Scheldedijk. Het 
hotel is ook een uitstekend startpunt voor leuke fietstochten door Zeeuws- 
Vlaanderen. Golfen is mogelijk op de 18-holesbaan van De Woeste Kop in 
Axel. Reservatie verplicht. Exclusief city tax.

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Hampshire Hotel - Fitland Veghel in  Veghel
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  TULIP INN OOSTERHOUT ***
 OOSTERHOUT •  NEDERL AND

 Tulip Inn Oosterhout is een gezellig en erg kindvriendelijk hotel dat een ideale 
uitvalsbasis biedt voor een dagje Efteling. Het hotel ligt op twintig minuten 
rijden van het park. Je kunt in het hotel kaartjes kopen voor de Efteling. 
Zo hoef je niet te wachten bij de kassa’s van het park. De 63 ruime kamers 
hebben muren in een zachtgele kleur en op de grond ligt vast tapijt. Met deze 
Bongo verblijf je in een familiekamer, met een slaapbank of stapelbed voor 
de kinderen. De kamer is verder voorzien van een tafeltje met twee zitjes, 
een badkamer met ligbad en aparte douche, toilet en wastafel, een televisie, 
een telefoon en gratis wifi. Op de benedenverdieping, naast de bar, vind je 
brasserie Flavours. Hier staat ‘s ochtends een uitgebreid ontbijtbuffet voor 
je klaar. Daarnaast biedt Tulip Inn Oosterhout ook onderdak aan Domino’s 
Pizza voor een snelle hap. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt 
• een verrassing voor de 

kinderen

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Hampshire Hotel Fitland Uden - De Vrije Teugel  in  Uden
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BUITENBOEL
HOLTHEES •  NEDERL AND

Wie toe is aan een overnachting in het groen, weg van de stadsdrukte, haalt 
zijn hartje op bij Buitenboel in de Maasheggen, het oudste cultuurlandschap 
van Nederland. Op de grens tussen Limburg en Noord-Brabant sluit je er 
je ogen in een boerderijkamer met ruime bedstede en eigen badkamer of in 
een Finse kota, een houten blokhut met badkamer, keuken en privéterras. Je 
ontbijt in de oude kippenschuur verbouwd tot restaurant waar je ook ’s avonds 
kunt smullen van huisgemaakte gerechten met zoveel mogelijk ingrediën-
ten uit de boomgaard of moestuin van Buitenboel. In de omgeving kun je 
prachtig fietsen en wandelen of een bezoekje brengen aan het Schaartven, 
een natuurbad met zandstranden.

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen in een 
boerderijkamer in de B&B

• 2 x ontbijt

Opgelet: alleen te reserve-
ren van maandagavond tot 
donderdagavond. Tegen be-
taling van een supplement 
kun je ook verblijven in de 
Finse kota’s.

Reserveren is niet mogelijk 
via de Bongo-website, gelie-
ve rechtstreeks contact op 
te nemen met het hotel.
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 Auberge De Moerse Hoeve in  De Moer
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  AUBERGE DE MOERSE HOEVE ***
 DE MOER •  NEDERL AND

 Vlak bij Tilburg en midden tussen de bossen ligt Auberge De Moerse Hoeve, 
een authentieke hoeve waar iedereen - ook kinderen en huisdieren - als 
een koning ontvangen wordt door de sympathieke medewerkers van het 
hotel. Het hotel beschikt over tien compacte maar comfortabele kamers 
die een huiselijke sfeer ademen. Het hotel is door zijn centrale ligging ideaal 
voor een uitstapje naar de Efteling, het Nederlands Textielmuseum of de 
Beekse Bergen. De rustieke natuuromgeving rond het hotel leent zich tot 
prachtige fiets- en wandeltochten. Er worden fietsen, e-bikes en scooters 
ter beschikking gesteld (tegen betaling) en je kunt tijdens je verblijf gratis 
parkeren op de ruime parking naast het hotel. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Hampshire Hotel - Auberge De Hilver in  Baarschot - Diessen
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
AUBERGE DE HILVER ****

 BAARSCHOT - DIESSEN •  NEDERL AND

 Het Land van de Hilver is een prachtig gebied gelegen in de Brabantse 
Kempen. Hier vind je naast een rijke geschiedenis en een levendige cultuur 
ook beeldschone natuur gebieden. Het Hampshire Hotel - Auberge De 
Hilver ligt in dit landschap verscholen net naast vakantiepark Landal en wil 
niets liever dan zijn gasten op alle vlakken het beste van Brabant bieden. De 
kamers zijn uiterst sfeervol ingericht. Het hotel beschikt bovendien over een 
gezellig café, een minigolfbaan, een sportveldje, twee speeltuinen, fiets- en 
skelterverhuur, een intieme aperitiefruimte en een sfeervol restaurant. In 
het restaurant kun je onder andere genieten van een streekgerechtenmenu. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Tulip Inn Sevenum  in  Sevenum
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 TULIP INN SEVENUM   ***
SEVENUM  •  NEDERL AND

 Sevenum is een gezellig plaatsje in Nederlands Limburg. Het is in dit dorp 
dat het driesterrenhotel Tulip Inn Sevenum gevestigd is. Het hotel beschikt 
over 64 ruime kamers die allemaal voorzien zijn van een badkamer met bad 
en douche. In het restaurant Flavours Food&Drinks kun je terecht voor de 
lunch, het diner of gewoon voor een drankje in de bar. Sevenum biedt tal van 
mogelijkheden voor een leuk weekendje weg. De avonturiers van het gezin 
kunnen zich uitleven in het attractiepark Toverland, dat in 2014 verkozen 
werd tot beste pretpark van Nederland. Ook fervente wandelaars zullen zich 
in Sevenum in hun nopjes voelen. In de omgeving vind je namelijk honderd 
kilometer aan wandelpanden en in 2010 werd het dorp zelfs uitgeroepen tot 
wandelgemeente van het jaar. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Novotel Maastricht in  Maastricht
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  NOVOTEL MAASTRICHT ****
 MAASTRICHT •  NEDERL AND

 Novotel Maastricht is een kindvriendelijk hotel. Je geniet er van een verwarmd 
buitenzwembad waarin je tijdens de zomermaanden een frisse duik kunt ne-
men, een mooie tuin met terras, een petanquebaan en een kinderspeelweide. 
De kinderen zullen enthousiast zijn wanneer ze horen dat ze in het hotel ook 
met een Xbox Kinect kunnen spelen. Je vindt Novotel Maastricht op korte af-
stand van het centrum van Maastricht. Het viersterrenhotel is rustig gelegen 
en bevindt zich toch vlak bij de historische stad. De shuttlebus brengt je gratis 
naar het centrum (heen, maar niet terug). Hij vertrekt om het uur en brengt 
je in slechts vijf minuten naar het hart van Maastricht. Het hotel beschikt 
over ruime familiekamers die voorzien zijn van alle nodige faciliteiten: een 
minibar, koffie en thee, een flatscreentelevisie, airconditioning en een kluisje. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 15 jaar):

• twee overnachtingen in 
een familiekamer 

• 2 x ontbijt 
• extra's voor de kinderen 

zoals een cadeautje bij 
check-in, mogelijkheid 
tot tafeltennis, tafelvoet-
bal, speeltuin, Playstation 
en Xbox Kinect

Opgelet: vermeld bij reser-
vering in het opmerkingen-
veld voor het hotel hoeveel 
kinderen er meekomen en 
hoe oud ze zijn.
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 Hotel Amic Horizonte in  Palma de Mallorca
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  HOTEL AMIC HORIZONTE ***
 PALMA DE MALLORCA •  SPANJE

 Op slechts twee kilometer van het centrum van Palma de Mallorca ligt Hotel 
Amic Horizonte. Van hieruit heb je een prachtig uitzicht op de baai van Palma. 
Het hotel is rustig gelegen, vlak aan de zee, het Porto Pi Shopping Centre 
en de haven van Palma. Ook de stranden van Cala Major en Illetas zijn niet 
ver weg. De bussen en taxi's stoppen vlak voor het hotel en brengen je naar 
je favoriete plekje in de buurt. Het hotel heeft 199 kamers met uitzicht op 
zee of op het zwembad. De meeste hebben ook een terrasje. Het hotel heeft 
een eigen restaurant, bar en tuin. Op het terras is het heerlijk zonne baden. 
Voor wie afkoeling zoekt, is er het leuke buitenzwembad. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 UNAWAY Hotel Fabro in  Fabro
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  UNAWAY HOTEL FABRO ****
 FABRO •  ITALIË

 Het UNAWAY Hotel Fabro ligt in het zuiden van de Italiaanse regio Umbrië. 
Deze streek wordt weleens het groene hart van Italië genoemd. De zacht 
glooiende heuvels zijn er immers bedekt met wijn- en olijfgaarden. Op een 
halfuurtje van het hotel ligt Orvieto, een prachtig op een heuvel gelegen 
stadje met een al even mooie kathedraal. Ook de historische steden  Perugia 
en Assisi liggen niet veraf. Het hotel beschikt over 97 ruime kamers in 
moderne stijl die allemaal voorzien zijn van airconditioning, minibar, kluisje, 
satelliettelevisie, telefoon, wifi en badkamer met douche en haardroger. 
Het ontbijtbuffet bestaat uit zowel Italiaanse als internationale lekkernijen. 
's Middags en 's avonds kun je in het restaurant genieten van pizza's en spe-
cialiteiten uit de Umbrische keuken. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 14 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Una Hotel Forte dei Marmi in  Forte dei Marmi
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  UNA HOTEL FORTE DEI MARMI ****
 FORTE DEI MARMI •  ITALIË

 Forte dei Marmi is een Italiaanse badplaats aan de Ligurische Zee. In de 
zomer is dit plaatsje in de provincie Lucca een zeer populaire bestemming 
voor iedereen die wil genieten van zon, zee en strand. Ook heel wat be-
roemdheden brengen hier hun vakantie door. Wist je trouwens dat Paola 
Ruffo di Calabria, de zesde koningin der Belgen, geboren werd in Forte dei 
Marmi? Het UNA Hotel Forte dei Marmi bevindt zich op twee kilometer van 
het strand. Het hotel beschikt over 76 moderne kamers die je allemaal het 
nodige comfort bieden: flatscreentelevisie, kluisje, airconditioning, minibar 
en wifi. Kinderen zullen zich hier geen moment vervelen, want zij kunnen zich 
uitleven in het buitenzwembad, op de tennisbaan, aan de pingpongtafel en op 
het speelterrein. In het restaurant wordt een speciaal kindermenu voorzien. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 16 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer

• 2 x ontbijt

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 Novotel London ExceL in  Londen
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  NOVOTEL LONDON EXCEL ****
 LONDEN  •  VERENIGD KONINKRIJK

 Iedereen kent de troeven van de stad aan de Theems: een paradijs voor 
shoppers, met onder andere Oxford Street en het wereldberoemde Harrods, 
het mekka voor cultuur liefhebbers met The Tower, Saint-Paul's Cathedral, 
het British Museum en ga zo maar door. Je verblijft in het viersterrenhotel 
Novotel London ExCeL. Het hotel ligt in de rustige buurt London  Docklands 
en kijkt uit op het Royal Victoria Dock. Je bent in minder dan een half 
uur in het centrum van de stad. De 257 kamers van het hotel zijn ruim en 
combineren een moderne inrichting met ergonomisch comfort. Je beschikt 
over een zithoek, televisie, bureau en badkamer met bad of douche. Verder 
heeft Novotel London ExCeL alle voorzieningen die je nodig hebt om na een 
vermoeiend dagje Londen de batterijen weer op te laden voor de volgende 
dag: fitness, sauna en Turks stoombad. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 2 KINDEREN  
(t.e.m. 15 jaar):

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer 

• 2 x ontbijt
• gebruik van de 

 wellness en de fitness 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 ibis London Excel Docklands in  Londen
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  IBIS LONDON EXCEL DOCKLANDS ***
 LONDEN •  VERENIGD KONINKRIJK

 Op één minuut van het Excel Exhibition and Convention Centre geniet ibis 
London Excel Docklands van een prachtige ligging. Je kijkt er uit over het 
water van de Royal Victoria-haven. Het hotel ligt op slechts 25 minuten van 
het centrum van Londen. Het uitstekende openbaar vervoer brengt je vlot 
tot overal in de stad. Hier kan je met de kinderen uitgebreid genieten van 
een leuke daguitstap naar allerlei bezienswaardigheden of recreatieve parken. 
De 278 kamers van ibis London Excel Docklands zijn ingericht volgens de 
typische stijl van de ibis-keten: een functionele inrichting van de kamer en 
een aparte badkamer met douche. Verder vind je er een flatscreentelevisie, 
telefoon, koffie- en thee faciliteiten, gratis wifi en airco. 's Ochtends staat 
er een heerlijk ontbijtbuffet voor je klaar. Geniet in de loop van de dag van 
de gezellige bar en het restaurant. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 1 KIND (t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een standaardkamer 

• 2 x ontbijt

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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 HOLIDAY INN EXPRESS - Royal Docks in  Londen
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  HOLIDAY INN EXPRESS - ROYAL DOCKS ***
 LONDEN •  VERENIGD KONINKRIJK

 Londen is een leuke stad om met het gezin naartoe te trekken. Het Holiday 
Inn Express - Royal Docks ligt in het oosten van de stad, niet ver van het 
aantrekkelijke Canary Wharf en het grote Westfield Shopping Centre in 
Stratford, beide met veel winkels, restaurants en uitgaansgelegenheden. Het 
hotel is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, en zo sta je ook snel in het 
centrum van de stad met de Light Railway of per (nacht)bus. Het moderne 
hotel heeft 136 kleurrijke kamers, uitgerust met een badkamer met douche 
en haardroger, televisie, wifi, airconditioning en koffie- en theefaciliteiten. In 
het restaurant en de bar kun je genieten van een continentaal ontbijtbuffet 
met warme en koude gerechten, lichte maaltijden of een drankje. Verder 
beschikt het hotel ook over een private betaalparking. 

 VOOR 2 VOLWASSENEN 
EN 1 KIND (t.e.m. 18 jaar) OF 
2 KINDEREN (t.e.m. 12 jaar):

• twee overnachtingen 
in een familiekamer 
met sofabed 

• 2 x ontbijt 

Opgelet: vermeld 
bij reservering in het 
opmerkingen veld voor 
het hotel hoeveel kinde-
ren er meekomen en hoe 
oud ze zijn.
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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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 2 OVERNACHTINGEN 2 X ONTBIJT
Familievriendelijke 2*, 3* en 4* hotels, B&B’s en glampings
3 of 4 personen
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700 bestemmingen om te ontdekken 
1  Kies je belevenis via de Bongo-app of op bongo.be   2  Reserveer via de app of op bongo.be   3  Overhandig je voucher

Eenvoudig de beschikbaarheid bekijken 
en meteen online reserveren.
Telefonische assistentie ook mogelijk. 

Regelmatig meldingen van nieuwe partneraanbiedingen.

Partners die voortdurend geselecteerd en 
geëvalueerd worden.

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

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

BONGO, ZO MAKKELIJK!

NIEUW

B NOG MAKKELIJKER MET DE BONGO-APP!

 • SPANJE: 400 verblijven
• FRANKRIJK: 80 verblijven
• PORTUGAL: 10 verblijven 

 • ITALIË: 100 verblijven
• DUITSLAND: 10 verblijven

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*

De meest actuele selectie van partneraanbiedingen vind je altijd op de Bongo-app en op bongo.be

DOMEINEN GLAMPINGSCHARMANTE HERBERGEN3* EN 4* HOTELS

BOEKJE MET  
VOORBEELDEN VAN 

PARTNERAANBIEDINGEN

SPE-FAWEBN17N
902165

3608117769239 3 608117 769239
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