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ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK
DANKZIJ DE
BONGO-SERVICES
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
* Zie voorwaarden op www.bongo.be.
** Vanaf de aankoopdatum.

NU IS HET
AAN JOU!

Download de Bongo-app
of surf naar bongo.be.
Registreer je belevenisbon

en bevestig zo de activering

(bij niet-geactiveerde bonnen is een aankoopbewijs van de belevenisbon nodig om die te activeren).

Ontdek de meest actuele selectie belevenissen

in jouw belevenisbon en maak je keuze.

Bekijk de beschikbaarheid in een hotel

in de Bongo-app of op bongo.be en reserveer je verblijf
of reserveer je activiteit rechtstreeks bij de gekozen partner.

Overhandig bij aankomst je belevenisbon
(op de Bongo-app of als papieren versie) en

de bevestigingsmail van je reservering van je verblijf.

JOUW

Happy Birthday
Gezellig tafelen, heerlijk
ontspannen, proeven van het
avontuur. Stuk voor stuk
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GEZELLIG TAFELEN
VOOR TWEE

ONTSPANNEN
VOOR TWEE

AVONTUUR
VOOR TWEE

GEZELLIG TAFELEN
voor twee
Als tafels konden praten,
hadden ze het ongetwijfeld over
de lieve woordjes die koppels elkaar tussen
de gerechten door toefluisteren.

GASTRONOMISCHE
VERRASSINGEN

die je doen smelten
van genot
BEELD JE EENS IN

K

rijg jij ook het water in de mond als je ziet
wat de nieuwste generatie tv-koks allemaal
uit hun mouw tovert? Zin om al dat lekkers
eens zelf te gaan proeven? Trakteer jezelf op een
gezellig avondje uit. De menu’s worden regelmatig
vernieuwd in functie van het seizoen. Je kunt er
kiezen tussen eenvoudige of creatieve bereidingen en
traditionele of experimentele gerechten. Vergeet ook
niet om een zoete zonde te bestellen. Al je zintuigen
worden geprikkeld: geuren, smaken, kleuren en
texturen wisselen elkaar af. Een heus culinair festijn!

ONTSPANNEN
voor twee
Lekker genieten met twee
van een weldoende en ontspannende
wellness ervaring.

HEERLIJK

ontspannen
BEELD JE EENS IN

S

st! Hier wordt niet gepraat!
Laat je dagelijkse bekommernissen
en existentiële vragen even voor
wat ze zijn. Wees niet bang, sluit je ogen
en heb één en hetzelfde doel voor ogen:
samen genieten van een moment van
ontspanning. Een bubbelend verjongingsbad,
een weldoende massage voor twee of een
verzorgingsbehandeling voor lichaam en geest?
Je laat je niet elke dag in de watten leggen,
dus geniet er samen met volle teugen van.

AVONTUUR
voor twee
Zijn jullie onafscheidbaar?
Ga een van de uitdagingen aan
en ervaar ongekende sensaties
die jullie voor altijd zullen verenigen!

AVONTUREN

troef

BEELD JE EENS IN

S

amen ongekende sensaties ontdekken.
Is het niet fantastisch om de grenzen van
de snelheid af te tasten, zij aan zij met
de persoon waarvan je houdt? Verliefde blikken
uitwisselen met elk één doelstelling voor ogen:
lekker kicken in de lucht. Voel hoe de adrenaline
door jullie lichaam raast tijdens een luchtdoop.
Niets beter dan deze stortvloed aan emoties
om je relatie nieuw leven in te blazen. Avonturen
voor snelheidsduivels die je, eens terug op de
begane grond, spannende anekdotes opleveren.
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1

IMPERIAL
D E PANNE

 an het eind van de dijk van De Panne kun je in een stijlvol decor genieten
A
van al het lekkers van de zee. Restaurant Imperial doet zijn keizerlijke naam
alle eer aan, met een hoogstaande keuken en kwaliteitsvolle producten.
Vanuit het restaurant heb je een prachtig uitzicht op de zee en de duinen.
Bij mooi weer kun je plaatsnemen op het loungeterras. Er ligt een houten
vloer en je zit er beschut tegen de wind, terwijl je naar het spel van de golven
kijkt. Bij Imperial schuif je aan tafel voor de lekkerste delicatessen die de zee
te bieden heeft.

24

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een glas bubbels
• een halve lauwe
kreeft op een frisse
salade overgoten met
kreeftencoulis
Exclusief andere
dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

2
D E PANNE

 abouter Plop, Samson & Gert, Bumba en Maya de Bij ontvangen je met
K
open armen in Plopsaland De Panne! Het meest bezochte pretpark van België
combineert de magie van de geliefde Studio 100-figuren met het plezier
van meer dan 50 outdoor- en indoorattracties en een unieke combinatie
van shows, Meet & Greets en liveoptredens. De allerkleinsten leven zich
uit op hun favoriete outdoorattracties waaronder de gloednieuwe K3 Roller
Skater of in het volledig overdekte Mayaland. Wie geen uitdaging uit de
weg gaat, raast tegen een snelheid van meer dan 70 km/u over de rails van
de houten achtbaan Heidi The Ride. Nood aan nog meer thrills? Test de
spectaculaire Anubis The Ride met zijn topsnelheid van 90 km/u, maak een
val van 30 meter in het water op de SuperSplash of trotseer de rotsen van
de Grote Golf.

DEZE BONGO

B ELGIË

PLOPSALAND DE PANNE

VOOR 1 PERSOON:

• een combiticket voor
Plopsaland De Panne
en Plopsaqua
• een parkeerticket
Opgelet: indien je in
het bezit bent van een
e-voucher moet je je
aanmelden aan het
onthaalpunt.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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3

' T PLEINTJE
W ESTENDE

Het charmante Westende is met zijn vijfhonderd meter brede SintLaureinsstrand en zijn duinen ideaal voor wie van natuur, zee, architectuur
en gastronomie houdt. Bij 't Pleintje geniet je onder meer van een ruime keuze
aan ontbijt, huisgemaakte hamburgers en salades. Tijdens de zomermaanden is
het er aangenaam vertoeven dankzij het zongerichte terras op een verkeersvrij
plein op vijftig meter van het strand. Wie dat wil, kan na de maaltijd genieten
van een verse thee uit het uitgebreide assortiment. Wil je thuis ook zo'n lekker
potje thee zetten? Dan kun je die aankopen in de theewinkel van de zaak.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht:
gemarineerde ribbetjes
met slaatje, dipsaus,
frietjes en mayonaise
OF trio van kroketjes
naar keuze met slaatje,
frietjes en mayonaise
• een dessertje
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

4
O OSTENDE

N
 et buiten het centrum van Oostende vind je Villa Aqua: een wellnesscomplex
met beautycentrum, bistro en gratis parking. In het thermengedeelte heb
je de keuze uit maar liefst zeven sauna's. In een aangename sfeer kun je
verder ook genieten van een stoombad, een whirlpool, een cocooningbad
en een verwarmd buitenzwembad met ligweide. De ligweide is ook een
ideale plaats om naturistisch te zonnen. In het beautycentrum kunnen zowel
mannen als vrouwen een behandeling ondergaan, individueel of samen in de
duomassagecabines.

DEZE BONGO

B ELGIË

VILLA AQUA

VOOR 1 PERSOON:
• een toegang tot de sauna
en de thermen
• een verfrissend ritueel van
het gelaat (25 min) OF
een rugmassage (25 min)
OF een voetpakking
met Thaise gelaats- en
hoofdhuidmassage (25 min)
Badkleding: niet toegelaten.
Badjas en handdoek:
meenemen of ter plaatse
huren. Een badjas is verplicht
in de rustruimte en de bistro.
Slippers: meenemen of ter
plaatse huren.
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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5

TAO WORLDCUISINE & LOUNGEBAR
O OSTENDE

E
 ten bij TAO is eten in stijl. Je bevindt je hier in een modern interieur met een
fris, vernieuwend design. De kaart staat in het teken van de wereldkeuken.
De invloeden voor de gerechten komen van over de hele wereld. Zo eet je er
Thaise kip, Maleisische gamba's, teppanyaki, Mexicaanse grill, Italiaanse pasta's
en Frans-Belgische klassiekers. Verscheidenheid is het sleutelwoord bij TAO
Worldcuisine. Ook de TAO Loungebar is een hotspot van het Oostendse
uitgaansleven. Je kunt er zowel terecht voor een gezellige babbel als voor
een avondje uit de bol gaan.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een voor- OF
nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

6
O OSTENDE

De vaste waarde op het vlak van tearoom- en brasseriebeleving in
Oostende heeft een complete metamorfose ondergaan. Cappuccino is
een heel ander concept geworden waar Oostende heel trots op mag zijn.
Het interieur ziet er helemaal anders uit, maar is zeker even gezellig als
vroeger. Hoewel de zaal nieuw en bijzonder oogt, is iedereen hier nog steeds
meer dan welkom. En omdat sommige dingen nooit veranderen: je vindt de
vernieuwde Cappuccino nog altijd midden in dé winkelstraat van Oostende,
de Kapellestraat.

DEZE BONGO

B ELGIË

C APPUCCINO

VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht:
Vlaamse stoverij met
sla en frietjes OF
tagliatelle met scampi's
in een mild kruidig
tomatensausje
• een dessert: ijs met
warme chocoladesaus
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

29

7

BISTRO CHOPIN
O OSTENDE

O
 p enkele stappen van het strand, de dijk en het station van Oostende vind je
Bistro Chopin. Dat je van een wandeling in de frisse zeelucht flink wat honger
krijgt, weet ook chef-kok Chris. Hij verrast je dan ook graag met verrukkelijke
dagverse vis- en vleesgerechten, gemaakt met streekgebonden producten.
Mama Viviane schittert in haar rol van gastvrouw en dat resulteert in een
onberispelijke bediening. Geniet je graag eerst van een aperitiefje, of heb je
na het eten nog geen zin om naar huis te gaan? In het praatcafé van Bistro
Chopin kun je terecht voor een hapje of drankje. Er is ook een mooi terras
waar je zowel in de zomer als in de winter kunt genieten van uitzicht op de kaai.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

8
O OSTENDE

Een boottocht op volle zee is een deugddoende ervaring: je geniet van
gezonde zeelucht en het geluid van water en wind doet alle zorgen even naar
de achtergrond verdwijnen. Rederij Franlis organiseert zee-excursies vanuit
de haven en heeft meer dan vijftig jaar ervaring met personenvervoer op zee.
Je scheept in in Oostende op het Westerstaketsel of de Visserskaai, vaart tot
aan de Buitenstroombank-boei en maakt daarna een boog naar de kust om
via de kustlijn terug te varen naar de haven. Er kunnen 97 mensen aan boord:
je kiest zelf je plaatsje op het voordek, het achterdek of in de binnenruimte.
Er is ook een bar, zodat je tijdens het varen van een drankje kunt genieten.

DEZE BONGO

B ELGIË

REDERIJ FRANLIS: ZEE-EXCURSIE

VOOR 2 VOLWAS
SENEN EN 2 KIN
DEREN:

• een zee-excursie
(45 min)
Inscheping: Westers
taketsel of Visserskaai.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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9

' T AMBACHTALINETJE
B REDENE

H
 oe vaak koop jij nog een uniek product aan? Waarschijnlijk niet zo regelmatig
meer, want tegenwoordig is het knap lastig om de grote hoeveelheid
massaproductie te ontlopen. Jammer genoeg verdwijnt zo stilaan de kunst van
het vakmanschap en de originaliteit van een product. Bij 't Ambachtalinetje
in Bredene draait het, zoals de naam het al verklapt, wel nog helemaal rond
ambachtelijk vervaardigde producten. De leuke decoratieartikelen blazen
zeker en vast wat meer leven in je interieur. Daarnaast kun je er ook koffie,
thee, wijnen en likeuren kopen. Ideaal voor als je op een gelegenheid wilt
uitpakken met kwaliteitsvolle dranken.
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DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

Een cadeaupakket, op te
halen in de winkel:
• een fles likeur
(Amandino, mokka,
krieken of vermout)
• een pakje servetten
(20 stuks)
• een grote kaars in
glas OF 6 kleine
geurkaarsjes

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

10
B L ANKENBERGE

 otel Franky is al meer dan dertig jaar een begrip in Blankenberge. Dat wil
H
echter niet zeggen dat je hier in oubollige kamers terechtkomt, want het
hotel werd in 2017 gerenoveerd. Alle kamers beschikken over een heerlijk
boxspringbed, een flatscreentelevisie en supersnelle wifi. Je bevindt je hier
bovendien op een unieke locatie: op enkele passen van het strand en midden
in het bruisende hart van Blankenberge, waar de talloze cafés en restaurants
garant staan voor een avond vol plezier. Even genoeg van zee en strand?
Vanuit het hotel kun je te voet naar het station gaan, vanwaar de trein je in
dertien minuten rechtstreeks naar Brugge brengt.

DEZE BONGO

B ELGIË

HOTEL FRANKY

VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in
een standaardkamer

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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11

BISTRO RESTO FRANKY
B L ANKENBERGE

 p een steenworp van de dijk van Blankenberge ligt Bistro Resto Franky.
O
Het restaurant hoort bij Hotel Franky en geniet van een ideale ligging in
de Weststraat, op wandelafstand van alle belangrijke bezienswaardigheden
van de stad. Bij Bistro Resto Franky kun je heel de dag terecht, of het nu
voor een ontbijt, een lunch of een uitgebreid diner is. Op de kaart staan
traditionele brasseriegerechten die volgens de regels van de kunst bereid
worden. Aangezien de zee op een zuchtje van de keuken ligt, kan je er van
op aan dat alle visgerechten met de meest verse ingrediënten bereid worden.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht
• een nagerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

12
B L ANKENBERGE

Op een boogscheut van het strand van Blankenberge tref je Restaurant
Medina. Treed binnen in een andere wereld en laat je meevoeren op een
smaakreis naar Marokko. Het interieur is Marokkaans geïnspireerd, zonder al
te veel overbodige franjes. Uit de keuken komt de hemelse geur van diverse
kruiden. Op het menu staan dan ook enkel authentieke gerechten volgens
traditionele familierecepten, zoals krokante birwats, heerlijke harirasoep en
smaakvolle tajines met vlees naar keuze. Ook aan de kleintjes is gedacht met
een speciale kinderkaart en ook vegetariërs komen hier aan hun trekken.
Vergeet zeker geen dessert te nemen, want hoe kun je een Marokkaanse
maaltijd nu beter afsluiten dan met een kopje muntthee en zalig zoete
gebakjes.

DEZE BONGO

B ELGIË

RESTAURANT MEDINA

VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee
gangendiner van de chef:
• een voor- OF
nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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13

SEA LIFE MARINE PARK
B L ANKENBERGE

In SEA LIFE maak je een boeiende ontdekkingsreis door de mysterieuze
onderwaterwereld. Meer dan vijftig aquaria tonen het wonderlijke
onderwaterleven van de Amazonerivier tot aan de Noordzee en vele
andere rivieren, zeeën en oceanen. Wellicht het bekendste onderdeel is
het zeehondenopvangcentrum, waar aangespoelde zeehondenpups worden
opgevangen en verzorgd.
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DEZE BONGO
VOOR 2 VOLWAS
SENEN EN 1 KIND:

• een toegang tot
het park

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

14
B L ANKENBERGE

H
 et maakt niet uit welk gemotoriseerd vaartuig je de grootste kick bezorgt, bij
Wavefun in Blankenberge krijg je gegarandeerd de adrenalinestoot waarnaar
je op zoek bent. Neem plaats in een Scorpion 8.5 en maak je klaar voor een
sensationele tocht over het water. De schipper brengt je in een mum van
tijd weg van de Blankenbergse kust voor een tocht door de golven van de
Noordzee. Zet je schrap, want deze elegante powerboot haalt maar liefst
tachtig kilometer per uur.

DEZE BONGO

B ELGIË

WAVEFUN: OFFSHORE BOOTTOCHT

VOOR 4 PERSONEN:

• 12 minuten offshore
varen met een vaste
schipper
Locatie: aan de voet
van de vuurtoren van
Blankenberge, in de
havengeul.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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15

REDERIJ FRANLIS:
HAVENRONDVAART
Z EEBRUGGE

S
 cheep in op het nieuwste passagiersschip van België voor een onvergetelijke
rondvaart en ontdek met Rederij Franlis een wereldhaven van formaat.
Zeebrugge is een ankerplaats van vrachtgiganten, ferry's, cruiseschepen,
vissersboten, sleepboten en luxejachten op nauwelijks enkele passen van
elkaar. Het Sterneneiland met zijn duizenden zeevogels en een van de grootste
sluizen ter wereld krijg je er sowieso bij. Het wordt een boottocht die je
niet snel zult vergeten. Aan boord krijg je via een gloednieuw audiovisueel
begeleidingssysteem alle uitleg over de wereldhaven.
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DEZE BONGO
VOOR 2 VOLWAS
SENEN EN 3 KIN
DEREN:

• een rondvaart met
alle uitleg over de
wereldhaven via
een audiovisueel
begeleidingssysteem
Inscheping: Tijdokstraat.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

16
N IEUWPOORT

Wie zich thuisvoelt op zee, krijgt de kans om een halve dag te genieten
van de combinatie van water en wind op een exclusief zeilschip. Vanuit de
jachthaven van Nieuwpoort vertrek je 's ochtends of 's middags voor een
avontuurlijke zeiltrip op de Noordzee. Je stapt aan boord van een Jeanneau
Sun Odyssey-zeiljacht. Dit schip staat bekend als een sportieve en elegante
cruiser, met aandacht voor comfort, zowel binnen als buiten op het dek.
Tijdens je tocht leer je de zee en het weer goed in te schatten en maak je
kennis met de taakverdeling aan boord. Je bent afwisselend roerganger,
navigator of verantwoordelijk voor de zeilvoering. Na een heerlijke halve
dag op het water kom je, een leuke ervaring rijker, terug aan in Nieuwpoort.

DEZE BONGO

B ELGIË

ALTAÏR ZEILSCHOOL: ZEILEN

VOOR 1 PERSOON:

• een halve dag aan
boord van een luxueuze
zeiljacht
• een initiatie in
enkele moderne
zeiltechnieken
• gebruik van een
zwemvest
Locatie: jachthaven
Nieuwpoort, Ponton
A, tegenover de witte
piramide.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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17

P OINT DE VUE
K NOKKE-HEIST

 ntdek de culinaire hoogstandjes van Piet Leliaert in de stijlvol ingerichte
O
brasserie Point de Vue, terwijl je geniet van het schitterende uitzicht op de
branding. De voortreffelijke seizoensgebonden keuken, waarin de versheid
en de kwaliteit van de producten hoog in het vaandel worden gedragen, zal
je ongetwijfeld meteen verleiden. De brasserie presenteert je het beste
van wat de zee te bieden heeft. De mosselen worden in twaalf bereidingen
aangeboden en in het homarium zitten Canadese kreeften. Bij mooi weer
kun je van al dit lekkers genieten op het ruime en zonovergoten terras.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:
• een glaasje prosecco
• een glas vers sinaasappelsap
• een kannetje koffie, thee of
warme chocolademelk
• bruin brood
• twee pistolets
• een assortiment miniboterkoekjes
• een portie gerookte Schotse zalm
• twee Zeeuwse oesters
• een portie brie, parmaham,
jong belegen kaas, Breydelham
en salami
• een gekookt eitje
• een portie confituur, choco,
honing en Luikse siroop
• een portie yoghurt met vers fruit
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

18
B RUGGE

In hartje Brugge, prachtig gelegen in de historische Sint-Annawijk, vind
je VitaStyle, een afslankings-, beauty en wellnesscenter dat gerund wordt
door Lieve Govaerts en haar team. Hun leuze is ''een gezonde geest in een
gezond lichaam'', waardoor het niet verwonderlijk is dat gezonde voeding
en een gezonde levensstijl centraal staan. VitaStyle onderscheidt zich door
een persoonlijke aanpak in een rustig kader en een volledige privésfeer. Wil
je graag afslanken met individuele begeleiding, er beter en jonger uitzien
met voedende, hydraterende anti-aging behandelingen of eens heerlijk
ontspannen? Dan ben je bij VitaStyle in goede handen.

DEZE BONGO

B ELGIË

VITASTYLE

VOOR 2 PERSONEN:

• een glaasje bubbels met
gezonde versnaperingen
'VitaStyle'
• een duorugmassage met
warme etherische oliën
(25 min)
OF

• een glaasje bubbels met
gezonde versnaperingen
'VitaStyle'
• een ontspannende
duomassage van hoofd,
nek en gelaat met warme
etherische oliën (25 min)
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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19

BARISTA'S SECRET
B RUGGE

In een gezellig autovrij straatje dat uitkomt op de Brugse Markt vind je
Barista's Secret. Zoals de naam van de zaak al laat vermoeden, kun je hier
terecht voor de lekkerste koffie. Maar Barista's Secret is veel meer dan dat: het
is een koffiehuis, tearoom, restaurant, koekjesshop en whiskybar met zeker
150 openstaande flessen whisky onder één dak. Op de restaurantkaart staan
hoofdzakelijk Belgische klassiekers, zoals stoverij, vol-au-vent en biefstuk
met frietjes. De keuken van Barista's Secret werd trouwens al beloond met
verschillende awards. Smakelijk!
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht:
kaaskroketjes
• een hoofdgerecht:
steak OF vis OF een
halve kip
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

20
K OEKEL ARE

 istrant Spanje is een charmante brasserie in Koekelare waar je met zowel
B
een kleine als een grote honger terechtkunt. Wie vandaag Bistrant Spanje
binnenloopt, wordt verwelkomd door uitbaatster Tine. Zij maakte er een
strakke, maar gezellige zaak van, waarin grijze en beige tinten de boventoon
voeren. 's Middags kun je in Bistrant Spanje genieten van een knapperige en
gezonde lunch. 's Avonds is het gezelligheid troef voor het diner. Het beste
uit de zee wordt gecombineerd met al het lekkers van het land. Wat denk je
bijvoorbeeld van scampi's in een romige currysaus of een côte à l'os met een
lekker sausje en verse frietjes?

DEZE BONGO

B ELGIË

BISTRANT SPANJE

VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee
gangenmenu van de
chef:
• een voor- OF
nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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21

FAGGIO ROSSO
I ZEGEM

 p de Melkmarkt in Izegem staat een bijna honderdjarige grote rode beuk,
O
die in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog geplant werd als symbool van
de herwonnen vrijheid. Sinds eind 2008 hangen er 20.000 lichtjes in de
boom, die enkel in de maand december oplichten en het plein zo een feeëriek
uitzicht geven. Het is op dit plein dat de gezellige Italiaanse brasserie Faggio
Rosso, Italiaans voor rode beuk, te vinden is. Je kunt hier terecht voor een
ruime keuze aan zowel Belgische als Italiaanse gerechten. Bij mooi weer kun
je een tafeltje kiezen op het terras op het plein.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht:
slaatje van gerookte
zalm
• een hoofdgerecht:
krokant gebakken
kippenhaasje met
champignonsaus en
frietjes
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

22
K ORTRIJK

H
 et unieke hotelconcept Wu Wei opende haar deuren in Kortrijk in 2012. Een
oude drukkerij en twee prachtige herenhuizen werden gerenoveerd tot Wu
Wei: een spa, restaurant, kookatelier en viersterrenhotel onder één dak. De
industriële look werd behouden en aangevuld met veel licht en Scandinavisch
meubilair, waardoor het geheel rust uitstraalt. De spa is gelegen in en rond
de ruime binnentuin, waar een binnen- en buitenbad met een temperatuur
van 32°C, een volledig hamamritueel, belevingsdouches, een Japans bad en
originele sauna's voor een optimale wellnesservaring zorgen. Je kunt hier ook
terecht voor diverse massages en behandelingen.

DEZE BONGO

B ELGIË

WU WEI

VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de
spa (3u)
Badkleding: verplicht
in de publieke sauna.
Handdoeken en badjas:
meenemen of ter
plaatse huren.
Slippers: meenemen
of ter plaatse kopen.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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23

L A BELLE FLEUR
K UURNE

L a Belle Fleur is de ideale winkel als je iemand eens letterlijk en figuurlijk in de
bloemetjes wilt zetten. Deze geschenkwinkel verkoopt een ruim assortiment
aan cadeaus. Je kunt kiezen voor gepersonaliseerde kaarsen of ballonnen,
snoepgoed en natuurlijk bloemen. Spring binnen in de winkel in Kuurne of
bestel online via de webshop. Als je graag ontbijt maar niet graag in de keuken
staat, dan is de ontbijtmand aan huis zeker iets voor jou. Deze goedgevulde
ontbijtmand is een garantie voor een perfect begin van je dag.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:
• een assortiment ontbijt
koeken en pistolets
• een half klein brood
• fruitsap
• een portie boter, smeerkaas,
choco, confituur, speculoos
pasta, honing, Mignonette-
chocolade en peperkoek
• een granenreep
• een portie cornflakes met
melk en suiker
• koffiesticks
• een zachtgekookt eitje
• een portie kaas en hesp
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

24
S INT-ELOOIS-VIJVE

E
 en eigen schoonheidsinstituut was altijd al een droom van Nathalie Dekimpe.
Met Esthetiek Jeunesse Eternelle heeft zij haar droom gerealiseerd.
Intussen is het instituut al sinds enkele jaren een gevestigde waarde in
de streek. Onder het motto ' jouw eeuwige jeugd in mijn handen', gaat
Nathalie de uitdaging aan om je met verfijning en persoonlijke input in
de watten te leggen. Bij Esthetiek Jeunesse Eternelle kun je terecht voor
verschillende schoonheidsbehandelingen, waaronder allerlei lichaamsen gelaatsverzorgingen, manicure, pedicure, epilaties alsook make-up en
workshops. Aangepaste verzorgingsproducten, geschenken en cadeaubons
vind je hier ook.

DEZE BONGO

B ELGIË

E STHETIEK JEUNESSE ETERNELLE

VOOR 1 PERSOON:
• een welkomstdrankje
• een verkwikkende gelaatsverzorging aangepast aan je
specifieke huidtype: reiniging, korrelpeeling, massage,
masker en crème (1u)
• een korting van 10% bij
aankoop van drie producten
en bij het boeken van een
nieuwe afspraak
OF
• een welkomstdrankje
• een anti-stress rugbehandeling: peeling, pakking en
rugmassage (1u)
• een korting van 10% bij
aankoop van drie producten
en bij het boeken van een
nieuwe afspraak
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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25

ONTBIJTMATINEE
DIVERSE LOCATIES

O
 ntbijtmatinee stelt niet enkel ontbijtmanden samen, je kunt er ook terecht
voor een heerlijke lekkernijmand. Laat je verrassen door verschillende
artisanale producten die met zorg bereid en geselecteerd zijn. In je
lekkernijmand vind je onder andere producten van het Belgische merk Meli,
ambachtelijk gemaakte koffie van Ceuterick en een assortiment huisgemaakte
confituur. Ideaal als geschenk of gewoon voor jezelf!
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een fles cava om te delen
• een pak toast van Bolleke
om te delen
• een assortiment
huisgemaakte confituur,
huisgemaakte witte choco
met speculoos, choco en
honing van Meli
• een peperkoek
• een pak boudoirs van Lu
om te delen
• een pak koffie
van ambachtelijke
koffiebranderij Ceuterick
om te delen
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

26

E ARLY BIRDS ONTBIJT
 et ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag, dus waarom niet jezelf of
H
iemand anders verwennen met een uitgebreid ontbijt aan huis? Geniet van
broodjes, croissants, zoet en hartig beleg, koffie en thee, yoghurt met fruit
en zoveel meer. In het ontbijtassortiment van Early Birds Ontbijt vind je
vast iets naar jouw smaak. Buiten de standaard ontbijten, kun je ook kiezen
uit een gluten- of lactosevrij ontbijt, een gezond ontbijt en zelf een ontbijt
voor kinderen of tieners.

DEZE BONGO

B ELGIË

G ERAARDSBERGEN

VOOR 2 PERSONEN:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

een koffie of thee
melk
een croissant
een pistolet
een sandwich
een assortiment beleg:
Milanese salami, camembert,
Nutella, confituur, hagelslag,
Lotus speculoos, Meli-peperkoek
een portie abdijboter
een portie fruityoghurt met
muesli
een portie Merci-chocolade
een portie suiker
een grote gekoelde fles cava
om te delen
servetten

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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27

JADE JUWELEN: JUWELEN MAKEN
K RUISHOUTEM

 en je helemaal weg van mooie juwelen? En voel je het kriebelen om zelf
B
eens aan de slag te gaan met parels en kralen? Dan is een workshop bij Jade
Juwelen zeker iets voor jou. De ervaren juwelenmaakster Lieselotte Dewitte
leert je tijdens de workshop enkele basistechnieken om zelf sieraden te
maken. Als eerste opdracht creëert iedereen een halsketting. Daarna kies
je zelf het juweel dat je het liefst wil maken: een armband of oorringen. De
workshop vindt plaats in het Jade atelier in Kruishoutem. Na afloop krijg je
nog een pakketje mee om thuis mee aan de slag te gaan.
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DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• een deelname aan een
workshop juwelen maken
• materiaal voor het maken
van een halsketting
• materiaal voor het maken
van een armband OF een
paar oorbellen
• een beginnerspakket,
bestaande uit een
juwelenbord en een klein
kralenpakket, om thuis
mee aan de slag te gaan

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

28
N AZARETH

 ij Physiomins krijg je een gepersonaliseerde figuuranalyse, gevolgd door
B
een relaxerende ontgiftingsbehandeling in de Alphamins. Dit toestel brengt
het afslankingsproces op gang via licht-, aroma- en warmtetherapie. De
afval- en gifstoffen worden uit het lichaam verwijderd en de vetmassa wordt
losgemaakt. Ten slotte volgt een lymfedrainage. Deze massagetechniek helpt
tegen overgewicht door de bloedcirculatie in je lymfe- en bloedvatenstelsel
te stimuleren en afvalstoffen uit je lichaam te verwijderen. Bovendien staat
elke behandeling bij Physiomins gelijk aan pure relaxatie.

DEZE BONGO

B ELGIË

PHYSIOMINS

VOOR 2 PERSONEN:

• een professionele
en gepersonaliseerde
figuuranalyse
• een ontspannings- en
ontgiftingsbehandeling
in de Alphamins
(30 min)
• een lymfedrainage
van buik OF benen
(20 min)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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29

THE OUTSIDER: SPORTIEVE DAG
O UDENAARDE

 udenaarde wordt wel eens de parel van de Vlaamse Ardennen genoemd.
O
Met zijn prachtige ligging in de Scheldevallei, leent de stad zich natuurlijk
uitstekend tot fietsen. Om daarvan te kunnen genieten hoef je heus geen
Ronde van Vlaanderen in de benen te hebben. Op het vlakke parcours langs
de Schelde is het werkelijk genieten op je eigen tempo. The Outsider stelt
prima stadsfietsen ter beschikking en bezorgt je een leuke route die je langs
de mooiste plekken in de streek voert. Nadien kun je je nog wagen aan twee
spannende activiteiten op het terrein van The Outsider aan de Donkvijvers.
Je kunt kiezen tussen het moerasparcours, het blotevoetenpark en kajakken.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• gebruik van een
stadsfiets voor een
halve dag
• een routebeschrijving
• twee doe-hetzelfactiviteiten
gedurende een halve
dag met keuze uit
moerasparcours,
blotevoetenpark of
huur kajak
Kleding: aangepaste
kleding en fietshelm.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

30
D RONGEN

 et buiten de Gentse ring vind je in Drongen een oord van rust bij ZenN
Senses. Hier kun je even de dagelijkse stress vergeten en weer helemaal
tot jezelf komen. Je kunt bij Zen-Senses terecht voor een brede waaier aan
massages, verzorgingen en gezondheidsconsults. Zen-Senses biedt je een
modern en rustgevend kader in de groene rand rond Gent. De ideale plaats
om aan de stadsdrukte te ontsnappen!

DEZE BONGO

B ELGIË

ZEN-SENSES

VOOR 1 PERSOON:

• een glas water, een
kopje koffie of thee
• een rug-, nek- en
schoudermassage
(30 min) OF een
gelaats-, nek- en
schoudermassage
(30 min)
Opgelet: toegang tot de
wellnessfaciliteiten kan
bijgeboekt worden mits
een toeslag. Het gebruik
van badlinnen en slippers
is dan inbegrepen.
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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31

BISTRO ALLO
G ENT

 e Gentse Vrijdagmarkt is een van de oudste en tevens gezelligste pleinen
D
van de stad. In de zomer strijken heel wat Gentenaars en toeristen hier
met plezier neer op de talrijke terrasjes. Deze gezellige drukte is het decor
voor jouw etentje. Dankzij het authentieke interieur waan je je zo in een
charmante Parijse eettent. De kaart daarentegen toont met trots typisch
Belgische gerechten en dat betekent dat het bier niet enkel in je glas, maar
ook op je bord goed vertegenwoordigd is. In de zomer geniet je van al dat
lekkers op het terras.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht: salade
met scampi's en limoenmayonaise
• een hoofdgerecht: steak
'au poivre' (geflambeerd) met verse
frietjes en fris slaatje
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

32
G ENT

 et stijlvolle en trendy interieur van Restaurant Cassis is de uitgelezen plek
H
voor een lekker diner. Cassis presenteert een creatieve keuken waarbij heel
wat Franse en Belgische klassiekers in een nieuw, hedendaags kleedje werden
gestoken, aangevuld met seizoensgebonden suggesties. Bij mooi weer is het
ook aangenaam tafelen op het ruime terras met uitzicht op de Vrijdagmarkt
waar steeds een gezellige drukte heerst. Het recept is eenvoudig: dagverse
producten, een zorgvuldig samengestelde maaltijd en een attente, vriendelijke
bediening. Dat zijn alle ingrediënten die je nodig hebt voor een memorabel
moment van culinaire verwennerij.

DEZE BONGO

B ELGIË

RESTAURANT CASSIS

VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee
gangenmenu van de
chef:
• een voor- OF
nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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33

GOURMETBAR GENT
G ENT

G
 ourmetBar maakt deel uit van het Novotel in de Gentse binnenstad. Op de
kaart vind je heerlijke burgers bereid met verschillende Belgische vleessoorten,
een originele vegetarische burger, alsook wisselende internationale gerechten.
Kijk ook zeker eens op de gevarieerde wijnkaart. Ze werd samengesteld door
de wijnleverancier en bevat een aantal leuke ontdekkingen.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de
kaart voor een waarde
van 49,90 euro om te
delen
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

34
G ENT

 chrikken hoogtes jou niet af? Kom dan langs bij Klimzaal Biover Sport in
S
Gent. Hier vind je enkel boulders of kunstrotsen die geen touwen vereisen.
Je hoeft niet bang te zijn om te vallen, want een dikke zachte mat vangt je
wel op. Klimmen is weggelegd voor sportievelingen van elke leeftijd. Zelfs de
allerkleinsten zijn hier welkom: speciale, kleine blokken, aangepaste routes
en goede valmatten vormen een toffe en veilige uitdaging. Op naar de top!

DEZE BONGO

B ELGIË

KLIMZAAL BIOVER SPORT: KLIMMEN

VOOR 5 PERSONEN:

• een klimbeurt in de
boulderzaal
• gebruik van
klimschoenen

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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35

A SANTI

D ESTELBERGEN

 ij Asanti vind je manieren genoeg om je door een deugddoende warmte
B
te laten omarmen en je lichaam te bevrijden van onzuiverheden. Er is een
infraroodsauna, een Himalaya-zoutsauna, een panoramasauna en de grootste
kelosauna van België, waar dagelijks opgietsessies worden georganiseerd.
Na de sauna is het aangenaam om een duik te nemen in het binnen- of
buitenzwembad of om even plaats te nemen in de whirlpool. Wanneer de
zon schijnt, biedt de zonneweide van niet minder dan tweeduizend vierkante
meter een ideaal relaxmoment. Vanzelfsprekend kun je hier ook terecht
voor tal van deugddoende traditionele massages, Thaise massages en
schoonheidsbehandelingen.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een dag toegang
tot de sauna- en
thermenfaciliteiten
Badkleding: niet
toegelaten.
Handdoeken en badjas:
meenemen of ter plaatse
huren (badjas is verplicht
in ontspanningsruimte
en horeca).
Slippers: meenemen
of ter plaatse kopen.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

36
A ALST

Wie aan Aalsterse streekproducten denkt, denkt aan Ambarosa. De
karakteristieke winkel heeft meer dan 300 overheerlijke producten uit het
omvangrijke Land van Aalst in de rekken liggen. Zo komen zoete genieters,
bierproevers en gin-liefhebbers zeker aan hun trekken. Bovendien is
Ambarosa de ideale uitvalsbasis voor een bierproeverij. De winkel heeft
maar liefst honderd streekbieren op voorraad en als kers op de taart is er ook
nog de zelfgebrouwen Alosta. Het biertje van de vergane brouwerij Zeeberg
werd met glans nieuw leven ingeblazen door zaakvoerders Robrecht De
Koninck en Sarah Pauwels.

DEZE BONGO

B ELGIË

A MBAROSA - PROEF JE STREEK

VOOR 2 PERSONEN:

• een proefpallet
streekbieren
• een hapje
• een cadeaubon ter
waarde van 20 euro
om te delen voor de
Ambarosa-winkel

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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37

SCHOONHEIDSSALON LEEN
A ALST

Begeef je naar Schoonheidssalon Leen in Aalst voor een moment van
ontspanning tot in de toppen van je tenen. Met meer dan acht jaar ervaring
op de teller weet schoonheidsspecialiste Leen perfect wat jij nodig hebt.
Voor elke klant wordt hier na een kennismakingsgesprek uitgebreid de tijd
genomen voor een verzorging op maat. Bovendien word je verwend met een
drankje. Zo kan je volledig tot rust komen. Elke manicure, scrub en massage
wordt met de grootste zorg en deskundigheid uitgevoerd. Dankzij de flexibele
openingsuren valt er voor iedereen wel een geschikt moment te vinden.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofd-, nek-,
schouder- en rugmassage (25 min) OF een
massage van de handen
en armen (25 min)
OF een massage van
de voeten en benen
(25 min)
• water, koffie of thee
• een zoete lekkernij

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

38
B UGGENHOUT

D
 e Romeinen wisten het al: mens sana in corpore sano. Ook bij Inter Fitness
Center in Buggenhout weten ze dat bij een gezonde geest een gezond lichaam
hoort. Gedurende één maand kun je kennismaken met de troeven van dit
centrum. Je kunt je hier individueel in het zweet werken in de fitnesszaal of
deelnemen aan een van de groepslessen. Step, dans, power, zumba, spinning,
yoga... het zijn maar enkele van de vele lessen die je hier kunt volgen. Inter
Fitness Center staat garant voor sporten én ontspanning in een aangename
sfeer. Na een maand ben je gegarandeerd helemaal wild van je nieuwe gezonde
levensstijl.

DEZE BONGO

B ELGIË

INTER FITNESS CENTER: FITNESSEN

VOOR 1 PERSOON:

• een maand fitness,
Milon, Five en
groepslessen op
beginnersniveau
• een personal
coaching (1u)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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39

SHAMBALAH
B UGGENHOUT

Shambalah werkt volgens een eigen concept met aandacht voor het
individu en focus op het innerlijke en uiterlijke welzijn. Heb je last van
stress, lusteloosheid of behoefte aan rust? Shambalah verhelpt dit door een
aangename en ontspannende belevenis aan te bieden. In de aquatempel
vind je onder meer een infraroodsauna, een Finse sauna, een biosauna, een
hamam, een koud bad, hydromassagebaden, een relaxruimte, een chakra- en
snoezelruimte, een leeshoek, een tuin en een buitenterras. Treed binnen in
deze oase van spirituele rust en stap als herboren mens buiten.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• twee uur toegang tot
de thermen
• een thee of water
• een gezondheidsdrank
 adkleding: verplicht.
B
Handdoeken en badjas:
inbegrepen.
Slippers: inbegrepen.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

40
L OKEREN

In een statige villa op een steenworp van het Bospark ligt Villa Clochard,
het restaurant van Carl Vervaet en Nicky van Hoof. De twee leerden elkaar
kennen in de horeca en kunnen samen meer dan twintig jaar ervaring in het
vak voorleggen. Op de menukaart vind je vooral gerechten uit grootmoeders
keuken, zoals stoverij en Lokerse paardenworst, maar ook een eenvoudige
boerenboterham en boerenhesp met smout en mosterd. Bij mooi weer kun
je gezellig tafelen op het terras van de zaak. Ook kinderen zullen het hier
naar hun zin hebben, want achteraan is een leuke speeltuin met springkasteel.

DEZE BONGO

B ELGIË

VILLA CLOCHARD

VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht
naar keuze
• een dessert naar keuze
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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41

BISTRO DE ZAATMAN
T EMSE

B
 istro de Zaatman in Temse is ondergebracht in een gigantisch pand met een
industriële look. Door de hoge plafonds en de enorme glazen wanden krijg
je een gevoel van onuitputtelijke ruimte. Bovendien kijk je uit op de Schelde
die zich een weg door het landschap wringt. Het gebouw mag dan industrieel
overkomen, het ontbijt dat je hier geserveerd krijgt, is dat helemaal niet.
Alle producten zijn kraakvers en het sprankelende glaasje cava brengt je,
mocht dat überhaupt nog nodig zijn, zeker in de juiste sfeer. De broodjes zijn
knapperig, het roerei perfect van smaak. Bij mooi weer geniet je buiten op
het terras van je heerlijke ontbijt. Zijn de weergoden slechtgehumeurd, dan
kun je van binnen kijken hoe de woelige Schelde de wind trotseert, terwijl jij
geniet van een verrukkelijk kopje koffie.
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VOOR 2 PERSONEN:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een koffie of thee
een glaasje cava
een glaasje vers fruitsap
een roerei met spekjes
een portie natuurham,
worstjes, brie, gerookte
zalm, vissla
een brownie
een portie yoghurt
met fruit
een croissant
een assortiment broodjes
een portie confituur,
choco

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

42

BIKO

A
 chter de oude Sint-Niklaaskerk in de officieuze hoofdstad van het Waasland,
vind je de ontbijt- en lunchbar Biko. In een mooie retrosfeer worden hier
gerechten uit grootmoeders tijd geserveerd door de twee enthousiaste
hartsvriendinnen Elke en Stephanie. Uitgebreid ontbijten was altijd al een
geliefkoosd tijdverdrijf van hen en die microbe willen ze nu graag doorgeven
met een breed assortiment aan ontbijtmogelijkheden. Ook de rest van de dag
zit je hier perfect voor een lekkere lunch of een gezellige koffie met gebak.

DEZE BONGO

B ELGIË

S INT-NIKL AAS

VOOR 2 PERSONEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een glaasje cava
een kop koffie of thee
een glas vers fruitsap
een assortiment brood
een croissant
een portie hagelslag,
choco en confituur
een avocado
een belegbordje
met kaas, (gerookte)
ham, brie ...
een portie yoghurt
met rode vruchten
en granola
een zachtgekookt eitje

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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43

VESPA WAASLAND
B EVEREN

Tussen Gent en Antwerpen ligt een streek die het ontdekken meer dan
waard is: het Waasland. De regio is een favoriet bij fietsers en wandelaars,
maar dankzij Vespa Waasland kun je de troeven van deze prachtige streek ook
vanop de Vespa ontdekken. Je vertrekt vanuit Beveren en kiest een van de
vijf routes die Vespa Waasland voor je heeft uitgestippeld. Een handige gps
leidt je door de prachtige Beverse polders, naar het pittoreske dorpje Bazel
of naar de spookstad Doel. Ook een dagtocht naar Antwerpen behoort tot
de mogelijkheden.
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VOOR 1 PERSOON:

• gebruik van een
Vespa gedurende
een halve dag
• een helm
• brandstof
• een verzekering

Vereist: rijbewijs B.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

44

 et ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Hoewel we er vaak amper
H
tijd voor hebben, is goed eten in de ochtend dus noodzakelijk. Bij een ontbijt
aan huis hoef je zelf helemaal niets te doen. De Korf bezorgt je een ruim
gevulde ontbijtmand met heel wat lekkers. Geen saai ontbijt, want deze
ontbijtservice gaat voor verrassende thema's. Wie een ontbijt met eerlijke
producten wenst, kan kiezen voor het Fairtrade-ontbijt. Wil je je ontbijt
een exotisch tintje geven? Dan is het ontbijt met zuiders temperament
ideaal. Ook je partner, je moeder of iemand anders kun je met een leuke
ontbijtmand verrassen.

DEZE BONGO

B ELGIË

DE KORF

DIVERSE LOCATIES

VOOR 2 PERSONEN:

• een glas versgeperst
fruitsap
• twee koffiekoeken
• twee sandwiches of
pistolets
• choc-o-lait sticks
• een schaaltje beleg
• een gekookt eitje
• een portie muesli
• een portie artisanale
yoghurt afgewerkt met
vers fruit
• een glaasje cava
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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45

WILLEM & MARIJKE
L ILLO

 room je ook al lang van een verbluffend decoratief portret van jezelf aan
D
de muur, dan moet je zeker een bezoek brengen aan Willem & Marijke. Hun
werk kenmerkt zich door het gebruik van bijzonder licht in zwart-witte lowkey foto's. Samen met jou gaan ze op zoek naar die ene perfecte foto. Dat
doen ze steeds in twee stappen: tijdens het voorbereidend gesprek leren jullie
elkaar kennen, bespreken jullie je wensen en krijg je advies rond je kleding en
info over de bestelmogelijkheden. Dit gesprek plan je een aantal dagen voor
je shoot, zodat je je optimaal kunt voorbereiden. Tijdens de eigenlijke shoot
nemen ze graag hun tijd voor jou. Het is immers belangrijk dat je er zeker
evenveel plezier aan beleeft als Willem en Marijke aan hun werk.
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DEZE BONGO
VOOR 1 VOLWASSENE
OF EEN KOPPEL:

• een voorbereidend
gesprek enkele dagen
voor de shoot
• een shoot-, viewingen bestelsessie
• een aankoopwaarde voor
een wandvergroting,
fotobox of digitaal voor
een waarde van 100 euro
Opgelet: De prijzen voor
de aankoop van je foto's
vind je op de website.
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

46
K ALMTHOUT

Midden in het groen van natuurreservaat De Kalmthoutse Heide ligt de
familiesauna Sauna Espace. Hier hebben ze een uitgebreide keuze aan sauna's
waaronder de rustige sauna (75°C), de biosauna met kleurenlampen (85°C)
en een blokhutsauna (95°C). De infraroodsauna biedt een panoramisch
uitzicht over de tuin. Na een saunabeurt of een bezoek aan het Turkse
stoombad koel je je lichaam af in het koude dompelbad of de zwembaden.
Herbronnen kan in de relax- of rustruimte. In de zomer staat de hele tuin
tot je beschikking. In de taverne kun je gezellig vertoeven met een hapje en
een drankje.

DEZE BONGO

B ELGIË

SAUNA ESPACE

VOOR 2 PERSONEN:

• een dag toegang tot
het saunacomplex
Badkleding: niet
toegelaten.
Handdoeken: inbegrepen.
Badjas: meenemen
of ter plaatse huren.
Slippers: meenemen of ter
plaatse huren.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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47

BRASSERIE DE SCHANDPAAL
B RECHT

B
 rasserie De Schandpaal weet al heel wat jaren de inwoners van Brecht in de
watten te leggen. Ook van buiten Brecht komt men naar De Schandpaal om
lekker te lunchen of te dineren, rustig iets te drinken of om de dag te beginnen
met een luxe ontbijt. De brasserie ligt op de hoek van het gemeenteplein
en heeft een groot tuinterras waar de zon een hele dag lang de belangrijkste
gast is. Geen betere plek om je dag te beginnen dan hier, met het ontbijt dat
aan al je wensen zal voldoen. Je ontvangt een feestelijk glaasje bubbels, een
assortiment broodjes, een eitje met spek en uiteenlopend beleg.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:
• een glas cava

• een kop koffie en thee
• een glas fruitsap
• een assortiment brood,
koffiekoeken en croissants
• een assortiment gerookte
vissoorten en fijne vleeswaren
• een roerei met gebakken spek
• een portie confituur, choco en
speculoospasta
• een portie ontbijtgranen en vers
fruit
• een portie meloen met zwarte
woudham
• een dessertenpalet of kaasplank

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

48
M EERSEL-DREEF

In Meersel-Dreef, in het uiterste uithoekje van de provincie Antwerpen,
verwelkomt Marleen je in Massagepraktijk Amaya. In de rustige, groene
omgeving van de Kempen kun je je verwachten aan een uniek zen-moment.
Marleen zorgt ervoor dat je helemaal op je gemak bent zowel voor, tijdens
als na je behandeling. Dankzij haar diverse opleidingen kan zij een brede
waaier aan massages en andere therapieën aanbieden. Of je nu op zoek bent
naar een traditionele ontspanningsmassage, een zwangerschapsmassage of
een van de diverse behandelingen op maat, waaronder een honingmassage,
een lymfedrainage en diverse oosterse massagetechnieken, hier keer je
gegarandeerd als herboren weer huiswaarts.

DEZE BONGO

B ELGIË

M ASSAGEPRAKTIJK AMAYA

VOOR 2 PERSONEN:

• een rugmassage
(30 min)
Opgelet: de behan
delingen vinden na
elkaar plaats.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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49

SCHOONHEIDSSPECIALISTE ELS
T URNHOUT EN WESTMALLE

 tress verdwijnt, schoonheid verschijnt! Een bezoek aan de schoonheids
S
specialiste is meer dan alleen ontspanning. Nadien voel je je als herboren:
je ziet er beter uit en zo voel je je ook. Bij schoonheidsspecialiste Els ligt de
nadruk op manuele behandelingen. Hier ben je letterlijk in goede handen
voor een waaier aan verzorgingen en een grote keuze aan arrangementen.
De sfeer in het salon is huiselijk, zodat je je meteen op je gemak voelt. Het
team bestaat uit acht zeer gemotiveerde schoonheidsspecialisten, die er alles
aan doen om het je zo aangenaam mogelijk te maken.
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VOOR 1 PERSOON:

• een lichaamsmassage
(40 min)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

50
M OL

H
 istorische en culturele bezienswaardigheden, talrijke fiets- en wandelroutes
en een prachtige natuur maken van Lommel, Mol, Balen, Dessel en Retie
stuk voor stuk geliefde plaatsen. De Zander is een charmant schip dat de
unieke landschappen van deze steden en gemeentes op een originele manier
verbindt. Scheep in en droom weg tijdens een memorabele vaart op de
Kempense kanalen. De gids van dienst is de kapitein zelf, die graag wat meer
uitleg geeft over de plaatsen waar je langs vaart en je zo ook voorziet van
een boeiend stukje geschiedenis. Tijdens dit wateravontuur geniet je van een
heerlijke en gezellige barbecue of smul je van een pannenkoek.

DEZE BONGO

B ELGIË

DE ZANDER

VOOR 2 VOLWAS
SENEN EN 2 KIN
DEREN:

• twee uur varen
• een pannenkoek
• een drankje
OF

VOOR 1 PERSOON:

• twee uur varen
• een barbecue

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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G IO'S & TAVOLI
G EEL

 elkom bij Gio's & Tavoli, hét foodsharingrestaurant in het hart van Geel.
W
Foodsharing zorgt op een leuke manier voor gezelligheid aan tafel. De
gerechtjes worden telkens in het midden van de tafel geplaatst zodat jullie
alles met elkaar kunnen delen. Hopelijk raken jullie het eens over wie nu
net dat laatste stukje krijgt. Met dit concept willen de uitbaters van Gio's &
Tavoli hun gasten een beetje dichter bij elkaar brengen, want wat is het nut
van lekker eten als je het niet kunt delen met je geliefden? Reserveer snel
een tafeltje en kom het zelf ontdekken.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een korting van
49,90 euro op het totale
foodsharingmenu
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

52
V ORSEL AAR

 p een meer dan tweehonderd jaar oude hoeve in de buurt van Vorselaar
O
verwelkomt B&B Droomzoet haar gasten voor een ontspannend verblijf. Na
een verkwikkende overnachting in de voormalige stallen van de hoeve krijgen
de gasten steevast een heerlijk ontbijt geserveerd. Om van dat smakelijk
ontbijt te genieten, hoef je niet helemaal naar Droomzoet af te zakken. De
ontbijtmanden worden gratis aan huis geleverd binnen een straal van vijftien
kilometer rond Droomzoet en ze zitten boordevol lekkernijen. Een betere
start van je dag kun je je niet wensen!

DEZE BONGO

B ELGIË

B&B DROOMZOET

VOOR 2 PERSONEN:
Een uitgebreide ontbijtmand
om te delen, bestaande uit:
• vier pistolets
• twee croissants
• twee koffiekoekjes
• een portie boter, confituur,
choco, smeerkaas, kip-
curry, hesp en kaas
• twee porties yoghurt
• twee eitjes
• twee stukken fruit
• fruitsap
• een assortiment wafels,
muffin, speculoos, peperkoek en chocoladesnoepjes
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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VAYA MASSAGE
H ERENTALS

Vaya heeft ondanks haar jonge leeftijd al heel wat ervaring opgedaan als
masseuse. Samen met gezondheidstherapeute Lydia geeft ze massages in een
praktijk in Herentals, Overpelt, Hechtel en zelfs bij jouw thuis (mits toeslag).
De professionele ruimtes zijn zo ingericht dat jouw ontspanning centraal
staat. Bij een relaxatiemassage is het doel rust brengen in lichaam en geest.
Wie spier- en gewrichtspijn wilt tegengaan, kiest voor een hotstonemassage,
waarbij verwarmde basaltstenen op je lichaam worden gelegd. Een stevige
sportmassage is bedoeld om de dieperliggende spierlagen los te maken. Een
bevorderde bloedcirculatie, stressvermindering en soepelere spieren zijn
enkele voordelen die je ervaart na een massage.
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VOOR 1 PERSOON:

• een sportmassage
OF

• een relaxatiemassage
OF

• een hotstonemassage
OF

• een kindermassage
Totale duur: 1u.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

54
G ROBBENDONK

T afelen met een prachtig uitzicht op het Albertkanaal en haar groene oevers,
daarvoor moet je bij Brasserie Marie in Grobbendonk zijn. Je bereikt deze
elegante brasserie met de wagen, te voet, met de fiets of natuurlijk met de
boot, via het kanaal zelf. Wanneer je binnenkomt, word je verwelkomd in
een stijlvol decor waarin zwart en wit samen een opvallende hoofdrol spelen.
Elke zondag kan je tussen 9u en 11u30 ontbijten, met een glaasje bubbels
erbij. Reken maar dat een ontbijt op het zonnige terras aan de waterkant een
prachtig begin van je dag oplevert.

DEZE BONGO

B ELGIË

BRASSERIE MARIE

VOOR 2 PERSONEN:

• een glaasje cava
• een ontbijtbuffet
à volonté

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

77

55

AQUAREIN
G ROBBENDONK

Het wellnesscentrum Aquarein, meermaals verkozen tot mooiste saunaen wellnesscomplex van België, bevindt zich in de Kempense gemeente
Grobbendonk en is omringd door bomen. Dit moderne wellnesscentrum
beschikt over maar liefst zes sauna's: vier binnensauna's, waaronder een
steensauna, een biosauna en een panoramasauna, en twee buitensauna's.
Er is ook een oosterse ruimte met een hamam en een infraroodcabine, waar
zeepmassages, scrubs en rasulbehandelingen gebeuren. Ook een jacuzzi, een
voetbad, een oriëntaals stoombad en een binnen- en buitenzwembad maken
deel uit van de wellnessdroom.
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DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• een toegang tot de 

sauna- en thermenfaciliteiten
• een oriëntaalse
stempelmassage met
rijststempels (30 min)
• een gebruik van shampoo,
douchegel en scrubzout
• een deelname aan
opgietsessies

Badkleding: niet toegelaten.
Badjas en handdoek:
meenemen of ter plaatse huren.
Slippers: meenemen of ter plaatse
kopen.
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

56
H EIST-OP-DEN-BERG

 ie dol is op de Aziatische keuken, moet beslist eens langsgaan bij Asian
W
Kitchen in Heist-op-den-Berg. Je vindt het restaurant in de Bergstraat, de
belangrijkste winkelstraat van de gemeente. Het leuke aan Asian Kitchen
is dat je lekkernijen uit verschillende landen kunt leren kennen. Sushi uit
Japan, pad thai uit Thailand, curry uit India, dimsum uit China, noedelsoep
uit Vietnam… het staat allemaal op de kaart. De Nepalese chef Kumar Shahi
tovert alle gerechten à la minute op je bord en werkt steeds met dagverse
producten. Met je bon geniet je van een lekker etentje in het restaurant zelf,
maar leuk om te weten is dat je alle gerechten ook kunt afhalen.

DEZE BONGO

B ELGIË

A SIAN KITCHEN

VOOR 2 PERSONEN:

• een bootmenu sushi
om te delen
• een koffie of thee
Exclusief andere
dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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57

DE STENEN MOLEN
P UT TE

De Stenen Molen is een gezellige familiale brasserie met een volledig
vernieuwd interieur in een groene omgeving, met een kinderspeeltuintje
en een terras vooraan en achteraan. Deze brasserie is gelegen op een
centrale locatie net buiten het centrum van Putte. De uitgebreide
menukaart, telkens aangevuld met seizoensgebonden suggesties, geeft je
een waaier aan mogelijkheden. De Stenen Molen beschikt ook over een
uitgebreide drankkaart met verschillende bieren, geestrijke dranken, wijnen
en cocktails. Een uitnodigende unieke houten toog is de ideale plek om na
te genieten van een heerlijke maaltijd.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de
kaart voor een waarde
van 49,90 euro om te
delen
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

58
V IERSEL

't Kempens Kiekekot vind je in Viersel vlak bij het Albertkanaal. 't Kempens
Kiekekot serveert heerlijke kippen vers van 't spit, of wat had je gedacht.
Daarbij heb je de keuze uit diverse sauzen: champignon-, stroganoff-, curry-,
mexicain-, roquefort-, choron- en pindasaus. Ook aan de kinderen wordt
gedacht. Alle gerechten worden met de grootste zorg bereid. Het grote
terras is een pluspunt, want het is er aangenaam vertoeven met uitzicht op
een natuurgebied.

DEZE BONGO

B ELGIË

'T KEMPENS KIEKEKOT

VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingsdrie
gangenmenu van de
chef:
• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
• een dessert
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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59

E STHEVA
E MBLEM

Eva baatte zes jaar lang een schoonheidsinstituut uit in een drukke
winkelstraat, maar voelde de nood om een plek te creëren waar zowel zij
als haar klanten helemaal tot rust konden komen. Die plek vond ze in het
landelijke Emblem bij Ranst. Te midden van het groen kun je bij Estheva het
jachtige leven even op pauze zetten en nieuwe energie opdoen. In haar aanbod
vind je onder meer gelaatsverzorgingen, maquillage en permanente makeup, voet- en handverzorging, kunstnagels, epilaties, definitieve ontharing,
afslankingsbehandelingen en talrijke ontspannende massages.
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DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• een relaxlichaamsmassage in de zen-cabine
met de mogelijkheid
tot douchen
Totale duur: 1u.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

60
L IER

Brasserie 't Oud Lier vind je op een unieke locatie aan de Nete in Lier.
Je proeft er van een uitgebreide vaste menukaart met klassiekers zoals
witloof in de oven, zwarte pens met appeltjes en gehaktballen met krieken,
maar je kunt je ook laten verrassen door de wildsuggesties. Voor de kleine
honger heb je keuze uit verschillende snacks en zoetigheden zoals gebak of
pannenkoeken. Bierliefhebbers kunnen hun maaltijd vergezellen van een
lekker streekbiertje. Als het weer het toelaat, ontspan je helemaal in de
grote tuin van het restaurant.

DEZE BONGO

B ELGIË

'T OUD LIER

VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht:
steak met peper- of
champignonsaus,
salade en frietjes
• een dessert:
chocolademousse met
chocoladecrumble
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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61

AU FOND DU
L IER

 u Fond Du is een gezellige en stijlvol ingerichte brasserie in het hart van
A
Lier. Wanneer de zon zich laat zien, is het heerlijk toeven op het terras met
uitzicht op de Zimmertoren. Op de uitgebreide brasseriekaart is er voor ieder
wat wils, maar zoals de naam al verklapt, is fondue de specialiteit van het huis.
Je hebt keuze uit een fondue met vis, vlees, kaas of een vegetarische variant.
Wie geen fan is van fondue kan kiezen tussen een heleboel grillgerechten.
Als afsluiter kun je je laten verleiden door een van de tongstrelende desserts.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht:
steak met peper- of
champignonsaus,
salade en frietjes
• een dessert: dame
blanche
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

62
D UFFEL

De authentieke hoeve van HomeMade is het ideale decor om uitgebreid
te genieten van een gezellige brunch. In een knusse setting kun je, zoals de
naam reeds doet vermoeden, kiezen uit een ruim assortiment gerechten
die 's ochtends vers voor jou worden bereid. Gastheer Hinse Wouters zorgt
alvast voor ovenverse pistolets, sandwiches en brood. Bovendien bestaat
het buffet verder onder meer uit verse soep, heerlijke salades en allerlei
eiergerechten. Tijdens de zomermaanden is het zelfs mogelijk om plaats te
nemen in de rustgevende tuin van de Duffelse hoeve.

DEZE BONGO

B ELGIË

HOMEMADE

VOOR 2 PERSONEN:

• een luxe ontbijtbuffet
met bubbels

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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63

P OULE & POULETTE MECHELEN
M ECHELEN

Poule & Poulette is hét adres bij uitstek voor wie maar niet genoeg kan
krijgen van kakelverse kippengerechten. In 2012 begon het verhaal van deze
keten in Brasschaat met de eerste shop en sindsdien is de uitbreiding over
het hele land niet meer te stoppen. Neem plaats in het hippe interieur met
zijn kenmerkende ruwe materialen en uiteraard de gepatenteerde zitboxen,
waarin je je een kip op een stok waant. Op het menu staan overheerlijke
gerechten waarin de kip uiteraard de hoofdrol speelt. Het vlees daarvoor wordt
op ambachtelijke slow-foodwijze in de zelfontwikkelde rotisserie gebakken.
Maar ook voor vegetariërs valt er op de kaart genoeg te vinden voor een
smakelijk etentje.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de
kaart voor een waarde
van 49,90 euro om te
delen
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

64
M ECHELEN

Op een boogscheut van het station van Mechelen vind je restaurant en
traiteur Klein Marrakech. Hier ben je op de juiste plaats om te proeven van
het beste dat de Marokkaanse keuken te bieden heeft. Pastilla's, tajines,
couscous, vegetarische groentestoofpotjes… het is maar een kleine greep
uit het ruime aanbod van Klein Marrakech. Genieten van al dit lekkers doe
je in een authentiek Marokkaans decor of gewoon gezellig bij je thuis, want
alle gerechten kunnen ook afgehaald worden. Behalve een restaurant is Klein
Marrakech ook een traiteur, die tal van Marokkaanse bruiloften verzorgt.
Kwaliteit verzekerd dus!

DEZE BONGO

B ELGIË

KLEIN MARRAKECH

VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht:
pastilla met kip en
amandelen
• een hoofdgerecht:
tajine met lamsvlees
en groenten
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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65

AL PARMA
M ECHELEN

 l Parma verblijdt al meer dan dertig jaar de liefhebbers van de Italiaanse
A
keuken uit Mechelen en omstreken. De zaak werd in het begin van de jaren
tachtig opgericht door een Italiaanse familie, die in de loop der tijd rekening
ging gaan houden met de lokale eettradities en zo een bij iedereen geliefde
menukaart creërde. Die biedt uiteraard een ruime keuze aan pizza's en pasta's,
maar ook voor een smakelijke escalope of een ander vlees- of visgerecht zit
je hier goed. Ook de kleinsten kunnen hier van jongs af aan ontdekken wat
la dolce vita inhoudt, want voor hen is er een aparte menukaart.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht:
pasta carbonara
OF arrabiata OF
(vegetarische) lasagne
• een dessert: tiramisu
OF panna cotta OF
de taart van de week
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

66
W ILLEBROEK

L ekker gek doen voor de camera in de fotostudio van Patrick Van Hoof tot je
helemaal spontaan de leukste poses aanneemt: zo ontstaan de mooiste en de
meest sprekende foto's. Daarna volgen vijf dagen van ongeduldig wachten, tot
je eindelijk het resultaat van je fotosessie te zien krijgt. Patrick zorgt ervoor
dat je portretsessie een uniek avontuur wordt. De blijvende herinnering die
je mee naar huis krijgt, is van topkwaliteit. Het werk van Patrick werd ook
al internationaal tentoongesteld, onder andere in 2005 en 2006 in China.

DEZE BONGO

B ELGIË

FOTO PATRICK VAN HOOF

VOOR 2 PERSONEN:

• een fotoshoot (30 min)
• vijf digitale Facebookbestandjes

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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67

E LEA OUZERI
B OECHOUT

I n Boechout, de groene gemeente die tussen Antwerpen en het pittoreske Lier
ligt, maak je een smaakreis naar het zonnige Zuiden. Stathis Petros neemt je
mee naar zijn roots in Griekenland en laat je kennismaken met zijn persoonlijke
interpretatie van de pure keuken van dit mediterrane land. In zijn gloednieuwe
restaurant Elea Ouzeri kun je traditionele Griekse klassiekers (her)ontdekken,
waaronder de bekende moussaka. Ook de mezze, kleine gerechtjes om
te delen, met klinkende namen als Melitzanosalata, Laxanodolmades en
Chtapodi zijn echte aanraders. Wil je weten welke lekkernijen achter die
prachtige Griekse namen schuilgaan? Rep je dan naar Elea Ouzeri en laat je
smaakpapillen verwennen.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstwee
gangenmenu van de
chef:
• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

68
B URCHT

A ls gepassioneerd voetreflexoloog opende Patsy Tiest de praktijk
perlOmare in haar huis in Burcht. Daar biedt ze ondersteuning op maat via
voetreflexologie, stoelmassage en specifieke zorgmassage aan iedereen die
op zoek is naar ontspanning en meer energie. Bij voetreflexologie worden
alle organen en lichaamsdelen weerspiegeld in de voeten. De reflexzones
en energiebanen worden via drukpunten gemasseerd om lichaam en geest
terug in evenwicht te brengen. Zorgmassage of massage bij kanker is een diep
ontspannende massagevorm bestaande uit zachte aanrakingstechnieken,
die vooral geschikt zijn ter ondersteuning bij mentale en lichamelijke stress
ten gevolge van ziekte en herstel, als ook bij mensen die een zeer zachte
massage verkiezen.

DEZE BONGO

B ELGIË

PERLOMARE

VOOR 1 PERSOON:
• een ontvangst met biologische kruidenthee en water

EN

• een volledige sessie
voetreflexologie

OF

• een diep ontspannende zorgmassage/massage bij kanker,
met warme en natuurlijke olie
(hoofd, armen en benen)

OF

• een diep ontspannende zorgmassage/massage bij kanker,
met warme en natuurlijke olie
(hoofd, rug, nek, schouders
en benen
Totale duur: 1u.
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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69

ANVERNESS WHISKY & DEGUSTATIE
B ERCHEM

De Schotten hebben voet aan wal gezet in Antwerpen en namen al hun
specialiteiten, zoals shortbread, fudges, curds, haggis en natuurlijk whisky
met zich mee. Anverness is hun thuishaven. In de Tasting Room kun je
kennismaken met een grote verscheidenheid aan whisky's. De proeverijen
worden in groep georganiseerd en zijn op afspraak. Bij Anverness kun je niet
alleen single malt whisky proeven, maar ook andere variëteiten. Evalueer
en vergelijk de verschillende soorten op geur, smaak, afdronk, evenwicht en
complexiteit. Bij Anverness word je ondergedompeld in een wereld van pure
proeverij, traditie en karakter.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een degustatie van
vijf soorten whisky

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

70
A NTWERPEN

V
 lak bij de Oudaan, in het centrum van Antwerpen, ontvangt Brasserie Berlin
je voor een lekkere maaltijd. Je bevindt je hier midden in het fashiondistrict
van de stad, aan het begin van de Kammenstraat en vlak bij de bekende
Nationalestraat. Berlin is dus de ideale tussenstop of afsluiter van een dagje
shoppen in dé modestad van Vlaanderen. De menukaart is zeer divers en
zal dus bij iedereen in de smaak vallen. Je kunt hier zowel klassieke Vlaamse
vleesgerechten als Italiaanse pasta's en Thaise wokgerechten bestellen. Eet
smakelijk!

DEZE BONGO

B ELGIË

BRASSERIE BERLIN

VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de
kaart voor een waarde
van 49,90 euro om te
delen
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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71

DE NEGEN VATEN
A NTWERPEN

L iefhebbers van tapas en de Spaanse keuken komen graag naar De Negen
Vaten om lekker te eten in een sfeervolle ambiance. De inrichting is gezellig
met veel hout en kaarslicht en de bediening is zuiders hartelijk. Op de kaart
staan, naast ensaladas en paella's, onontbeerlijke tapas zoals patatas bravas,
albóndigas en pimentos del padrón. Zeker niet te missen is de huisgemaakte
sangria. Later op de avond worden de tafeltjes opzij geschoven en kun
je dansen op de tonen van salsa, merengue en andere warme muziek. Olé!

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht:
steak ranchero met sla
en patatas bravas OF
spareribs met sla en
patatas bravas
• een dessert: crema
catalana OF dame
blanche
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

72
A NTWERPEN

Een uitje naar de bowlinghal staat garant voor een gezellige namiddag of
avond. Het is een sport die door jong en oud kan worden beoefend en
betekent gegarandeerd speelpret. Voor de kleinsten mag het makkelijker met
ultralichte bowlingballen en bumperbowlingbanen. De techniek onder de knie
krijgen is even doorzetten, maar plezier heb je vanaf de eerste minuut. De
bowling bevindt zich in een recent omgebouwde fabrieksruimte en biedt een
modern decor. Naast zestien bowlingbanen vind je er ook een indoorspeeltuin,
een à-la-carterestaurant waar je kunt genieten van spare ribs à volonté of
Gourmetbowlburgers en andere ontspanningsmogelijkheden, waaronder een
speeltuin voor de kleintjes en zelfs een heuse escape room.

DEZE BONGO

B ELGIË

ANTWERP BOWLING: ESCAPE ROOM

VOOR 5 PERSONEN

• een escape-ervaring
in de Escape Bus

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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73

HUMMERWORLD: RIJDEN
MET EEN HUMMER
H ERENTALS (BE) EN VELDHOVEN (NL)

A
 ltijd al eens willen plaatsnemen achter het stuur van een ruige Hummer? Test
samen met twee passagiers de enorme kracht, het uithoudingsvermogen en
de souplesse van deze ultieme terreinwagen. De Hummer H1 is het grootste
en eerste model binnen het veelbesproken Hummer-gamma. Het chassis
van deze unieke 4x4 is gebaseerd op de militaire Humvee, het legervoertuig
dat naam maakte tijdens Operation Desert Storm. Ga het terrein op met
deze krachtpatser en klim over zanderige heuvels en ploeter door diepe
kuilen. Kies je liever voor comfort? Blijf op de verharde wegen met de H2,
een luxueuzere uitvoering van het eerste model.
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DEZE BONGO
VOOR 3 PERSONEN:

• een initiatie in de
Hummer H1 of H2
voor 1 chauffeur en
2 passagiers, onder
begeleiding van een
instructeur (20 min)
 ocatie: Herentals
L
(BE) of Veldhoven,
bij Eindhoven (NL).
Vereist: een rijbewijs B.
Mee te nemen: een
fototoestel.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

74

ABC ONTBIJTSERVICE
Z
 in in ovenverse broodjes, een tasje koffie of thee en krokante koffiekoeken?
Dat kan met ABC Ontbijtservice. Niets beter dan de dag te starten met een
uitgebreid en heerlijk ontbijt. Zelf hoef je niets te doen, want je ontbijt wordt
aan huis geleverd wanneer je maar wilt. Wie liever iemand wil verrassen, kan
dat natuurlijk ook. ABC Ontbijtservice zorgt ervoor dat de dag alvast een
feestelijke start neemt.

DEZE BONGO

B ELGIË

W OMMELGEM

VOOR 2 PERSONEN:

•
•
•
•
•
•
•
•

twee pistolets
een sandwich
een koffiekoek
thee, koffie, melk
een portie suiker
een portie ontbijtgranen
een assortiment pralines
een portie dessertkoekjes
• een portie versnaperingen
• een portie kippenwit,
salami, smeerkaas, confituur, honing en choco
• botertjes
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

97

75

'T OOLENS SOETE
DIVERSE LOCATIES

 ustig wakker worden en de dag starten met een uitgebreid ontbijt klinkt
R
als muziek in de oren. Hiervoor hoef je niet vroeg op te staan, want Ghanya
en Raf van 't Oolens Soete verwennen je met een kleurrijke en heerlijke
ontbijtmand aan huis. De geur van gemalen koffie in combinatie met onder
andere een lekker broodje en een vers stuk fruit geven je een echte opkikker.
Na dit stevige ontbijt heb je voldoende energie gekregen om je dag verder
te zetten.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een kop koffie, thee en
fruitsap
• minisandwiches en mini
pistolets
• een assortiment seizoensfruit
• een portie yoghurt
• minimuffins en poffertjes
• een portie kaas, hesp,
confituur, hagelslag, spek
en ei, boter en verschillende
soorten suikertjes

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

76
E DEGEM

Bij Saunatopia in Edegem vind je vijfduizend vierkante meter aan
wellnessfaciliteiten. Je kunt hier heerlijk uitzweten in maar liefst zeven
sauna's en stoombaden. Dagelijks zijn er diverse opgietsessies. Na je
saunabeurt nodigen diverse relaxbaden je uit: er is een groot bad met
jetstream en massagestralen, een binnen- en buitenwhirlpool, een binnenen buitenzwembad, doorloopbaden en een kruidenbad. Je kunt ook zalig
wegdromen op de waterbedden of bij de open haard. Bij mooi weer is het
dan weer heerlijk toeven op het prachtige dakterras of in de tuin. Een
spabehandeling maakt je dag helemaal compleet.

DEZE BONGO

B ELGIË

SAUNATOPIA

VOOR 2 PERSONEN:

• een dag toegang tot de
sauna- en thermen
faciliteiten
Badkleding: niet
toegelaten. Behalve
dinsdag, dan is het
badkledingdag (geen
shorts).
Handdoeken en badjas:
meenemen of ter plaatse
huren.
Slippers: meenemen
of ter plaatse kopen.
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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77

COHR MASSAGE
H AM

Ervaar jij de dagdagelijkse druk als energierovend en wil je er graag even
tussenuit? COHR Massage geeft je de kans om even helemaal tot rust te
komen. COHR staat voor Centrum voor Ontspannende en Helende Rust.
De laatste twee letters verwijzen ook naar de bezieler van COHR: Rob
Hauben. Rob ontvangt je in zijn knusse appartement en luistert steeds naar
de noden van jouw lichaam en geest. Zo bepaalt hij de relaxmassage die het
beste bij jou past. Hierdoor is geen enkele massagesessie bij Rob dezelfde.
Door deze intuïtieve benadering en doelgerichte aanpak word je steeds in
een modus van diepe ontspanning gebracht.
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DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• een massage (1u)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

78
B ERINGEN

T ODI is het eerste indoorsnorkel- en duikcentrum in Europa, waar je tussen
kleurrijke en tropische zoetwatervissen zwemt. Dit unieke onderwaterpark
opende de deuren op de site van be-MINE in Beringen. TODI geeft je de
kans om in adembenemende omstandigheden kennis te maken met de wereld
van het snorkelen en duiken, of zelfs een volledige opleiding te volgen. In
het enorme bassin zitten honderden exotische vissen, die je als duiker het
gevoel geven dat je in paradijselijke wateren rondzwemt. TODI staat garant
voor een bijzondere ervaring, die je vast en zeker doet verlangen naar meer.

DEZE BONGO

B ELGIË

TODI: INDOORSNORKELEN

VOOR 3 PERSONEN:

• een snorkelbeurt

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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Z . BIGATTI SCHOONHEIDSINSTITUUT
B ERINGEN

H
 et Z. Bigatti Schoonheidsinstituut in Beringen ontvangt je in een sfeer van
rust en ontspanning. Vakkundige schoonheidsspecialisten geven professioneel
huidadvies en een aangepaste behandeling met producten uit de exclusieve
Z. Bigatti-verzorgingslijn. De producten zijn ontwikkeld door een team van
cosmetische chemici en bevatten enkel pure, zuivere en actieve ingrediënten
die een snelle werking garanderen. De crèmes bevatten maar liefst vijftien
actieve bestanddelen die de zichtbare tekenen van veroudering wegnemen.
Het schoonheidsinstituut is de perfecte weerspiegeling van de Z. Bigattifilosofie: elegant, tijdloos en luxueus.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een ontvangst met
een welkomstdrankje
• een manicure met
basislak
Totale duur: 45 min.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

80
P EER

Iedereen weet het: Limburg heeft prachtige landschappen en natuur, met
eindeloze fiets- en wandelpaden om je uren zoet te houden. Zin om dit eens
op een andere manier te beleven? Laat je verleiden tot een tocht op een step
voor volwassen. Met Limdiscovery kun je de rustige omgeving van Peer met
een echte step ontdekken. Je bent er zo mee weg! Je maakt een boeiende
en afwisselende rit gecombineerd met een zoektocht met opdrachten en
weetjes. Wie weet heb je daarna de smaak van het steppen weer helemaal
te pakken!

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

LIMDISCOVERY: STEPPEN

• een landelijke
stepzoektocht (2u)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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BISTRO CHEZ VIE
K INROOI

 entraal gelegen op het dorpsplein van Kinrooi vind je Bistro Chez Vie. De
C
uitgebreide menukaart van de brasserie zorgt ervoor dat je hier op elk moment
van de dag een ruime keuze hebt aan lekkere gerechten en verkwikkende
drankjes. Zo kies je bijvoorbeeld voor een vullende salade of verschillende
vlees-, vis- en pastagerechten. Je zit hier ook goed voor een lunch, een zoet
vieruurtje en een aperitief. Daarbovenop zorgen de wisselende dagmenu's
en specifieke themadagen voor nog meer heerlijke opties. Je kunt ervan op
aan dat alles steeds vers en huisgemaakt is. Zowel op koude als warme dagen
kun je buiten zitten dankzij de grote winterveranda en het terras.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

82
M AASEIK

 ie de schilderachtige streek rond Maaseik wil verkennen, springt best op
W
de fiets om bij de meest idyllische plekjes te geraken. De grensregio heeft
heel wat in zijn mars: de Maas, met zijn talrijke plassen, vormt een uniek
natuurgebied, maar ook de bossen en heidegebieden laten je de mooiste
kanten van de provincie Limburg zien. Dankzij fiets- en vespaverhuur Maro
kun je er zelf op uit trekken in deze streek. Of je liever een sportieve tocht
met een mountainbike maakt of liever met een elektrische fiets op pad gaat,
hier ben je aan het juiste adres. Om de regio helemaal in stijl te ontdekken,
kun je ook voor een van de vespa's kiezen. Wat je ook kiest, het wordt een
dag die je niet zo snel vergeet!

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

FIETS- EN VESPAVERHUUR MARO

• een gebruik van een
mountainbike voor
een dag
• een route rond
Maasplassen met kaart
Verzekering: ter plaatse
kan je een allriskverzekering afsluiten,
mits betaling van een
supplement van 25 euro.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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B&B MAAS & MECHELEN
M AASMECHELEN

I n de grote, mooie tuin van B&B Maas & Mechelen, net buiten Maasmechelen
zelf, vind je een buitenwellness, de gedroomde plek om tot rust te komen.
Duik van de barrelsauna via de buitendouche in de jacuzzi met tachtig jets
en zet de ontspanning verder in de gezellige tuin van wel dertig are groot. Bij
gastheer Andy kun je dan weer terecht voor een deugddoende, professionele
Zweedse massage of een hotstonemassage. Zo verlaat je het pand pas als je
helemaal ontspannen bent.

106

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een duomassage
(30 min)
OF

• een toegang tot de
wellnessfaciliteiten
tussen 18u en 22u
Handdoeken, badjas en
slippers: inbegrepen.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

84
R EKEM

Een actieve en originele manier om een streek te verkennen is een vaart
met een kajak. Bij Kajak Maasland maak je een tocht op de Maas die door
Belgisch en Nederlands Limburg stroomt. Je kunt een kajak huren en op
je eigen tempo op het water peddelen. De mooie natuur en de rustieke
Maasdorpjes aan de oevers laten je zeker niet onberoerd. Op het einde van
de tocht kun je aanmeren bij 't Maasterras. Hier kun je van je lunch genieten
met zicht op het water. De organisatie voorziet een reddingsvest en peddels
zodat je je zonder zorgen op het water kunt begeven.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

K AJAK MAASLAND: KAJAKKEN

• een tocht met 2
eenpersoonkajaks OF
1 tweepersoonskajak
extra comfort (9 km)
• een retour busreis

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

107

85

DIS & DAT
G ENK

 astbesloten om haar droom waar te maken, opende Nadia Dis & Dat, de
V
gezelligste huiskamer van Genk. Een van de belangrijkste doelen van de
zaak is immers het creëren van een echt thuisgevoel. Dat doet Nadia met
een intiem en sfeervol interieur, maar ook met een menukaart waarop vaste
waarden staan én leuke verrassingen aan bod komen. Deze zijn steeds met
liefde gemaakt en met de glimlach geserveerd. Bij Dis & Dat ontbijt je als
een keizer, maar toch voelt alles hier pretentieloos, puur en eerlijk aan. Er
zijn alleen maar verse producten toegelaten in de keuken.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een glas cava
• een koffie of thee
• een glas vers
sinaasappelsap of een
fruitsap naar keuze
• een bagnat en croissant
• een portie paté, ham,
kaas, huisgemaakte
confituur en nutella
• spiegeleitjes en spek
• een portie gerookte zalm
• een portie vers fruit
en yoghurt
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

86
G ENK

Bij Universel Beauty in Genk hebben ze een brede waaier aan
schoonheidsspecialiteiten in de vingers zitten. Heb je nood aan een
gepersonaliseerde gezichtsbehandeling of kunnen je teennagels een vijlbeurt
en een laagje nagellak gebruiken? Hier weet men daar allemaal raad mee. Met
je Bongo kies je uit een manicure of een make-upworkshop. Hierna zullen je
handen weer helemaal zijdezacht aanvoelen, met een laagje gellak als finishing
touch. Je kunt je ook laten adviseren over de geschikte make-up, waarmee
je jouw troeven leert uitspelen en je minpuntjes mooi leert camoufleren.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

UNIVERSEL BEAUTY

• een make-upadviesworkshop (45 min)
OF

• een manicure met
gellak (45 min)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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+PRESQUE CITYSPOT,
HEALTH, SKIN, FIGURE
H ASSELT

+PresQue Cityspot biedt allerlei medisch-esthetische behandelingen en
geeft advies op maat in een serene en rustgevende omgeving. Dankzij
de behandelingen van +PresQue Cityspot straal je weer schoonheid
en zelfvertrouwen uit. Je kunt hier terecht voor onder andere een
cellulitisbehandeling, een gelaatsverzorging, een medische voetverzorging,
een laserbehandeling van de huid of een definitieve ontharing.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een sessie op de andullatiematras (keuze uit
twintig programma's)
(30 min)
• een voetmassage
(15 min)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

88
S INT-TRUIDEN

In de Gazometerstraat in Sint-Truiden tref je de hippe koffiezaak Twenty
Two Coffee. Stap binnen in het eigentijdse interieur met lichte industriële
elementen en plof neer in een van de zetels of zet je aan een van de
tafeltjes. Op de kaart hebben talrijke koffiespecialiteiten vanzelfsprekend
een prominente plaats gekregen. Zo vind je er klassiekers als espresso's,
capuccino's en latte's, maar ook creatievere versies met Maltesers of Kinder
Bueno. Bij Twenty Two Coffee zit je ook goed voor een smaakvol ontbijt en
een lekkere lunch dankzij de diverse snacks, broodjes, panini's en salades.

DEZE BONGO

B ELGIË

T WENTY TWO COFFEE GAZOMETER

VOOR 2 PERSONEN:

• een glaasje bubbels
• een Full English
Breakfast
Exclusief andere
dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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KUUR- EN WELLNESSCENTRUM
YOLANDE BUEKERS
W ELLEN

In de rustige omgeving van het Limburgse Berlingen (bij Wellen) ligt het
gerenommeerde kuur- en wellnesscentrum van Yolande Buekers. Het
Aquapaleis vormt het hart van het centrum. Je vindt hier tal van prettige
relaxaties in de watersfeer. Je kunt je ontspannen in de binnensauna's, in
het zwem- en relaxbad, in de jacuzzi's en in de buitensauna's in de yinyangtuin. Om helemaal tot rust te komen, kun je na je behandeling in het
viersterrenkuurhotel blijven overnachten.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een dag toegang tot
het Aquapaleis
Badkleding: verplicht.
Handdoeken en badjas:
meenemen of ter plaatse
huren.
Slippers: meenemen
of ter plaatse kopen.
Opgelet: kinderen
jonger dan 12 jaar zijn
niet toegelaten tot het
Aquapaleis.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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T EUVEN

De Voerstreek staat in binnen- en buitenland bekend om zijn prachtig
landschap. Verscholen tussen de glooiende heuvels, beekjes, bossen en
grazende koeien tref je Teuven, een van de zes Voerdorpjes. Hier verblijf
je in The Kings Head Inn, een kleinschalig, familiaal hotel met tien kamers.
Deze zijn voorzien van al het comfort dat je nodig hebt voor een aangenaam
weekendje weg. 's Ochtends kun je genieten van een uitgebreid warm en koud
ontbijtbuffet. Het restaurant van het hotel nodigt 's avonds uit om te dineren
in een huiselijk kader. In de omgeving vind je tal van prachtige wandel- en
fietsroutes die je langs de mooiste plekken van de grensstreek leiden.

DEZE BONGO

B ELGIË

THE KINGS HEAD INN

VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in
een standaardkamer

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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BEAUTYSALON NATALIE
H ASSELT

Schoonheidsspecialiste Natalie ontvangt je graag in haar beautysalon
voor de ultieme relaxervaring. Ze is gespecialiseerd in laserontharing met
LightSheer DESIRE. Het toestel werkt in op de pigmentatie van de haren.
Omdat niet alle haren zich in dezelfde groeifase bevinden, moet je enkele
ontharingsessies ondergaan vooraleer de haartjes definitief wegblijven. Deze
laserontharing is geschikt voor zowel mannen als vrouwen en mogelijk op de
meeste zones van het lichaam. Dankzij de gekoelde tip van de laser ervaar
je slechts een prikkelend en tintelend gevoel tijdens het verwijderen van de
haartjes. Natalie vertelt je welke voorzorgen je eventueel moet nemen voor
en na de behandeling.
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DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• een laserbehandeling
van de oksels
Opgelet: voor de
volledige ontharing heb
je 5 à 7 behandelingen
nodig. Op de tweede
behandeling ontvang je
50% korting.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

92
D IVERSE LOCATIES

T erroristen bedreigen de stad. Het lot van duizenden inwoners ligt in jouw
handen. Al puzzelend kraak je codes en weet je waar je de volgende aanwijzing
vindt. Maar haast je, want de tijd dringt! Samen met je teamgenoot kom
je naar een geheime locatie en krijg je een elektronisch survivalpakket,
bestaande uit een gps, een zender en een noodgsm. Vervolgens kraak je codes,
voer je opdrachten uit, zoek je sleutellocaties en ontmoet je een Russische
spion die informatie voor je heeft. Als je alle puzzelstukjes hebt verzameld,
kom je op de plaats waar de bom ligt. Alleen jij kunt die onschadelijk maken
en zo de stad redden.

DEZE BONGO

B ELGIË

DIZZY ADVENTURE: SPY GAME

VOOR 2 PERSONEN:

• een deelname aan een
Spy Game (2 à 3u)
Locaties: Antwerpen,
Oostende of Hasselt.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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IN DEN ZOETEN INVAL
D IEST

G
 astvrouw Gina ontvangt je met een warme glimlach in een historisch gebouw
aan de Grote Markt van Diest. Zij zal er de hele tijd voor zorgen dat alles
tot in de puntjes klopt, want succes zit vaak in de details. Intussen staat Jan
in de keuken achter het fornuis. Hij kookt met veel liefde voor het vak en
toont daarbij veel respect voor de pure smaak van de ingrediënten. Jan maakt
uitstekende visgerechten klaar, maar ook vlees- en streekgerechten, zoals
konijn op Diestse wijze, tovert hij tevoorschijn uit zijn potten en pannen. Eens
je bij In Den Zoeten Inval bent geweest, keer je zeker en vast een keertje terug.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een voor- OF
nagerecht
• een hoofdgerecht
OF

• een vrije keuze van de
kaart voor een waarde
van 49,90 euro om te
delen
Exclusief dranken.

116

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

94
L INDEN

 ole Rosa Beauty & Wellness in Linden gaat voor een totaalervaring op het
S
gebied van stijlvol relaxen. In de ruime en nette privéwellnessruimte vind je
een Turks stoombad, een infraroodhoek, een wellnessbad, regendouches,
een koude waterval, een sauna met kleurentherapie en een intieme ligweide
met winter- en zomerterras. Wie dat wenst kan aan zijn wellnessbeleving een
schoonheidsbehandeling of massage toevoegen. Hier loop je gegarandeerd
stralend buiten.

DEZE BONGO

B ELGIË

SOLE ROSA BEAUTY & WELLNESS

VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een rugmassage
Totale duur: 45 min.
Handdoeken, badjas en
slippers: inbegrepen.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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ZOFF
L EUVEN

In deze catchy Italian Bar mag je rekenen op een verrassend ontbijt. Zoff
is geen pastahuis of klassiek Italiaans restaurant, maar wel een uitstekende
plek waar je kunt ontbijten, 's middags verfijnde hapjes eet of 's avonds van
een 'aperitivo' geniet met gratis hapjes. Alles draait hier om Dino Zoff, de
legendarische keeper van het Italiaanse elftal dat in 1982 wereldkampioen
werd. De hele inrichting met bar, toog en salon ademt de sfeer van de jaren
tachtig uit. Ook de gerechten verwijzen naar voetbalspelers en -ploegen.
Grote foto's tonen fragmenten uit de films van Fellini en ook Sophia Loren
ontbreekt niet. Ontbijten bij Zoff is als ontwaken in Italië en je dag beginnen
in vakantiesfeer. Aan de overkant van de straat vind je 'Gigi', het winkeltje
van Zoff met authentieke Italiaanse voedingswaren.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:
Een brunch 'La Mestrale di
lusso':
• een glas prosecco
• een warme drank naar keuze
• een glas vers sinaasappelsap
• een assortiment Italiaanse
kazen en fijne vleeswaren
• een portie gemarineerde
groentjes
• een cornetto (gevulde
brioche)
• een assortiment marmelades
en Nutella
• een aardappelomelet met
krokante parmachips
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

96
L EUVEN

 e Leuvense Oude Markt vormt meerdere keren per jaar het decor voor tal
D
van evenementen en beschikt over enkele van de leukste cafés en restaurants
van de studentenstad. Aan het eind van 'de langste toog van Europa' vind je
het gezellige Café Manger. Bij mooi weer kun je op het terras plaatsnemen,
maar ook binnen wacht je een warme, zonnige sfeer. Café Manger is de
uitgelezen plek om een glaasje te drinken of om te eten. Op de kaart staan een
reeks brasserieklassiekers die in de keuken met verve worden klaargemaakt.

DEZE BONGO

B ELGIË

C AFÉ MANGER

VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht
naar keuze (behalve
filet pur)
• een dessert naar keuze
(behalve sabayon)
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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L ASAGNERIE LÖVEN
L EUVEN

De Lasagnerie is niet zo maar een restaurant. Het is het allereerste
lasagnerestaurant van België! En wie wordt er nu niet gelukkig van een
smakelijke ode aan de lasagne? Rep je naar Leuven en maak er in een mooi
kader kennis met acht verschillende, verse en tongstrelende lasagnes, van
klassieke Italiaanse tot originele Vlaamse creaties. Zo (her)ontdek je er onder
andere lasagne in een veganistisch jasje, lasagne met spek en pompoen of
lasagne met zeevruchten. Bij elk gerecht kan een bijpassende wijn voorzien
worden.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een voor- OF
nagerecht
• een lasagne naar keuze
met brood
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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K ORBEEK-DIJLE

Kanovaren is steeds een plezierige activiteit om met vrienden, familie of
collega's te doen. Maar als je kunt kanoën in een prachtige omgeving maakt
het de ervaring des te leuker. Met Dijle Floats begint je tocht in Korbeek-Dijle
en eindig je in Heverlee, goed voor zo'n acht kilometer vaarplezier. Je start
aan de noordrand van het gebied de Doode Bemde, een natuurreservaat met
unieke fauna en flora, en passeert het majestueuze kasteel van Arenberg,
waar de ingenieursfaculteit van de KU Leuven zit. In een waterdicht tonnetje
kun je een lunch of snack stoppen, zodat je op een mooie plek kunt genieten
van een pauze. Na afloop van de tocht wacht je nog een leuke kickbiketocht.

DEZE BONGO

B ELGIË

DIJLE FLOATS: KANO- EN
KICKBIKETOCHT

VOOR 2 PERSONEN:

• een kanotocht (8 km)
• een kickbiketocht
• gebruik van
een zwemvest en een
bagagetonnetje
• transport van
reservekledij

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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DUBPLATE
K ORTENBERG

 ij dubplate.be kun je sinds 2005 je eigen vinylplaten laten personaliseren.
B
Via enkele kliks kun je jezelf of de muziekliefhebber in je omgeving zo'n
unieke vinylplaat schenken. De vinylplaten zijn verkrijgbaar in verschillende
formaten zoals de 12" LP en de 7" singel. Vervolgens maak je een keuze
uit een witte, zwarte of transparante plaat en beslis je welke liedjes je erop
wilt laten drukken. De kers op de taart is natuurlijk de gepersonaliseerde
centerlabels en een geweldig eigen ontwerp voor de hoes. De platen zijn
geschikt voor elke standaard draaitafel, zodat iedereen van dit originele en
muzikale cadeau kan genieten.
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DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

Een gepersonaliseerde
vinylplaat van 7":
• op beide kanten een
nummer naar keuze
(maximum 4 minuten/
nummer)
• een gepersonaliseerd
centerlabel
• een gepersonaliseerde
hoes
• verzendkosten en
verzendverzekering

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

100
S TERREBEEK

Wil je een van de lekkerste geheimen weten die de Vlaamse rand rond
Brussel rijk is? Dan moet je zeker naar Sterrebeek afzakken. Hier kun je aan
tafel gaan in de nieuwe zaak Het Geheim. Op de kaart vind je naast diverse
lekkere ontbijtopties, zoals spek met eieren en Griekse yoghurt met granola,
diverse klassiekers en gezonde gerechten. Ook de dorstigen worden hier
zeker gelaafd dankzij de ruime en unieke drankenselectie. Neem zeker een
kijkje in de geheime agenda die uithangt in het restaurant, waarop je tal van
leuke evenementen terugvindt.

DEZE BONGO

B ELGIË

HET GEHEIM

VOOR 2 PERSONEN:

• een glas bubbels
• een glas fruitsap
• een warme drank
naar keuze
• een assortiment
hartige en zoete
ontbijt-tapas
• een assortiment brood,
pistolets en koffiekoeken

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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HET GEHEIM
S TERREBEEK

Wil je een van de lekkerste geheimen kennen die de Vlaamse rand rond
Brussel rijk is? Dan moet je zeker naar Sterrebeek afzakken. In deze
deelgemeente van Zaventem kun je aanschuiven aan tafel in de zaak Het
Geheim. Op de kaart vind je naast diverse lekkere ontbijtopties, zoals spek
met eieren en Griekse yoghurt met granola, diverse klassiekers en gezonde
gerechten. Ook de dorstigen worden hier zeker gelaafd dankzij de ruime en
unieke drankenselectie. Neem zeker een kijkje in de geheime agenda die
uithangt in het restaurant, waarop je tal van leuke evenementen zoals een
high-cava-afternoon en themabrunches terugvindt.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht:
duo van kaas- en
garnaalkroket
• een hoofdgerecht:
verrassingssuggestie
van het seizoen
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

102
O VERIJSE

 quatherma beschikt over een beautycenter en over twee privé-units. De
A
privé-units beschikken over een sauna, een jacuzzi en een hamam, met of
zonder zwembad. In het beautycenter wordt er gewerkt met de producten
van het kwaliteitsmerk Sothys. De schoonheidsspecialisten van Aquatherma
zijn experts in tal van behandelingen zoals manicure, pedicure, peelings
en pakkingen. Je ontdekt de planten en de schoonheidsrecepten die onze
Afrikaanse, Mexicaanse en Polynesische voorvaderen reeds gebruikten.

DEZE BONGO

B ELGIË

AQUATHERMA

VOOR 1 PERSOON:
• een welkomstdrankje
• een lichaamsmassage
(45 min)
OF

• een welkomstdrankje
• een gezichtsverzorging
(45 min)
OF

• een welkomstdrankje
• een lichaamspeeling (35 min)
Een tweede persoon kan een van
deze arrangementen bijboeken
voor 45 euro. Je krijgt ook 10%
korting bij het boeken van een
privé-unit.
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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L ASER MAGIC: LASERGAME
EN MINGOLF
P EUTIE

 et buiten Vilvoorde, in deelgemeente Peutie, duik je bij Laser Magic in
N
een onvergetelijk avontuur. Gewapend met een laserpistool betreed je
een van de twee unieke lasershootingarena's. Je doel? Het andere team
uitschakelen voordat ze jullie te grazen nemen! In de Dino Arena waan je
je in een prehistorische jungle, compleet met rotsen, grotten, loopbruggen
en uiteraard ook verschillende dinosaurussen. Heb je het niet zo voor de
prehistorie, dan kun je je ook laten opsluiten in de Prison Arena. Wie liever
een potje wil minigolfen, kan bij Laser Magic ook terecht op de twaalf-holes
Dino Golf. Na je spel kun je gezellig napraten op het terras, terwijl de kleintjes
zich uitleven op het springkasteel.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een lasergamesessie
• tien play coins voor de
arcadegames om te
delen
OF

• een lasergamesessie
• een spelletje Dino Golf
• twee play coins voor
de arcadegames om te
delen

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

104
H ALLE

Op een steenworp van Brussel ligt relaxatiecomplex Thermen Tadema.
Thermen Tadema heeft achteraan een mooie tuin waarin je heerlijk kunt
ontspannen. Om je verder helemaal fit en gezuiverd te voelen, kun je
gebruikmaken van drie sauna's, waarvan één biosauna, een verwarmd zwembad
waarin je van binnen naar buiten zwemt, een onverwarmd buitenzwembad in
de tuin, een Turks stoombad met lichttherapie, drie ijskoude dompelbaden,
een infraroodcabine en een relaxruimte met panoramisch uitzicht.

DEZE BONGO

B ELGIË

THERMEN TADEMA

VOOR 2 PERSONEN:

• een dag toegang tot de sauna- en thermenfaciliteiten

Badkleding: Badkleding
toegelaten op maandag en
zondag. Badkleding verplicht
op woensdag. Badkleding niet
toegestaan op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.
Zwemshorts nooit toegestaan.
Handdoeken en badjas: meenemen of ter plaatse huren.
Slippers: meenemen of ter
plaatse kopen.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

127

105

IN DE MOLEN
L EMBEEK

Lembeek ligt in Vlaams-Brabant, op de rand van de taalgrens. In deze
deelgemeente van Halle neem je plaats in het unieke decor van In de Molen.
Houten lambrisering, zichtbare balken aan het plafond, houten tafeltjes:
deze brasserie laat geen twijfel bestaan over wat je hier op je bord mag
verwachten, namelijk de eerlijke, authentieke Belgische keuken. Naast een
verscheidenheid aan slaatjes en pasta's vind je dus een ruime keuze aan
vleesgerechten. Of je eerder begint te watertanden bij stoofvlees of bij een
steak met peperroomsaus, In de Molen weet je smaakpapillen te verwennen.
De americain wordt tot de belangrijkste specialiteiten van het huis gerekend
en is dus zeker het proeven waard.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

106
H EUSDEN-ZOLDER

 ij Ontbijt Royal in Heusden-Zolder heb je maar liefst keuze uit vijf unieke
B
'ontbijtmandekes', zoals zij het graag zeggen. Voor kinderen stellen ze graag
een klein ontbijtje samen. Naast de gebruikelijke ontbijtelementen, krijg je
steeds zelfgebakken cake in je ontbijtmand. Wil je iemand verrassen met
een origineel cadeau? Ontbijt Royal verkoopt ook enkele cadeaumanden,
telkens in een bepaald thema.

DEZE BONGO

B ELGIË

ONTBIJT ROYAL

VOOR 2 PERSONEN:

• een assortiment
koffiepads en thee
• een portie boter,
confituur, chocopasta, honing, suiker en
smeerkaas
• een portie ontbijtgranen met een flesje
melk
• een gekookt eitje
• een portie hesp en
kaas
• drie broodjes
• cake
• servetten
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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107

ONTBIJTSERVICE DAAN
S INT-KATHERINA-LOMBEEK

 ij Ontbijtservice Daan in Sint Katherina Lombeek kun je ontbijtmanden
B
bestellen en thuis laten leveren. Ideaal voor wanneer je zin hebt in een
uitgebreid ontbijt maar zelf niet in de potten wil roeren of uit eten wil gaan.
Alles wordt elke ochtend ter plaatse vers gebakken en nadien feestelijk
verpakt in een mand die je mag bijhouden. Ontbijtservice Daan maakt met
veel plezier ook fruitmanden, biermanden, lunchpakketten en nog veel meer.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

•
•
•
•
•
•

een pistolet
een sandwich
een ontbijtkoek
een gekookt eitje
een portie yoghurt
een portie confituur,
choco, boter, peperkoek en
speculoos
• een portie ham en kaas
• een glas fruitsap
• een assortiment vers fruit

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

108

R UISBROEK

Best Western Hotel Brussels South ligt vlak bij de autosnelweg richting
Parijs. Tegelijk ben je met de auto ook niet ver van de Belgische én Europese
hoofdstad die voor ieder wat wils te bieden heeft. Het hotel kreeg een
moderne en strakke inrichting zonder in te boeten aan gezelligheid en warmte.
De 75 kamers beschikken over airconditioning, flatscreentelevisie, koffieen theemaker en een badkamer met douche en haardroger. In Lounge Bar
de Zenne ben je welkom voor het ontbijt, een aperitief en kleine maaltijden
zoals een salade of pasta, en dat allemaal in een lichte en kleurrijke ruimte.
Breng tijdens je uitstap naar het hart van Brussel zeker een bezoekje aan de
Grote Markt, het Atomium en de volksbuurt de Marollen.

DEZE BONGO

B ELGIË

BEST WESTERN HOTEL
BRUSSELS SOUTH

VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in
een standaardkamer

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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109

AU COEUR DE LA PRÉSENCE
U KKEL

F
 lorence verwelkomt je in een oase van rust en warmte. Met heerlijk lange en
zachte massages word je helemaal zen en bewust van jezelf. Geniet bovendien
van 20% korting op de volgende afspraak om nog meer relaxed door het
leven te gaan.
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DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• een relaxerende
lichaamsmassage
met olie (1u)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

110
S INT-GILLIS

Dat Belgische chocolade tot de beste ter wereld behoort, wist je allicht
al. Voor een originele bewerking van deze kostbare grondstof ben je bij
Chocolissimo & Zaabär aan het juiste adres. Deze chocolaterie tilt onze
nationale trots naar een hoger niveau door de chocolade met kwalitatieve
kruiden en specerijen te paren die je niet meteen verwacht. Je kijkt je ogen
uit bij al dat lekkers dat in elke mogelijke vorm in de winkel te vinden is: van
de traditionele repen tot fantasievolle figuurtjes. Wil je liever zelf aan de slag?
Dan kun je een van de leerrijke en leuke workshops in de winkel volgen, onder
leiding van een ervaren chocolatier.

DEZE BONGO

B ELGIË

CHOCOLISSIMO & ZAABÄR

VOOR 1 PERSOON:

• een chocolade
workshop
• een chocolade giftpack OF keukenschort
Totale duur: ongeveer
1u30.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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111

WINE-NOT
E LSENE

 at zouden we niet geven om het klimaat van het zonovergroten zuiden van
W
Frankrijk wat dichterbij te brengen? Een manier om de behaaglijke warmte
van de Zuid-Franse zon te voelen, is wijn drinken, en dan liefst wijn waarvan de
druiven heerlijk hebben kunnen genieten van het Middellandse Zeeklimaat.
Wine-Not heeft dat goed begrepen. Deze zaak is gespecialiseerd in wijnen uit
het zuiden van Frankrijk. In de winkel kun je al enkele van deze mediterrane
wijnen proeven. Er is ook een wijnbar, waar je wijn kunt degusteren met
begeleidende hapjes. Rode of witte wijn, welke kleur ook je voorkeur geniet,
bij Wine-Not bevat elke fles een beetje zon.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een degustatie
• een aankoopbon
voor een waarde van
49,90 euro om te
delen

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

112
E LSENE

 ij Brasserie Leopold zit je goed voor een portie gezelligheid, ver weg van
B
het tumult en de drukte van de Europese wijk. Op het winterterras komen
de Italiaanse gerechten helemaal tot hun recht. Verder vind je op de kaart
typisch Belgische bereidingen en diverse grillgerechten, maar ook vegetariërs
worden niet vergeten. Alle schotels worden hier met de fijnste ingrediënten
bereid. Daar ben je zelf getuige van: je ziet immers hoe de chef in de open
keuken te werk gaat.

DEZE BONGO

B ELGIË

BRASSERIE LEOPOLD

VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstweegangen
menu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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PARADIS DU LIBAN
E T TERBEEK

Wie graag culinaire heerlijkheden ontdekt, moet zeker en vast eens halt
houden bij een Libanees restaurant. Waarom niet bij Paradis du Liban?
De Libanese keuken is bekend om zijn 'mezze', een geheel van koude en
warme schotels die gedeeld worden door iedereen die aan tafel zit. Fans
van taboulé, hummus, geitenkaas, falafel en kruidige bereidingen komen
hier volop aan hun trekken. Elke middag kun je in Paradis du Liban genieten
van een nieuwe 'lunch van de dag' en 's avonds kun je je laten verleiden door
de uitgebreide menukaart. In de traditionele familiekeuken wordt alles met
gezonde groenten vers bereid.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• twee degustatiebordjes, bestaande uit een
brochette naar keuze
(lam, kip, rundvlees of
vegetarisch) met warme en koude mezze
OF

• twee gegrilde
gerechten, bestaande
uit twee brochettes
naar keuze met salade,
rijst of frietjes
Exclusief dranken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

114

 inner's is een goed uitgerust en gebruiksvriendelijk sportcentrum in het
W
hart van Brussel. De sportinfrastructuur van 1600 vierkante meter omvat
squashterreinen, een fitnesszaal, een klimmuur en meer. Bij Winner's hangt
een familiale sfeer en kan je rekenen op de competentie, sympathie en
dynamiek van het hele team. Het sportcentrum biedt ook een programma
op maat van kinderen aan, van basketbal tot dans.

DEZE BONGO

B ELGIË

WINNER'S

S INT-JOOST-TEN-NODE

VOOR 2 PERSONEN:

• 2 squashbeurten
• gebruik van materiaal
OF

• 2 fitnessbeurten
of groepslessen
OF

• 2 klimbeurten
• gebruik van materiaal

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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LE PALAIS DES DÉLICES
S INT-JOOST-TEN-NODE

I n hartje Brussel, niet ver van de Europese instellingen en de Wetstraat, vind
je Le Palais des Délices. Laat je meevoeren op een smaakreis naar Marokko en
de Arabische staten. Hier zit je goed voor allerlei heerlijke oosterse gerechten,
zoals tajine, couscous, pastilla's of de heerlijk zoete gebakjes die nog beter
smaken dan dat ze er uit zien. Alle gerechten worden traditioneel en met
uiterste zorg bereid. Kies een plekje in het gezellig ingerichte restaurant en
waan je in een sprookje uit Duizend-en-een-nacht. Werp zeker ook een blik
op de wijnkaart waarop verschillende wijnen uit het Atlasgebergte staan.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een voorgerecht:
pastilla OF saladbar
• een hoofdgerecht:
couscous OF tajine
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

© Jan Adelaar

116
B RUSSEL

 it worden met twintig minuten personal training per week, dat is wat fit20
F
belooft. Je traint altijd met een personal trainer. Bovendien heb je geen
gedoe met omkleden en douchen, want dankzij de slowmotionbeweging, de
temperatuur van zeventien graden in de studio en de korte high-intensityoefeningen zweet je niet. Dat maakt de training makkelijk te doen tijdens
je lunchpauze of snel even tussendoor. De fit20-studio kenmerkt zich door
rust, is uitnodigend en straalt kwaliteit uit. Daarnaast is er geen afleidende,
harde muziek of gepraat zoals in veel gewone fitnesszalen. In studio Ambiorix
word je begeleid door Tancredi Cominotti, die je elke week twintig minuten
lang motiveert om te blijven doorgaan.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERONEN:

B ELGIË

FIT20 BRUSSEL AMBIORIX

• een unieke kennis
making met fit20
• een personal-coachingsessie (20 min)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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ONCE
B RUSSEL

 ntdek het hart van Europa op een originele manier. Samen met een gids
O
kruip je op een elektrische fiets en ontdek je de mooiste kantjes van Brussel.
Deze tweewieler heeft niets dan voordelen: je kunt grotere afstanden afleggen
en dus verder gelegen stukjes Brussel bezoeken en je kunt snel van de ene
bezienswaardigheid naar de andere rijden. Een ervaren gids neemt je mee
langs de verborgen pareltjes en bruisende wijken van de hoofdstad. Alle fietsen
dragen bovendien een ludieke naam die verwijst naar de stad. Maak je klaar
voor een ritje op Léopold, Vollegaz, Mayo'Jaune of Ceci n'est pas un vélo.
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DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• een begeleide rondleiding in Brussel (ca. 4u)
• gebruik van een elektrische fiets
• een helm
• een fluorescerend
vestje
• een regenponcho
indien nodig

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

118
B RUSSEL

Het hypermoderne Futurist Games opende in 2017 zijn deuren en is
ondertussen niet meer weg te denken uit het centrum van Brussel. Futurist
Games dompelt je met zijn adembenemende games onder in de wereld van
de virtual reality. Met de begeleiding van het behulpzame personeel kan
zowel jong als oud in een vingerknip een spel naar persoonlijke voorkeur
vinden. Spelers kunnen zowel samen als tegen elkaar spelen. Met meer dan
tweehonderd vierkante meter oppervlakte om te lopen, springen en bewegen
is er meer dan genoeg ruimte om een sensationele vr-ervaring te beleven en
de adrenaline door je lijf te laten gieren.

DEZE BONGO

B ELGIË

FUTURIST GAMES

VOOR 2 PERSONEN:

• een uur spelplezier

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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CHAMBON GOURMET BAR
B RUSSEL

I n hartje Brussel, op een boogscheut van De Muntschouwburg en de Grote
Markt, maar tegelijk ook ver weg van de toeristische drukte, tref je een echte
geheime tip voor levensgenieters: Chambon Gourmet Bar. Stap binnen in
deze sfeervolle zaak en laat je verleiden door het elegante interieur met een
warme, sfeervolle verlichting. Plof je neer in een van de Chesterfieldzetels
of zet je aan een van de tafeltjes voor een gezellige tête-à-tête. Op het menu
staan heerlijke cocktails en smaakvolle wijnen, maar de absolute blikvanger
zijn de succulente tapas. Voor ieders smaak staat wel iets op het menu.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een lunchformule
• een dessert
• een koffie
OF

• twee gerechtjes
naar keuze
• een dessert
Exclusief andere
dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

120
B RUSSEL

 en bruisende buurt in Brussel is de wijk rond het Sint-Katelijneplein en het
E
plein dat in de volksmond de 'vismet' (vismarkt) wordt genoemd. Op en rond
deze pleinen vind je uiteenlopende cafés en restaurants. Kombijma is zo'n
adresje in deze gezellige buurt. De sfeer wordt bepaald door een bijna volledig
in hout aangekleed interieur. De vloer, de meubels en een groot deel van de
muren bestaan uit licht hout. In deze chaletsfeer krijg je vooral echte Brusselse
gerechten voorgeschoteld, zoals 'cassolettes et tartiflettes'. Liefhebbers van
aardappelen zullen zich hier in de handen wrijven: ze staan immers in allerlei
vormen op de menukaart.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

KOMBIJMA

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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I PRIMI PIATTI
B RUSSEL

Het Italiaanse restaurant I Primi Piatti is gelegen in het centrum van
Brussel. Hier proef je van de Italiaanse keuken in een weelderig interieur.
De menukaart oogt al even indrukwekkend als het interieur. Naast het aanbod
aan pizza's vind je er ook vlees-, vis- en pastagerechten en talrijke suggesties
van de chef, zoals een lekker mals kalfslapje of traditionele ravioli. Je maaltijd
zal trouwens nog beter smaken met wat livemuziek. Bij mooi weer kun je op
het terras plaatsnemen en de voorbijgangers observeren.

144

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

122
B RUSSEL

In het indoor-avonturenpark Koezio, gelegen bij het shoppingcentrum
Docks Bruxsel, kan je in een omgebouwde ruimte van 6000 vierkante
meter een opleiding tot geheimagent volgen. Gedurende twee uur zullen
je uithoudingsvermogen, intelligentie, moed en teamspirit je helpen om
het parcours doorheen vier districten af te leggen. Een mysterieus labyrint,
een machineruimte met reuzemodules, een escape room en ten slotte een
duizelingwekkend parcours op twaalf meter hoogte zullen je vaardigheden als
geheimagent op de proef stellen. Geen schrik, je hoeft geen sportcrack of
genie te zijn om de opdrachten tot een goed eind te brengen. Het enige wat
telt is samen plezier beleven om de samenhang van de groep te vergroten.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

KOEZIO

• een toegang tot het
avonturenpark

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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INSOLITES BOARD:
HOVERBOARDTOUR
B RUSSEL

E
 en hoverboard is een elektrisch eenpersoonsvoertuig waarmee je makkelijk
korte afstanden kunt afleggen. Het toestel beweegt volgens het principe
van zijn grotere broer, de segway. Dankzij Insolites Board verken je in een
kleine groep het centrum van Brussel op dit eigenzinnige vervoersmiddel.
Het is even wennen, maar zodra je weet hoe je je lichaamsgewicht optimaal
kunt gebruiken om te manoeuvreren, is een hoverboard pure fun. Je krijgt
er bovendien een degustatie van lokale chocolade bovenop.
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DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• een hoverboardtour
door het centrum van
Brussel
• een degustatie van
lokale chocolade
Totale duur: 1u30.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

124
S CHAARBEEK

In de jaren 70 werd het Magic Land Théâtre opgericht door een groep
creatievelingen met een gezamenlijke droom: theater maken. Ga mee
met hen op avontuur naar Magic Land tijdens een van hun spectaculaire
theatershows. Vol trots en enthousiasme brengen de ervaren acteurs een
humoristische voorstelling om nooit meer te vergeten. Zij gaven hun hart al
aan theater; jij straks ook?

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

M AGIC LAND THÉÂTRE

• een toegang voor
volwassenen
• een drankje

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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SAHARA HAMMAM BEAUTY & SPA
W ATERLOO

In Waterloo kun je je van kop tot teen laten verwennen in het
schoonheidsinstituut Sahara Hammam Beauty & Spa. Je bent hier
in de goede en ervaren handen van Jonathan en Lily voor een moment
van pure ontspanning. Alle klassieke schoonheidsverzorgingen zijn hier
mogelijk: gelaats- en lichaamsverzorging, manicure en pedicure, ontharing,
wimperextentions en make-up. Daarbovenop zit je hier goed voor relaxatie
in de spa die is uitgerust met een jacuzzi, een infraroodsauna en een hamam.
Massages worden uitgevoerd met essentiële oliën en bij een scrubbeurt met
zwarte zeep maakt de exfoliërende Kessa-handschoen je huid dat tikkeltje
zachter. Bij Sahara Hammam Beauty & Spa stap je als herboren buiten.
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DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• een toegang tot de hamam
• een scrubbeurt
Totale duur: 30 min.
OF

• een anti-stressmassage
met essentiële olie (rug,
nek, schouders, armen,
handen, gelaat)
• een kopje thee en
Marokkaanse koekjes
Totale duur: 40 min.
Handdoeken, badjas,
slippers: inbegrepen.
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

126
W AVER

H
 appy's is een spectaculair restaurant op nog geen kwartiertje van Brussel. In
de opvallende architectuur huizen een wijnbar, een sushibar en een brasserie
in Franse stijl. Op het gelijkvloers smul je van de sushi die à la minute voor je
klaargemaakt wordt door chef Bo Yang. Boven het sushirestaurant zweeft een
mezzanine. Hier proef je van de brasseriegerechten van de nieuwe chef Olivier
Bellaches. Zijn keuken is Frans geïnspireerd maar maakt ook zijsprongetjes
naar de oosterse keuken.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

HAPPY'S RESTAURANT

Een verrassingstwee
gangenmenu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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BROZEN
W AVER

 inds januari 2018 vind je even buiten het centrum van Waver restaurant
S
Brozen. Het restaurant is gespecialiseerd in pizza's, pasta's en bagels, maar
biedt ook enkele vlees- en visgerechten aan. Vooral het aanbod aan pizza's is
erg uitgebreid, met zowel klassieke Napolitaanse pizza's als Romeinse pizza's
op het menu. Die laatste hebben een ander deeg en een andere bakwijze
dan hun Napolitaanse evenknieën. Het interieur van de zaak is strak en
modern, maar tegelijk ook heel gezellig. Zo vind je aan de breedste muur een
lange zitbank bezaaid met kussentjes in allerlei kleuren. Ook de vriendelijke
bediening zorgt ervoor dat je je meteen op je gemak voelt.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

Een tweegangenmenu
te kiezen uit de Bongokaart:
• een voor- OF
nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

128
B IERGES

L a Sublime Porte in Bierges staat garant voor een dagje pure ontspanning.
In dit tweehonderd vierkante meter grote centrum kun je terecht voor een
zeer uitgebreid aanbod aan massages, gelaatsverzorgingen, make-up, epilaties,
afslankingsbehandelingen, manicures en pedicures. Het mooi gelegen
complex werd ingericht met nobele materialen zoals hout, steen en marmer
en beschikt ook over een spa met een jacuzzi en een overdekt zwembad. Met
je Bongo geniet je van een uur privégebruik van het wellnesscentrum. Een
glaasje champagne maakt de wellnesservaring compleet.

DEZE BONGO

B ELGIË

L A SUBLIME PORTE

VOOR 2 PERSONEN:

• een uur toegang tot
de privéwellnessruimte
• een glas champagne en
begeleidende hapjes
 adkleding: verplicht.
B
Handdoeken en badjas:
meebrengen of ter
plaatse huren.
Slippers: meebrengen
of ter plaatse kopen.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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THE VEX

L OUVAIN-L A-NEUVE

T he VEX is een virtualrealityspeelhal in Louvain-La-Neuve, waar je talloze
werelden kunt induiken, de ene nog spectaculairder dan de andere. Gewapend
met een virtualrealitybril ga je alleen of in groep op verkenningstocht.
Onderweg kom je oog in oog te staan met een walvis, verdedig je een
kasteel als een echte Robin Hood of laat je je oerinstincten de bovenhand
nemen om een horde zombies te ontvluchten. Er zijn voor alle interesse- en
leeftijdsgroepen genoeg leuke spellen te ontdekken. Een uitstap naar The
VEX is ook een bijzonder sociaal gebeuren, aangezien je alle games ook
met meerdere spelers kunt spelen. Trotseer alle avonturen zij aan zij met je
vrienden of familie en beleef je een uitje om nooit meer te vergeten!
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• twee uur in de Social
Room

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

130
L OUVAIN-L A-NEUVE

Liefhebber van speciale bieren? Nieuwsgierig naar nieuwe smaken? Dan
zal je de BeerLovers' shop in Louvain-la-Neuve zeker weten te waarderen.
Deze zaak, die microbrouwerijen stimuleert, is gespecialiseerd in de verkoop
van speciale bieren en stelt je zo'n achthonderd biersoorten voor. Alain, de
uitbater van de zaak, zal je met alle plezier wegwijs maken in dit ruime aanbod,
zodat je naar huis kunt gaan met het bier dat het beste past bij jouw smaak
en voorkeur. Het gamma wordt verder aangevuld met een assortiment aan
glazen, boeken, posters en andere gadgets uit de brouwerswereld. Sinds kort
beschikt de zaak eveneens over een afdeling sterke dranken, met voornamelijk
whisky en rum in de aanbieding.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

BEERLOVERS' SHOP

• een selectie van
Belgische bieren en
glazen voor een waarde
van 49,90 euro om te
delen

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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C ARRÉMENT BON
T HOREMBAIS-ST-TROND

 l jaren lang is Carrément Bon een absolute specialist in zoete delicatessen.
A
Wie houdt van de echte Parijse macarons, kan gewoon hier aankloppen
voor deze delicatesse. De macarons, de chocolade en allerlei patisserie van
topniveau zijn de reden waarom deze zaak zo populair is. Carrément Bon
blijft vernieuwen in het aanbod: knapperig, explosief, pittig, zoet … er is voor
ieder wat wils. Wat houdt je tegen om er te genieten van een heerlijk ontbijt?
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

•
•
•
•
•

een glas bubbels
een glas sinaasappelsap
een tas koffie of thee
twee koffiekoeken
een assortiment
broodjes
• een assortiment
confituren, chocopasta
en charcuterie
• een chocoladedoosje
en macarons om mee
te nemen

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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G ENAPPE

 eel mensen dromen ervan om ooit eens zo vrij als een vogel door de lucht
V
te vliegen. Staat dit ook op jouw to-dolijstje? Dan is dit de kans van je leven.
Bij de vliegschool ULM Baisy-Thy stap je aan boord van een ULM voor een
adembenemende initiatievlucht. Een ULM is een ultralicht motorvliegtuigje
met aerodynamische besturing dat plaats biedt aan maximaal twee personen.
Je neemt plaats bij een ervaren piloot en daarna rest je maar één ding:
genieten van het prachtige uitzicht rondom je!

DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

B ELGIË

ULM BAISY-THY: ULMINITIATIEVLUCHT

• een briefing
• een initiatievlucht in
een ULM (ongeveer
12 min)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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MOVE ATTITUDE: SEGWAYTOUR
L ATHUY

 e segway is sinds enkele jaren een vaste waarde geworden in de wereld van
D
sportieve groepsuitjes. En dat hoeft niet te verbazen, want met de segway
kun je in een kleine of grote groep mooie tochtjes maken in de stad en in
de natuur. Eens je de balans van dit hippe vervoersmiddel wat onder de knie
hebt, is plezier gegarandeerd. Met de segways van Move Attitude verken je
de groene streek rond Lathuy. Dit dorpje is bekend om zijn steengroeven van
Gobertingensteen. Tijdens de tocht passeer je langs verschillende gebouwen
in deze witte steen. Je zult merken dat de segway op zowel asfalt als onverhard
terrein prima uit de voeten kan.

156

DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• een 'Vielles Pierres'segwaytour in Lathuy
(1u30 à 2u)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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DIVERSE LOCATIES

M
 oet een maaltijd 's ochtends voor jou bestaan uit diverse heerlijke producten
van lokale handelaars? Dan voldoet een ontbijt aan huis van Petits Déjeuners
@Home aan al je verwachtingen. Je geniet van een gevarieerd ontbijt
waarmee je elke dag zou willen starten: krokante broodjes, fijne vleeswaren,
yoghurt met fruit en lokale producten. Met dit rijkelijke ontbijt begint je dag
helemaal in stijl. Kwaliteit, stiptheid en een professionele aanpak behoren
tot de eigenschappen van Petit Déjeuners @Home. De ontbijtmand wordt
er immers met veel passie en oog voor detail samengesteld.

DEZE BONGO

B ELGIË

PÉTIT DÉJEUNERS @HOME

VOOR 2 PERSONEN:

• een glas versgeperst
sinaasappelsap
• croissants,
chocoladekoeken en
pistolets
• pannenkoeken
• een portie natuur
yoghurt
• een portie choco,
caramel, huisgemaakte
confituur en boter

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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ICE MOUNTAIN ADVENTURE PARK:
INDOORSKYDIVING
K OMEN

 room je er al lang van om zo vrij als een vogel door de lucht te vliegen?
D
Bij Ice Mountain in Komen kun je nu je droom waarmaken. Je beleeft een
ultieme adrenalinekick zonder dat je daarvoor uit een vliegtuig moet springen
of een valscherm moet openen. Met een hoogte van vijftien meter hoort de
indoorskydivetunnel van Ice Mountain tot de grootste ter wereld. Door de
toenemende windsnelheid wordt je lichaam steeds meer door de opwaartse
luchtstroom gedragen en ervaar je een gevoel van gewichtloosheid. Je haalt
een valsnelheid van ongeveer 300 km/u.
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DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• 2 indoorskydivesessies

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

136
M OESKROEN

Z
 odra je The Duke's in Moeskroen binnenwandelt, word je begroet zoals dat in
het Parijs van de jaren vijftig hoorde: vriendelijk, elegant en met aandacht voor
de kleinste details. En toch plaatst de trendy inrichting van The Duke's deze
gezellige brasserie moeiteloos in het rijtje van moderne bars. De combinatie
van klassiek en modern in het interieur vind je ook terug op de kaart. De
traditionele Franse keuken wordt er opgefleurd met verrassende cocktails
en een uitgebalanceerde selectie van rode en witte wijnen.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

THE DUKE'S

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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OASIS DES SENS
E STAIMPUIS

In het Henegouwse Estaimpuis vinden wellnessliefhebbers een oord van
rust en schoonheid. Zodra je de deur binnenstapt, begin je aan een heuse
wereldreis. Je voelt al je zorgen meteen van je afglijden. De juiste muziek en
een perfecte combinatie van geuren, kleuren en smaken zorgen voor een
ontspannende sfeer die alle zintuigen prikkelt. Naast het wellnessgedeelte
met hamam, sauna, jacuzzi en relaxruimte kun je hier ook terecht voor een
uitgebreid aanbod aan schoonheidsbehandelingen, lichaamsverzorgingen
en massages.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• twee uur toegang tot
het wellnesscentrum
OF

• een relaxerende rug-,
nek- en schoudermassage (20 min)
 adkleding: verplicht.
B
Handdoeken, badjas,
slippers: meenemen
of ter plaatse huren.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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P ECQ

Dit karaktervol badhuis is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van
Pecq. Kinesiste Marleen liet het historische pand ombouwen tot een sfeervol
wellnesscenter met een artistiek tintje. De faciliteiten vind je verspreid over
drie prachtig ingerichte verdiepingen. In de kelderverdieping zijn het zwembad,
het dompelbad en de Finse sauna ondergebracht. Op het gelijkvloers vind je
het stoombad, de bar en de biosauna. Op de bovenverdieping kun je heerlijk
uitblazen in de relaxruimte. Bij mooi weer is het dakterras dan weer een
prachtige plek om even te relaxen.

DEZE BONGO

B ELGIË

SAUN'ART

VOOR 2 PERSONEN:

• een dag toegang tot de
publieke sauna
OF

• een ontspannende
rugmassage (25 min)
Badkleding: niet toegelaten. Badjas verplicht
in de bar, de eet- en de
rustruimte.
Handdoeken, badjas,
slippers: meenemen
of ter plaatse huren.
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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ECOPARK ADVENTURES:
TOUWENPARCOURS
D OORNIK

N
 aast een aantal culturele schatten, zoals de kathedraal en het oudste belfort
van België, heeft Doornik ook veel natuurpracht te bieden. Net buiten het
centrum vind je L'Orient, een bosrijk domein met een groot meer. Ecopark
Adventures biedt je de kans om deze parachtige omgeving vanuit de lucht
te ontdekken. Tussen de bomen zijn zeven verschillende touwenparcours
gespannen, waar zowel jong als oud zich kan uitleven. Je vindt er trapezes,
tarzansprongen, netten, himalayabruggen… De kers op de taart zijn twee
driehonderd meter lange ziplines over het meer.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een onbeperkte
toegang tot alle
touwenparcours
• 2 drankjes

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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B AUFFE

V
 erscholen in het groene Waalse landschap van Bauffe ligt het International
Shooting Center, een recreatief domein van dertien hectare waar
sportschutters zich kunnen uitleven. Zowel voor kleischutters als liefhebbers
van handwapens heeft het International Shooting Center Bauffe heel
wat te bieden. Er zijn vier kleischietingstanden ter beschikking en voor
de handwapens kun je kiezen uit twee tunnels van 25 meter, met elk vier
schietposities. Na je initiatie kun je uitblazen bij een drankje en een hapje in
taverne La Cartouche.

DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

B ELGIË

INTERNATIONAL SHOOTING CENTER
BAUFFE: SCHIETINITIATIE

• een initiatie kleischieten (35 kleischijven)
OF

• een initiatie handwapens (52 kogels
voor 3 verschillende
wapens)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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RISTORANTE ANTICA
H ORNU

W
 elkom bij Ristorante Antica. Neem plaats in het gezellige, moderne interieur
met als blikvanger een stijlvol gerenoveerde stenen muur. Op de kaart vind
je de hoogtepunten uit de Italiaanse keuken, waaronder diverse ambachtelijk
gemaakte pizza's, smaakvolle pasta's en heerlijke vlees- en visgerechten.
Natuurlijk worden ook dessertfans niet vergeten. Hier zit je zeker goed voor
een gezellig en smakelijk avondje uit.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de
kaart voor een waarde
van 49,90 euro om te
delen
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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F RAMERIES

 et buiten Bergen, in Frameries, heet Le Marco Polo je welkom. Al meer
N
dan dertig jaar staat het restaurant bekend om zijn smaakvolle keuken en
verzorgde service. Hier vind je het beste van de Italiaanse en Franse keuken.
De specialiteit van het huis zijn verse pizza's met enkel de beste ingrediënten,
maar op de kaart vind je ook een ruime keuze aan pasta's en ook vlees- en
visliefhebbers worden niet vergeten. Alle gerechten worden vers en met
veel toewijding bereid en dat proef je ook. Wie na het eten graag nog een
afzakkertje drinkt, moet zeker eens een blik op de uitgebreide grappakaart
werpen.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

LE MARCO POLO

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een hoofdgerecht
• een dessert
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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D'UN BOIRON À L'AUTRE
B ERGEN

S
 inds 2010 importeert Bruno Consiglio als enige in België de wijnen van het
Domaine du Boiron, het wijndomein van de Franse zanger Francis Cabrel.
Samen met zijn broer Philippe wijdt hij zich al meer dan tien jaar met veel
passie en liefde aan de wijnteelt. De wijnen van dit domein combineren
de finesse van de Merlot, de intensiteit van de Tannat en de aromatische
complexheid van de Cabernet Sauvignon.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een degustatie van
minstens drie wijnen
• een kortingsbon
van 49,90 euro om te
delen

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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G OSSELIES

Bij AirSpace worden dromen werkelijkheid. Vlak bij de luchthaven van
Charleroi kun je het gevoel van een vrije val beleven in een windtunnel van
zeventien meter, wat meteen ook de hoogste vliegkamer van Europa is.
Airspace werkt met de allernieuwste technologie en de windtunnel voldoet
aan de hoogste normen. Na een korte uitleg krijg je de nodige uitrusting
aangemeten en ben je klaar voor je vrije val. Je wordt de hele tijd begeleid
door professionele instructeurs. Na je vliegsessie kun je met vrienden en
familie nagenieten in de lounge met een drankje en een hapje.

DEZE BONGO

B ELGIË

AIRSPACE INDOOR SKYDIVING:
INDOOR SKYDIVEN

VOOR 1 KIND VAN
4 TOT 12 JAAR:

• een indoorskydivesessie
met 2 sprongen in de
windtunnel
• gebruik van vlieguitrusting
• een briefing en bege
leiding
• een certificaat

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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L'IMPASSE-TEMPS
C HARLEROI

L'Impasse-Temps ligt in de Rue Dampremy, een van Charleroi's oudste
straten die uitgroeide tot een van de mooiste winkelstraten van de stad. Het
historische pand heeft verschillende zalen die elk een eigen sfeer ademen. Je
kan bij L'Impasse-Temps terecht voor een kleine hap of een steviger maal uit
de Belgische keuken. In de zomer is het heerlijk vertoeven met een cocktail
op een van de twee terrassen.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangenmenu
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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C HARLEROI

 afé-Restaurant Notre Maison is een eethuisje vlak bij het shoppingcenter
C
Rive Gauche in Charleroi. Al van acht uur 's morgens kun je hier terecht voor
een stevig ontbijt met koffiekoeken, eitjes, vers fruitsap, koffie… 's Middags is
Notre Maison dan weer de ideale tussenstop tijdens een dagje shoppen. Op
de menukaart staat voor elk wat wils: belegde broodjes, omeletten, pasta's,
salades, vleesgerechten… Nadien kun je er weer flink tegenaan.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

C AFÉ-RESTAURANT NOTRE MAISON

• een soep OF slaatje
• een dagschotel
• een drankje naar keuze
Exclusief andere
dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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AU VERRE Y TABLE
M ONTIGNIES-SUR-SAMBRE

 ie wil genieten van de typische Franse en Belgische keuken, kan terecht
W
bij Au Verre y Table. Dit gezellige en gastvrije restaurant in Montigniessur-Sambre, vlak bij Charleroi, serveert originele gerechten met verse
ingrediënten en dit op mooi gedresseerde borden. Er zijn verschillende
menukaarten voor de zomer- en de wintermaanden, maar ook gedurende
de andere seizoenen varieert de kaart maandelijks. Geniet bij mooi weer van
een wijntje op het zonnige terras en zie hoe de chef zijn gerechten klaarmaakt
in de open keuken.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een hoofdgerecht
• een dessert
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

148
L OVERVAL

Vlak naast de weg naar Philippeville kun je heerlijk wegdromen aan de
rand van een zwembad in een helder, licht kader. Het professionele
team van Day Spa Thalasud is op de hoogte van de laatste trends op het
gebied van wellness, beauty en gezondheid. Het aanbod aan massages en
schoonheidsbehandelingen is erg uitgebreid. Nadien kun je nog heerlijk
vertoeven in en rond het binnenzwembad, in de lounge met ligstoelen of in
de sauna of hamam. Voor wie zich nog even wil inspannen, zijn er ook enkele
cardio-fitnesstoestellen ter beschikking.

DEZE BONGO

B ELGIË

THALASUD

VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot de
wellnessfaciliteiten (3u)
Opgelet: op dinsdag
is de toegang tot de
wellnessfaciliteiten
voorbehouden voor
vrouwen.
 adkleding: verplicht.
B
Handdoeken, badjas,
slippers: inbegrepen.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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L'EN TRAIN
B OUFFIOULX

D
 ineren in een unieke omgeving doe je bij L'enTrain in het Waalse Bouffioulx.
Reis terug in de tijd en dineer in een authentieke stoomtrein uit 1936. Maak
een keuze uit tal van heerlijke Franse en Belgische schotels of geniet van de
vele Italiaans en mediterraans geïnspireerde gerechten. Elke week staan er
nieuwe suggesties op het menu.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de
kaart voor een waarde
van 49,90 euro om te
delen
Exclusief dranken.
De consumpties van
extra personen zullen
afzonderlijk worden
gefactureerd.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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L IERNU

Je vliegt met het kleinste en meest eenvoudig aangedreven toestel ter
wereld. De motor en schroef dienen enkel om op te stijgen of om extra
snelheid te maken. In geval van panne blijft de paramotor gewoon verder
zweven, totdat die veilig de grond bereikt. Jouw vlucht maak je vanaf de
ULM-basis in Liernu, in het hart van de provincie Namen en op twintig
minuten rijden van Brussel. Je vliegt samen met een ervaren instructeur.
Je kunt elke dag vliegen tussen half maart en half oktober op voorwaarde
dat de weersomstandigheden goed zijn.

DEZE BONGO

B ELGIË

E ASY FLYING PARAMOTOR SCHOOL:
PARAMOTORVLUCHT

VOOR 1 PERSOON:

• een sympathiserend
lidmaatschap
gedurende 1 jaar
• een vlucht in een
paramotor (10 min)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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C ARRÉMENT BON
B OUGE

 l jaren lang is Carrément Bon een absolute specialist in zoete delicatessen.
A
Wie houdt van de echte Parijse macarons kan gewoon hier aankloppen
voor deze delicatesse. De macarons, de chocolade en allerlei patisserie van
topniveau zijn de reden waarom deze zaak zo populair is. Carrément Bon
blijft vernieuwen in het aanbod: knapperig, explosief, pittig, zoet … er is voor
ieder wat wils. Wat houdt je tegen om er te genieten van een heerlijk ontbijt?

174

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

•
•
•
•
•

een glas bubbels
een kop sinaasappelsap
een tas koffie of thee
twee koffiekoeken
een assortiment
broodjes
• een assortiment confituren, chocopasta en
charcuterie
• een chocoladedoosje
en macarons om mee
te nemen

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

152
W ÉPION

Dankzij de Flying Team Paramotor School kun je het vrije en spannende
gevoel van vliegen ervaren. Samen met een professionele instructeur maak
je een duovlucht in een paramotor, een klein vliegtoestel dat bestaat uit
een parapente en een motor. Dankzij de motor hoef je niet van een berg te
springen om te kunnen vliegen, maar kun je van eender welke plaats de lucht in
gaan. Je stijgt op vanuit Eghezée voor een vlucht van vijftien minuten, waarbij
je een hoogte van vijfhonderd meter kunt bereiken. Eens je bekomen bent
van de eerste spanning, moet je zeker en vast goed rondom je kijken. Vanuit
de lucht heb je immers een prachtig zicht op het mooie Waalse landschap.
Voel de wind in je haren en geniet van dit intense gevoel van vrijheid.

DEZE BONGO

B ELGIË

FLYING TEAM PARAMOTOR SCHOOL

VOOR 1 PERSOON:

• een vlucht in een
tweezitparamotor
(15 min)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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TUNING BURGER
A NDENNE

In Andenne, op een boogscheut van de oevers van de Maas, tref je in het
winkelcentrum Tuning Burger Andenne. Zoals je uit de naam al kunt afleiden,
draait alles hier om auto’s en tuning. In het interieur vind je dan ook heel wat
verwijzingen terug naar de autosport. Zo neem je plaats in een van de rode
racezetels, staat de tapkraan in een blitse sportwagen en ademt het hele pand
een leuke racesfeer. Op het menu staan diverse heerlijke gourmetburgers,
maar ook voor een smakelijke warme schotel ben je hier aan het juiste adres.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de
kaart voor een waarde
van 49,90 euro om te
delen
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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D INANT

W
 ie Dinant nog geen bezoekje bracht, mag zich verwachten aan een stad vol
interessante bezienswaardigheden. Deze stad aan de Maas is de geboorteplaats
van de uitvinder van de saxofoon Adolphe Sax, je kunt er de abdij van Leffe
bezoeken en via een kabelbaan of de grootste trap van België met meer dan
vierhonderd treden kun je de citadel bereiken. Het is aan de voet van de citadel
dat Chez Bouboule ligt. Dit restaurant is gespecialiseerd in mosselen: op de
kaart vind je wel dertig verschillende mosselbereidingen. Verder sieren vis- en
vleesgerechten en stoofschotels gemaakt met seizoensgebonden producten
de menukaart. Het terras aan de Maas is een grote troef.

DEZE BONGO

B ELGIË

CHEZ BOUBOULE,
LE ROI DES MOULES

VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de
kaart voor een waarde
van 49,90 euro om te
delen
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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AGIMONT ADVENTURE: PAINTBALL
A GIMONT

 iet ver van Dinant ligt het domein van Agimont Adventure, het grootste
N
paintballterrein van België. Aan het kasteel van Agimont, in een natuurgebied
van maar liefst vijftig hectare, ga je een onvergetelijke dag tegemoet. Harvest,
Counterstrike, Cheops, Crop Circles, Tetris, ... het zijn maar enkele van de
veelbelovende speelterreinnamen. Op het ene terrein vind je oude bunkers,
het andere staat vol houten huisjes. Elk terrein heeft een ander uitzicht en
vraagt een andere strategie. Geoefende paintballspelers kunnen zelfs spelen
in de ruïne van een echt kasteel!
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DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• een paintballsessie (4u)
• gebruik van materiaal
en bescherming
• 650 kogels

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

156
H AN-SUR-LESSE

D
 e grotten van Han behoren tot de grootste grottencomplexen van Europa.
Begin je bezoek 110 meter onder de grond in de Wapenzaal met een klanken lichtspektakel. Vervolg je weg langs de immense Koepelzaal en de
magische Draperieënzaal. Maar liefst achttien verschillende soorten wilde
dieren hebben in het Réserve d'Animaux een thuis gevonden. Ontdek het
250 hectare grote wildpark te voet of met een safariwagen. Ontdek tot slot
PrehistoHan, een tentoonstelling die je terugbrengt naar de mammoeten.

DEZE BONGO

B ELGIË

DOMEIN VAN DE GROTTEN VAN HAN

VOOR 2 PERSONEN:

• een toegangsticket
'PassHan' (toegang
tot de grot en het
wildpark)
OF

VOOR 2 VOLWAS
SENEN EN 1 KIND
VAN 4 TOT 11 JAAR:

• een toegang tot het
speleoparcours

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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157

CHEZ MATHILDE
R OCHEFORT

I n de Ardennen ligt restaurant Chez Mathilde verborgen tussen het groen.
Vroeger woonde hier een oude dame, Mathilde, in het gebouw dat ooit
dienstdeed als tramhalte. Nu is het onderdeel van Hostellerie du Ry d'Ave,
een pittoresk hotelletje met een erg gewaardeerd restaurant. Je vindt
er een evenwichtige streekkeuken, die zowel gastronomische menu's als
traditionele brasseriegerechten serveert. Een mooi bewijs van de versheid van
de producten die hier gebruikt worden, is de forel, afkomstig uit de eigen vijver.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

158

O IGNIES-EN-THIÉRACHE

M
 ountainboarden heeft iets weg van snowboarden, maar dan zonder sneeuw.
De bedoeling van deze sport is dat je zonder al te veel kleerscheuren langs een
helling naar beneden probeert te komen. Elk hellend terrein komt daarvoor
in aanmerking: bossen, een hellend grasvlak, mountainbike- en bmx-tracks,
zandwegen, skateparken... De initiatie vindt plaats in het Wanyi Park, het
enige echte mountainboardpark van de Lage Landen. Zowel beginners als
gevorderde mountainboarders kunnen hier hun kunstjes komen tonen.

DEZE BONGO

B ELGIË

V ZW MOUNTAINBOARD.BE:
MOUNTAINBOARD

VOOR 2 PERSONEN:

• een mountainboardinitiatie (2u)
• een liftpas
• gebruik van mountainboard, helm en
bescherming

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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159

RESTO LES 3 ARCS
G EDINNE

I n Gedinne, vlak bij de grens met Frankrijk, heten Chantal en Claude je van
harte welkom in hun restaurant Resto Les 3 Arcs. Het koppel heeft een grote
liefde voor de lokale keuken en wil deze passie graag delen met hun tafelgasten.
Met gerechten als Milanees kalfslapje, kip met marchand-de-vin-saus en
hazenrug met wintergroentjes zijn het vooral de vleesliefhebbers die hier
aan hun trekken zullen komen. Daarnaast vind je ook enkele visbereidingen
op de menukaart. Al dit lekkers gaat uiteraard gepaard met een glaasje wijn.
Op de wijnkaart staan enkele mooie referenties.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

160
B OHAN

 et voor de meanderende Semois België inruilt voor Frankrijk, kabbelt het
N
door het pittoreske dorpje Bohan. Hier kan je genieten van de landelijke
omgeving én van lekker eten. In Au Petit Chaudron kan je proeven van
internationale klassiekers, maar ook van de typische Ardense keuken. Bestel
een sappig stuk vlees met archiducsaus, gemarineerde ribbetjes of mosselen
op zijn Ardens met een saus van spekjes en champignons.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

AU PETIT CHAUDRON

• een vrije keuze van de
kaart voor een waarde
van 49,90 euro om te
delen
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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161

OUTDOORSCHOOL:
SURVIVALWEEKEND
B AGIMONT

 il jij eens ervaren hoe het voelt om te overleven in de natuur? Dan is een
W
survivalcursus bij Outdoorschool vast iets voor jou. De cursus baseert zich
niet op de klassieke militaire survival, maar vooral op de prehistorische en
primitieve technieken die de natuurvolkeren vroeger gebruikten. Je keert dus
helemaal terug naar de basis. Op het programma staan onder meer koken
op een kampvuur, knopen en sjorren, een workshop rooksignalen, je eigen
onderdak bouwen, omgaan met mes, bijl en machete… De survivalcursus
vindt plaats in een bosrand nabij Bagimont, tegen de Franse grens. Wedden
dat je na afloop het bos niet meer wil verlaten?

184

DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• de helft van een tweedaagse survivalcursus
(1 overnachting met
cursusdag en maaltijden), te kiezen op de
kalender van
www.outdoorschool.be
Voor de tweede cursusdag met overnachting
en maaltijden betaal je
de andere helft van de
totaalsom van de cursus
(tussen de 64,50 en
79,50 euro).
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

162
DIVERSE LOCATIES

D
 e bergen zijn een ongelofelijk fijne plaats om te gaan wandelen. De prachtige
uitzichten, de rust van de omgeving en de nabijheid van de natuur doen wat
met een mens. Tijdens deze cursus bergwandelen trek je met Outdoorschool
op pad door de Ardennen. Je leert er alles om als recreatieve bergwandelaar
goed voorbereid van start te gaan. Hoe bereid je je voor op een bergtocht, hoe
ben je verzekerd, wat als er gevaar dreigt, welke kledij is het meest geschikt,
wat stop je in je rugzak en wat zijn de beste staptechnieken: het komt allemaal
aan bod tijdens dit onvergetelijk weekend. Ook kaarten hebben nadien geen
geheimen meer voor jou.

DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

B ELGIË

OUTDOORSCHOOL: BERGWANDELEN

• de helft van een tweedaagse bergwandelcursus
(1 overnachting* met cursusdag en maaltijden), te
kiezen op de kalender van
www.outdoorschool.be
*in een slaapzaal. Supplement van 13 euro
voor overnachting in een
tweepersoonskamer. Voor
de tweede cursusdag met
overnachting en maaltijden
betaal je de andere helft
van de totaalsom van de
cursus (tussen de 64,50
en 79,50 euro).
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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YASO WELLNESS BEAUTY
J AMBES

W
 ie zich van kop tot teen in de watten wilt laten leggen, is bij YASO Wellness
Beauty aan het juiste adres. Een getalenteerde kapster en twee ervaren
beautyconsulentes nemen je onder handen met jouw wensen in gedachten.
Ze zijn op de hoogte van de laatste trends, maar geven tips aangepast aan
jouw behoeften. Je kunt hier terecht voor schoonheidsverzorgingen, het
zetten van nagels en wimpers, maquillage en verschillende soorten massages.
Door het gebruik van 100% natuurlijke en vaak ook biologische producten
van Phytomer, Allo'Nature, Altearah, Milk Shake en Zao onderscheidt het
salon zich van andere schoonheidsinstituten.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:
• een relaxerende rugmassage met Trésor de Merolie of essentiële olie in
een duocabine (20 min)
OF

• een professionele make-up
(30 min)
OF

• een manicure met nagellak
OF

• voor haar: wassen en
brushen van het haar
OF

• voor hem: wassen en
knippen van het haar
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

164
O HEY

L a P'tite Auberge is het restaurant van het gastenverblijf Domaine sur les
Sarts. Hier word je hartelijk ontvangen om te genieten van een streekkeuken
in een warm en stijlvol decor. De sfeer is er hetzelfde als in het gastenverblijf:
een leuke, gezellige plek waar mensen graag naartoe komen. Op de kaart
staan gerechten als vol-au-vent, forel, Luikse balletjes, rundsbrochettes...
Het allerbeste van het ommeland dus. Alles is vers, lekker en vooral bereid
met streekproducten zoals Bister-mosterd en kaas van de kaasmakerij van
Samson. Het ijs dat op de dessertkaart staat, is gemaakt van verse hoevemelk.

DEZE BONGO

B ELGIË

L A P'TITE AUBERGE

VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de
kaart voor een waarde
van 49,90 euro om te
delen
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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P OPY AVENTURES
A MAY

W
 eer of geen weer, bij Popy Aventures in Amay bij Hoei valt altijd wel iets te
beleven. Stap binnen in een unieke wereld waar twee leuke belevenissen op
je wachten. De fantasievolle blacklight minigolf beschikt over twaalf unieke
en prachtig gedecoreerde banen. Voor wie het nog wat spannender mag is
er de laser game, waarbij je je in het decor van een sciencefictionfilm waant.
Je doel? Zo veel mogelijk van je tegenstanders raken, zonder dat zij jou te
grazen nemen. Achteraf kun je terecht in de cocktailbar waar vakkundig
gemixte cocktails op je wachten. Ook voor wie geen alcohol drinkt, is er
hier een ruime keuze. Voor de kleine en grote honger kun je terecht bij
restaurant Le Black Pearl.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een spel minigolf
• een lasergamesessie
• een cocktail zonder
alcohol
• een portie chips

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

166
A WANS

De K2 Tower in Awans was vroeger onderdeel van een bedrijf dat liften
maakte en uittestte. Toen het bedrijf uit Awans vertrok, werd de toren aan
zijn lot overgelaten. In 2007 kreeg de 56 meter hoge toren een tweede
leven als bungeespringlocatie en in geen tijd werd dit een toplocatie voor
bungeespringers én voor klimmers. Een halve dag lang kun jij dit gevaarte
proberen te beklimmen. De toren is perfect op maat van de beginnende
en de ervaren klimmer. Hoe hoger je klimt, hoe lastiger het wordt. De
moeilijkheidsgraad gaat tot 7A, dus om het bovenste punt te bereiken, zul
je het onderste uit de kan moeten halen.

DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

B ELGIË

K 2 TOWER: KLIMMEN

• een halve dag klimmen
op de K2 Tower
• een gebruik van
materiaal
• een souvenir

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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TOUS AU FOURNEAU
H ERSTAL

 in om je kookkunsten bij te schaven? Dankzij de kookateliers van Tous au
Z
Fourneau in Herstal kun je je verdiepen in verschillende keukens. Gastvrouw
Gill werd tijdens haar jeugd gebeten door de kookmicrobe, maar koos
aanvankelijk voor een job in de gezondheidszorg. In haar vrije tijd bleef ze
echter experimenteren achter het fornuis en op haar veertigste werd haar
droom met Tous au Fourneau werkelijkheid. Ze ontvangt je in een gezellig
kader en brengt met veel passie en geduld haar culinaire kennis over. Italiaans,
soep, patisserie, dieetgerechten, salades… bij Tous au Fourneau vind je
zeker een atelier naar je zin. Elke les duurt twee à drie uur, afhankelijk van
het gekozen thema. Na de les kun je je creaties ter plaatse degusteren of
meenemen naar huis.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een workshop
'patisserietechnieken'
OF

• een workshop 'salades'
OF

• een workshop 'rapidos
miam miam'

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

168

LA CHOCOLATERIA
L a Chocolateria, vlak bij de Pierreuse-wijk in Luik, verwelkomt liefhebbers
van chocolade in al zijn vormen. Zomer of winter, van woensdag tot zondag,
nog snel voor het werk of na school … er zijn altijd redenen voor een pauze
om van te smullen. Kom binnen voor warme of koude chocolade zoals je die
nog nooit geproefd hebt. Je vindt er genereuze verwennerijen bij je koffie
of thee, artisanale pralines die je smaakpapillen doen tintelen, zoetigheden
van het huis en verse fruitsappen met originele toetsen. Dit alles kan je ter
plaatse verorberen of meenemen naar huis.

DEZE BONGO

B ELGIË

L UIK

VOOR 2 PERSONEN:

•
•
•
•

een glas bubbels
een glas sinaasappelsap
een koffiekoek
een spiegelei met spek,
tomaten en bonen in
tomatensaus
• een kopje koffie,
thee of warme
chocolademelk

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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M AXIME RENARD - TABLE
CONVIVIALE
L UIK

I n hartje Luik, op een boogscheut van de Maas en net naast de universiteit,
vind je Maxime Renard – Table Conviviale. Maxime heet je welkom in zijn
unieke concept. Je ben hier bij hem thuis, maar doe maar gerust alsof je hier
zelf thuis bent! Hij combineert hier een open gastentafel 's middags met
thema-avonden, kinderworkshops en een kok-aan-huis-dienst. Dagelijks
schudt hij smakelijke en prachtig gepresenteerde gerechten uit zijn mouw. In
de kookpotten belanden enkel dagverse seizoensingrediënten van de hoogste
kwaliteit en dat proef je in elke hap. Samen met een van de zorgvuldig gekozen
biertjes zal je maaltijd nog beter smaken.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een driegangenlunchmenu
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

170
L UIK

In het hartje van de bruisende stad Luik vind je Sushi Time. De liefde voor
het land van de rijzende zon is hier duidelijk voelbaar. In het strakke interieur
kan je genieten van een misosoepje, yakitori kippenspiesjes of prachtig
gepresenteerde sushicombo's. De kleurrijke california maki's, spring maki's
en stukjes zalm sashimi zien er onweerstaanbaar uit op een houten boot of
Japans bruggetje.

DEZE BONGO

B ELGIË

SUSHI TIME LIÈGE

VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van
de kaart voor een
waarde van 49,90 euro
om te delen
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

193

171

MERLIX THE CATS CAFÉ
L UIK

H
 ou je van katten, maar woon je in een appartement waar je geen huisdieren
mag houden? Of moet je nog overtuigd worden om een pluizige vriend in
huis te halen? In beide gevallen moet je zeker langsgaan in het hippe Merlix
The Cats Café. Bestel in dit prachtig gebouw met eikenhouten vloeren en
antieke details een kwaliteitskoffie of warme chocolademelk met luchtige
Japanse pannenkoeken. Of kies voor een gezonde lunch met een trendy bowl
en een smoothie. Intussen heb je vast wel een lieve asielkat op je schoot. Heb
je een goeie klik met je nieuwe vriend? Adopteer hem gerust!

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

Een brunch:
• een glaasje bubbels
• drie gerechten naar
keuze (keuze uit zes
zoete en hartige
opties)
• een thee of een koffie
naar keuze
Opgelet: enkel te
verkrijgen op zondag.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

172
L UIK

 ij Taverne Le Blonden ben je gegarandeerd aan het juiste adres voor een
B
heerlijk ontbijt. Hier kun je je helemaal opladen om vervolgens de vele
toeristische trekpleisters van Luik te bezichtigen. Later op de dag ben je ook
altijd welkom voor een aantal toppers uit de heerlijke brasseriekeuken. Even
ontspannen na een verrukkelijk maaltijd? Dat kan zeker in een van de vele,
rustgevende parken in de buurt.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

LE BLONDEN

• een vrije keuze van de
kaart voor een waarde
van 49,90 euro om te
delen
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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LES JARDINS DE TOSCANE
B ONCELLES

Les Jardins de Toscane verwelkomt je elke dag met een grote glimlach in
het hart van Boncelles. Je kunt hier lekker Italiaans eten in een modern en
gezellig kader. Uiteraard vind je op de menukaart een ruime selectie aan
klassieke pizza's en pasta's, maar daarnaast kun je ook kennismaken met de
andere aspecten van de Italiaanse keuken. Zo zet de chef telkens een aantal
seizoensgebonden suggesties met vlees en vis op de kaart en bereidt hij ook
een paar specialere pasta's, pizza's en risotto's.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de
kaart voor een waarde
van 49,90 euro om te
delen
Inclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

174
B ONCELLES

 p enkele kilometers van Luik, in Boncelles, heet La Table du Condroz je
O
van harte welkom voor een smakelijk uitje. Eigenaars Philippe Nollemans en
Vincent Fourny ontvangen je in hun warm en luxueus ingerichte pand. Je
wagen kun je kwijt op de privéparking van het restaurant. Op het menu staan
traditionele gerechten uit de Frans-Belgische brasseriekeuken, maar telkens
gebracht met een originele toets. De chef gooit ook enkele eigen creaties in
de strijd. Waar je in ieder geval van op aan kunt, is de absolute versheid van
de ingrediënten waarmee gewerkt wordt. In de zomer kun je van je etentje
genieten op het ruime terras.

DEZE BONGO

B ELGIË

L A TABLE DU CONDROZ

VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de
kaart voor een waarde
van 49,90 euro om te
delen
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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L A COCCINELLE GRILL
N EUPRÉ

La Coccinelle Grill bestaat uit een sfeervolle brasserie en een gezellig
restaurant met aparte menukaarten. In het brasseriegedeelte ben je
welkom om je kleine honger te stillen. Laat je verleiden door hartige snacks
zoals croques en belegde broodjes of ga voor zoete pannenkoeken of een
verfrissende ijscoupe. Wanneer je je neerzet in het warme interieur van
het restaurant kun je je verwachten aan perfect uitgevoerde klassiekers en
vlees- en visgerechten die op de grill worden klaargemaakt voor een unieke
smaak. Op de krijtborden prijken elke week verrassende suggesties. Terwijl
je geniet van een smakelijk diner en de groene omgeving van La Coccinelle
Grill, kunnen de kinderen zich buiten op het domein uitleven.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de
kaart voor een waarde
van 49,90 euro om te
delen
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

© Fred Beard photography
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T HEUX

In de gemeente Theux, vlak bij Spa, ligt het natuurpark Forestia. Dit
park bestaat uit een veertig hectare groot dierenpark en een spannend
avonturenpark. Op een leuke en avontuurlijke manier leer je de bossen en hun
inwoners kennen. Het avonturenpark van Forestia bestaat uit vijf avontuurlijke
routes, die je via allerlei hindernissen van boom tot boom leiden. Je kunt je
helemaal uitleven op de kabelbanen, ladders en touwbruggen die de bomen
verbinden. Om achteraf te bekomen, kun je terecht in de nieuwe Forest'bar.
Daarenboven is er sinds 2015 een nieuwe attractie: een outdoorklimpark met
zes wanden en twaalf klimwegen in het midden van de natuur.

DEZE BONGO
VOOR 2 VOLWAS
SENEN:

B ELGIË

FORESTIA: BEZOEK AAN AVONTURENEN DIERENPARK FORESTIA

• een toegang tot het
dierenpark
• een toegang tot het
avonturenpark voor
1 persoon (toegang voor
de andere persoon kan
aan de kassa verkregen
worden, mits betaling
van een supplement)
• een klein pakje graantjes
om de dieren te
voederen
• een fles water
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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LE BACCHUS
S PA

I n de gemeente Spa, bekend om zijn helende waterbronnen, schuilt achter
een zwart-witte gevel restaurant Le Bacchus. Wie graag geniet van de
Italiaanse en Franse keuken, is hier aan het juiste adres. Je luncht of dineert
in een strak maar gezellig interieur. Veelbelovende gerechten zoals verse
fettucini met seizoensgroenten, kalfsescalope op verschillende wijzen en
gegrilde tijgerscampi's sieren de menukaart. Het getalenteerde keukenteam
zorgt voor mooi gepresenteerde borden, terwijl het vriendelijke personeel
je helemaal op je gemak doet voelen. Le Bacchus heeft ook een uitgebreide
wijnbar met meer dan zestig bekende soorten wijn. Je kunt er dus vanop aan
dat je diner vergezeld wordt van het perfecte glaasje wijn.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

178
S TOUMONT

L a Fromenade biedt je een uniek concept: kies je kaas- of chocoladefondue
met bijbehorende (biologische) dranken, trek eropuit in de streek van
Stoumont met je vrienden en familie, kies een plek met een prachtig uitzicht
of een rustig hoekje in de natuur en geniet!

DEZE BONGO
VOOR 5 PERSONEN:

B ELGIË

L A FROMENADE

• een chocoladefondue
• twee flessen biologisch
appelsap om te delen
• een rugzak met al het
nodige materiaal voor de
fondue en de wandeling
OF

VOOR 2 PERSONEN:

• een Luxe kaasfondue
met champagne
• een fles bio wijn om te
delen
• een rugzak met al het
nodige materiaal voor de
fondue en de wandeling
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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PLOPSA COO
S TAVELOT

I n het prachtige natuurdecor van de Amblève-vallei in de Belgische Ardennen,
aan de voet van de beroemde Watervallen van Coo, liggen twintig avontuurlijke
attracties voor de hele familie op je te wachten. De Mega Mindy Flyer laat je
zweven tussen de wolken op een hoogte van 65 meter en met de achtbaan
Vicky The Ride haal je een duizelingwekkende snelheid. Mis zeker ook de
Dino Splash niet, een spannende attractie vol waterpret met drie glijbanen
in een reusachtige vulkaan en langs machtige dinosaurussen!
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een toegang tot
het park
Opgelet: indien je in
het bezit bent van een
e-voucher moet je je
aanmelden aan het
onthaalpunt.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

180
S TAVELOT

M
 idden in de natuur, niet ver van de Hoge Venen op de oever van de Amblève,
ligt de Abdij van Stavelot. Stavelot kan trots zijn op een buitengewoon erfgoed
en heeft een bijzondere charme dankzij zijn schilderachtige steegjes en het
Saint-Remacleplein. Naast het Museum van het prinsdom Stavelot-Malmedy
en het Guillaume Apollinaire Museum herbergt de abdij ook het Museum
van het Circuit Spa-Francorchamp. Ontdek er alles over de prestigieuze
geschiedenis van het beroemde circuit.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

ABDIJ VAN STAVELOT

• een all-in toegang
(permanente en
tijdelijke exposities)
• een hoofdgerecht
• een drankje
• een fles 'Rosée
des amoureux de
Franchimont' om te
delen

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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K ARTING SPA-FRANCORCHAMPS:
KARTING
F RANCORCHAMPS

Het kartingcircuit van Francorchamps is uniek, omdat het vlak naast
het Formule 1 circuit van Spa-Francorchamps ligt. Het tracé van meer
dan duizend meter werd in 2014 helemaal vernieuwd. Tijdens drie sessies
van tien minuten kun je kennismaken met de snelheid en het gebrul van de
hoog presterende kart. Ondanks de kleine omvang van het voertuig kun je
hiermee een hoge snelheid behalen. Het circuit is bovendien uitgerust met
een vooruitstrevend, technologisch tijdopnamesysteem. De resultaten op
de piste worden onmiddellijk uitgezonden in de bar Club House.
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DEZE BONGO
VOOR 1 TOT 3 PERSONEN:

• 3 sessies van 10 minuten
karten, te verdelen tussen 1,
2 of 3 personen
• 1 lidkaart (andere piloten
moeten een lidkaart kopen)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

182
B ÜLLINGEN EN MALMEDY

 osmétique Feeling is een schoonheidsinstituut waar je zowel in de Luikse
C
gemeente Malmedy, als in de Luikse gemeente Büllingen terechtkunt. Welke
zaak je ook kiest, je wordt ongetwijfeld warm onthaald. Met een uitgebreid
aanbod aan schoonheids- en wellnessbehandelingen voorziet Cosmétique
Feeling voor ieder wat wils. Het enthousiaste team stemt met alle plezier
de behandelingen af op de behoeften van jouw huid. Hier zit je goed voor
een ultiem verwenmoment.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

COSMÉTIQUE FEELING

• een relaxerende 
rug- of voetmassage
(30 min)
OF

• een pedicure

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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AC TEAM: KLIMAVONTUUR
A NSEREMME

AC Team wijdt je in in de geheimen van de klimsport. Voorzien van een
klimgordel en helm leer je steile rotsflanken bedwingen. Een avontuurlijke
tocht langs een avontuurlijk pad, waarbij je ook door grotten kruipt, brengt
je op een bergtop met een prachtig uitzicht over de Lessevallei. Van hieruit
gaat het verder over een rotsachtig pad met enkele korte klimpassages tot aan
het rotsmassief van Pont-à-Lesse. Ook een afdaling in rappel behoort tot het
programma, net zoals een spectaculaire via ferrata waarbij je via ijzeren ladders
en kabels een rotswand bedwingt. Alles gebeurt met een streng oog voor
veiligheid en onder toezicht van een gebrevetteerde initiator rotsklimmen.
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DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

•
•
•
•

een klimavontuur (3u)
gebruik van materiaal
begeleiding
een B.A.-verzekering

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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R AEREN

V
 lak bij de E40 vind je ibis budget Aachen Raeren Grenze. Het hotel ligt naast
Aachener Wald, een prachtig bosgebied dat uitnodigt tot een ontspannen
wandeling. Het centrum van Aken ligt tien kilometer ten noorden van het
hotel. Hier stuit je op tal van toeristische trekpleisters zoals de Dom van Aken
met de Domschatkamer, het gotische stadhuis, de Elisenbrunnen, de Ponttor
en het Couvenmuseum. Beklim de beboste paden van de Lousberg, even
buiten het historisch stadscentrum. Eenmaal boven wacht je een prachtig
uitzicht over de stad.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

IBIS BUDGET AACHEN
RAEREN GRENZE

• een overnachting in
een standaardkamer
• een ontbijt
• een welkomstgeschenk

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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VAL DE WANNE: SKIËN
T ROIS-PONTS

In de winter is Val de Wanne een populaire bestemming om te skiën in
België. De skipiste van één kilometer is namelijk de langste van het land.
Op goede sneeuwdagen hoef je dus niet al te ver te rijden om toch even te
proeven van een klein beetje skiplezier. Met je Bongo sta je alvast met zijn
tweeën een dag heerlijk op de latten. Zin in nog meer winterpret? Naast de
skipiste is er ruimte om met de slee naar beneden te glijden en vanaf Val de
Wanne vertrekken twee langlaufloipes. Vanaf het terras en van bovenaan
de skipiste heb je een adembenemend uitzicht op Stavelot en de toppen van
de Ardennen in de omgeving.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een dag all-inclusive
skiën

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

186
B OMAL-SUR-OURTHE

 ls je weet dat Vakantie- en Wellnessdomein Dennenheuvel in Bomal-surA
Ourthe ligt, vlak bij Durbuy, dan kun je al raden wat je hier te wachten staat:
gezonde boslucht en prachtige Ardense panorama's. Je kunt er in alle privacy
gebruikmaken van de spa-afdeling om alle stress te laten varen in de sauna en
de hamam. De jacuzzi, de ontspanningsruimte en de wellnessdouche maken
de relaxatie compleet. Ook mogelijk zijn een verzorging in het beautysalon of
een solariumsessie. Leg je neer voor een relaxerende massage die je helemaal
tot rust brengt. Bij Dennenheuvel kun je ook overnachten als je dat wil.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

VAKANTIEDOMEIN DENNENHEUVEL

• een gebruik van de spa
(1u30)
Badkleding: toegelaten.
Handdoeken, badjas,
slippers: inbegrepen.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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DURBWINE
D URBUY

D
 urbWine in hartje Durbuy is een speciaalzaak op maat van wijnliefhebbers.
Je vindt er een uitgebreide selectie Franse wijnen en champagnes en ook een
uitmuntend aanbod van sterkedranken. In het weekend ben je bij DurbWine
welkom voor verrassende proeverijen, die bij mooi weer ook op het gezellige
terras kunnen doorgaan. Het aanbod van de zaak veranderd regelmatig,
zodat je steeds weer nieuwe pareltjes kunt ontdekken. Voor wie zich verder
wil verdiepen in het wijnproeven worden er regelmatig oenologiecursusussen
en master classes georganiseerd. Dankzij het vriendelijke en behulpzame
personeel is een bezoek aan DurbWine steeds weer een schot in de roos.
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DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• een vrije keuze uit het
aanbod voor een waarde
van 49,90 euro
OF

VOOR 2 PERSONEN:

• een proeverij van
drie wijnen
• een assortiment
bijpassende hapjes
van het seizoen

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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 en je op zoek naar een beetje weelderig groen om je huis op te fleuren of
B
heb je nood aan leuke, creatieve decoratieobjecten, kwalitatieve tuinmeubels
of een origineel cadeau-idee? Dan moet je zeker eens bij Lux Green in
Marche-en-Famenne binnenspringen. Naast het uitgebreide aanbod aan
huis-, tuin- en keukenaccessoires vind je er ook een waaier aan planten en
bomen die uit de huiseigen kwekerijen komen. Bij de florist vind je de mooiste
bloemstukken en boeketten voor elke gelegenheid. Geregeld organiseert
Lux Green ook diverse evenementen en cursussen, waaronder een cursus
bloemschikken of een Ladies Night.

DEZE BONGO

B ELGIË

LUX GREEN

M ARCHE-EN-FAMENNE

VOOR 1 PERSOON:

• een boeket of bloemstuk voor een waarde
van 49,90 euro
OF

• een aankoopbon
voor een waarde van
49,90 op de volledige
collectie

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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COULEURS SOLEIL
M ARCHE-EN-FAMENNE

In Belgisch Luxemburg, tussen de Lesse- en de Ourthevalei, vind je het
Marokkaanse restaurant en theehuisje Couleurs Soleil. In een waanzinnig
mooi, sprookjesachtig decor word je verwend met het beste uit de
Marokkaanse keuken. Geniet in de namiddag van zoete gebakjes en thee
uit prachtige theepotten en bijhorende glaasjes. 's Middags en 's avonds kan
je je tegoed doen aan couscous, tajine of bastilla.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een tajine OF couscous naar keuze
• een thee OF koffie
met versnaperingen
Exclusief andere
dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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S TEINBACH

 aak je klaar voor een onvergetelijke tijd vol sensatie en trek op avontuur in
M
de Belgische Ardennen. De professionele begeleiders van RHM Buitensport
zorgen voor een veilige omkadering. Ze ontvangen je in Steinbach, een dorpje
midden in de Belgische Ardennen, waar RHM Buitensport beschikt over
een aangename groepsaccommodatie in een oude gerestaureerde hoeve.
De bosrijke en heuvelachtige omgeving is op maat gesneden voor moderne
avonturiers. Na afloop neem je enkele warme herinneringen mee naar huis.

DEZE BONGO

B ELGIË

RHM BUITENSPORT:
AVONTURENPROGRAMMA

VOOR 2 PERSONEN:

• een halve dag
mountainbikehuur,
inclusief kaart met
diverse routes
• een oriëntatietocht,
inclusief kaart en
kompas

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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HOTEL 2G
S AINT-HUBERT

De Ardennen hebben heel wat te bieden: groene bossen, zuivere lucht,
pittoreske dorpjes, culinaire specialiteiten en vooral veel rust. Redenen
genoeg voor het Vlaamse koppel Wim Van den Eynde en Elke Van
Buggenhout om naar Saint-Hubert in het uiterste zuiden van het land te
trekken. Daar baten zij Hotel 2G uit, een etablissement zonder sterallures,
maar met een authentiek Ardens karakter. Het interieur van het restaurant
ademt gezelligheid. Na een lange wandeling is dit de plek waar je graag wilt
vertoeven voor een smakelijke maaltijd. Vergeet ook niet dat Saint-Hubert
de Europese hoofdstad van de jacht is. In het juiste seizoen kun je hier dus
terecht voor een heerlijk klassiek wildgerecht.

214

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

192
P OIX-SAINT-HUBERT

I n het groene hart van de Ardennen ligt restaurant Les Gamines verscholen.
Het restaurant straalt een stijlvolle, nostalgische sfeer uit. Je proeft er van
traditionele gerechten uit grootmoeders keuken die worden klaargemaakt
met kwaliteitsproducten uit de streek. Lokale boeren brengen echte
Luxemburgse streekproducten aan en ambachtsslagers zorgen voor gezond
vlees dat deskundig en smaakvol geroosterd wordt. Deze bereidingen komen
het best tot hun recht met een lekker streekbiertje erbij.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

LES GAMINES

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht: de dagschotel
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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SEMOIS KAYAKS: KAJAKKEN
OP DE SEMOIS
B OUILLON

De beste manier om de vallei van de Semois te verkennen, is vanop het
water. Zo kom je immers op plaatsen die je met de auto niet kunt bereiken.
In Bouillon stap je in een kajak voor een tocht van vijftien kilometer. Tijdens
de afvaart kom je op de meest schilderachtige plekjes van de Ardennen. De
kajaktocht duurt ongeveer 3u30. Na de aankomst in Poupehan brengt een
pendelbusje je terug naar het vertrekpunt. Je kan ook eerst je auto parkeren
in Poupehan en vervolgens de pendelbus nemen naar het vertrekpunt in
Bouillon.
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DEZE BONGO
VOOR 3 PERSONEN:

• een kajakafvaart van
Bouillon naar Poupehan-sur-Semois
Locatie: het traject
(15 kilometer) gaat van
Bouillon naar Poupehan-sur-Semois. Tussen
beide locaties rijdt een
shuttledienst.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

194
B OUILLON

 ie eens wil proeven van circuitracen, kan terecht bij Karting Bouillon. Het
W
400 meter lange openluchtcircuit is gelegen in het groen, op 1 kilometer
van het centrum. Karting Bouillon beschikt over tien vinnige en makkelijk
bestuurbare karts voor volwassenen en ook enkele voor kinderen. De
rondetijden worden elektronisch gemeten en getoond op een display. Vanop
het terras van de cafetaria hebben supporters een perfect uitzicht op het
circuit.

DEZE BONGO

B ELGIË

K ARTING BOUILLON

VOOR 3 PERSONEN:

• een sessie karten
(10 min)
• 2 non-alcoholische
drankjes of 1 speciaalbier

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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RESTAURANT L'ESPELETTE
A ARLEN

In het sportcomplex Garisart in Aarlen vind je ook Restaurant l'Espelette.
Chef-kok Amaury Saey laat hier zijn ervaring, die hij in enkele gerenommeerde
keukens opbouwde, op je los. In deze restaurant-bar combineert hij
brasseriegerechten met zijn voorliefde voor gastronomie. Dit uit zich in
huisgemaakte en seizoensgebonden gerechten gemaakt met zoveel mogelijk
regionale producten. Nadien zorgt het keukenpersoneel dat alles als een
kunstwerkje op je bord belandt. Niet alleen het eten is van uitstekende
kwaliteit: in de kelder liggen zo'n 120 wijnen bewaard en je kunt ook proeven
van een veertigtal biertjes uit microbrouwerijen. Het stijlvolle interieur
maakt jouw etentje helemaal compleet.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

Een tweegangenmenu
van de Bongo-kaart:
• een voorgerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

196
DIVERSE LOCATIES

V
 an 1857 tot 1938 was er een stroomvaartdienst tussen de Antwerpse haven,
Temse en de Schelde-oevergemeenten. De Engelse familie Wilford legde de
Wilfordboten aan voor het vervoer van reizigers en het bergen van koopwaar.
In 2007 bliezen drie enthousiastelingen met Rederij Riverstar deze vergane
glorie weer leven in. Met de vernieuwde Wilfordboot doe je boottochten op
verschillende Vlaamse waterwegen: de Schelde en Rupelstreek, het kanaal
Leuven-Dijle, het Albertkanaal, het zeekanaal naar Brussel en de haven van
Antwerpen. Aan de rondvaart kun je nog een lunch, een brunch, een buffet
of een barbecue toevoegen.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

REDERIJ RIVERSTAR

• een daguitstap naar
keuze (behalve naar
Maastricht)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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QUADVERHUUR-NEERPELT:
QUADRIJDEN
DIVERSE LOCATIES

 en je klaar om een quad te temmen en met dit stoere beest op vier wielen
B
over het parcours te razen? Dan ben je bij Quadverhuur-Neerpelt aan het
juiste adres. Quadverhuur-Neerpelt geeft je de mogelijkheid met een quad
de buurt onveilig te maken en sportief te racen. Eerst leer je rijden met de
quads aan de hand van duidelijke en professionele lessen en praktijk. Daarna
mag je zelf over bergen en obstakels rijden om je behendigheid te oefenen.
Heb je het onder de knie? Dan volgt een behendigheidstrial met de quad van
90cc. Ook kinderen zijn meer dan welkom om een quad te leren besturen.
Zij volgen een aangepast programma met lichtere 50cc-quads.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:
Persoon 1 (vanaf 16 jaar):
• een verwelkoming en uitleg
door de begeleider
• leren rijden met een
90cc-quad in 2 x 4 minuten
• een briefing en behendigheidstrial over bergen en
obstakels met een
90cc-quad (10 min)
Persoon 2 (van 6 tot 12 jaar):
• een verwelkoming en uitleg
door de begeleider
• leren rijden met een
50cc-quad in 2 x 5 minuten
• een vriendschappelijk
wedstrijdje met andere
kinderen
Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

198
DIVERSE LOCATIES

B
 enji-Fun is gespecialiseerd in de verhuur van extreme en speciale attracties.
Bij hen ben je aan het juiste adres voor allerlei kicks in de lucht. Op
uiteenlopende evenementen zijn ze aanwezig met hun mobiele hijskranen.
Zo kunnen de echte durvers een spectaculaire bungeesprong van op zestig
meter hoogte maken, goed voor een stevige dosis adrenaline. De skyjump
is een gecontroleerde vrije val die je maakt vanaf een mobiele kraan vanaf
60 meter. De jumper valt razendsnel naar beneden en wordt op het laatste
moment afgeremd zodat hij een veilige en zachte landing maakt. Een unieke
en onvergetelijke ervaring!

DEZE BONGO

B ELGIË

BENJI-FUN: BUNGEE- OF SKYJUMPEN

VOOR 1 PERSOON:

• een bungeesprong
OF

• een skyjump

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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OXYGEN FITNESS CLUBS
D IVERSE LOCATIES

S
 nak je naar meer zuurstof in je leven, lichaam, geest en agenda? Bij Oxygen
Fitness Clubs heb je een ruime keuze aan fitnesstoestellen van topniveau.
De clubs beschikken over de meest moderne cardiotoestellen met eigen
televisie en internet, iPod-aansluiting en virtual training. Als je graag aan
krachttraining doet, kun je gebruikmaken van trainingsapparaten of losse
gewichten (tot 48 kilogram). Daarnaast geniet je van een breed aanbod
aan groepslessen. In de all-informule maak je vrij gebruik van de douches,
de sauna en de lockers. Na het sporten kun je ontspannen in de loungebar.
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DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een all-in fitnessbeurt
• een korting op de
inschrijving
• een handdoek
• een sportdrankje
• een balpen

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

200
DIVERSE LOCATIES

 ooie momenten wil je koesteren, vasthouden en ook delen met anderen.
M
Dat is precies wat de fotografen van Portrait Studios op diverse locaties in
Vlaanderen en Wallonië doen: ze leggen je herinneringen vast voor later in
een prachtig professioneel studioportret. Een uniek, sfeervol portret van jullie
beiden, sensueel of klassiek, in kleur of artistiek zwart-wit. De fotografen
van Portrait Studios nemen verschillende opnamen waaruit je een mooie
vergroting kiest.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

B ELGIË

P ORTRAIT STUDIOS

• een minifotoshoot
• een set contactafdrukken
• een vergroting
van 20x30

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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C ANAD: KANOVAREN
OP VLAK WATER
DIVERSE LOCATIES

Voor wie graag in de buurt van water vertoeft en houdt van avontuur, is
een kano het ideale transportmiddel. Wil je eens kennismaken met deze
watersport? Neem dan deel aan een van de cursussen van de peddelschool
Canad. De ervaren instructeurs laten je kennismaken met het kanovaren
op vlak water. De cursus vindt plaats in de buurt van Brugge of Marche-enFamenne. In een sportieve en ontspannen sfeer leer je de eerste kneepjes
van het vak. Je maakt kennis met een reeks peddelslagen die gebruikt worden
om je zonder al te veel moeite voorwaarts en zijwaarts te verplaatsen. Deze
slagen worden gebruikt op vlak water en zijn ook de basis om stromend en
wild water te bevaren.
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DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• een basiscursus
kanovaren op vlak
water

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

202
DIVERSE LOCATIES

Lisalux Racing is het resultaat van een samenwerking tussen twee
gepassioneerde coureurs: Stephane Loesel en Alex Camp. Met Lisalux Racing
willen ze je de mogelijkheid bieden om plaats te nemen in een echte raceauto.
Daarbovenop ontdek je er het reilen en zeilen van een echte raceploeg. Lisalux
Racing is actief in het VW FunCup European Championship en biedt je met
haar bestuurders, voertuigen en infrastructuur een onvergetelijk moment op
het legendarische circuit van Spa Francorchamps! Je kunt ook kiezen uit de
circuits van Mettet en Zolder, en uit de circuits van de Franse regio Grand-Est.

DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

B ELGIË

LISALUX RACING: CO-PILOOT

• een introductie van
het circuit
• een introductie van
een VW FunCup
• 2 rondes als co-piloot
van een VW FunCup
• een passagiers
certificaat

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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SLIP WAY: SLIPCURSUS
D IVERSE LOCATIES

 p onze wegen weet je nooit in wat voor situaties je kunt terechtkomen.
O
Regen, ijzel of een onverwacht manoeuvre van een andere wagen kunnen
ervoor zorgen dat je alles uit de kast moet halen om heelhuids thuis te komen.
Een slipcursus kan je op een leuke manier leren hoe je in zulke situaties
door snel en toch rustig te reageren een ongeval kunt voorkomen. Slip Way
organiseert allerlei slipcursussen op verschillende plaatsen in Vlaanderen,
voor zowel beginners als gevorderden. Je leert trouwens niet alleen bij, want
dankzij de creatieve en dynamische aanpak is deze training ook gewoon heel
leuk om te doen.
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DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• een slipcursus (1u30)

Locaties: Kortrijk,
Brussel, Limburg, Breda
(NL) en Eindhoven
(NL).

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

204

THE BIRDHOUSE
A MSTERDAM

VOOR 2 PERSONEN:

Een tweegangen
verrassingsmenu:
• een voor- OF
nagerecht
• een hoofdgerecht

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

N EDERLAND

W
 ie lekker wil eten op een hippe plek, moet beslist eens naar de Plantagebuurt
in Amsterdam trekken. Daar vind je The Birdhouse. Zoals de naam al doet
vermoeden, staat het interieur helemaal in het teken van het prachtige
vogelrijk; ideaal voor als je je even in een exotisch paradijs wil wanen. Elke
vogel van iedere pluimage is hier welkom. Zo voorziet The Birdhouse voor
vroege vogels bijvoorbeeld rijkgevulde bowls met fruit, granen en vaak ook
groenten. Late vogels kunnen dan weer smullen van bowls met onder andere
teriyaki chicken, gnocchi, gamba's, enzovoort. Ook de smaakvolle toasts zijn
er verrukkelijk.

DEZE BONGO
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ALOHA SURF: GOLFSURFEN
S CHEVENINGEN

Z
 in een stevige portie waterpret? Dat kan het hele jaar door bij Aloha Surf in
Scheveningen. Deze surfschool ligt op het Noorderstrand van Scheveningen
naast de haven, de beste plek om te surfen in Nederland. De haven biedt
bescherming voor de vaak voorkomende zuidwestenwind en de daarbij
behorende stroming. Hierdoor zijn de omstandigheden voor het surfen
ideaal, zowel voor beginners als gevorderden. Met je bon kun je zelf ook leren
hoe je de golven van de Noordzee kunt bedwingen. Je krijgt twee uur lang
surfles, inclusief gebruik van het materiaal en een lekkere lunch.
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VOOR 1 PERSOON:

• een surfles (2u)
• gebruik van materiaal
• een lunch

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

206

COFFEELICIOUS
R OT TERDAM

VOOR 2 PERSONEN:

Een high tea:
• een assortiment zoete
en hartige lekkernijen
• een onbeperkt aanbod
thee

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

N EDERLAND

 et verhaal van Coffeelicious start in 2012, wanneer Fiona Stoger samen
H
met haar echtgenoot Marc en haar moeder Joan een ontbijt- en lunchadresje
opent in Dordrecht. Een warme gastvrijheid, huisgemaakte taarten en
gezonde ontbijt- en lunchopties zijn de kernwoorden van de zaak. De formule
slaat aan en in korte tijd breidt Coffeelicious uit met een tweede adres in
Dordrecht en nieuwe vestigingen in Rotterdam en Breda. Eind 2018 komt
daar ook nog eens Den Haag bij. Met Coffeelicious koos Fiona trouwens
een goede naam, want in 2014 werd Coffeelicious' koffie verkozen tot de
beste van Nederland.

DEZE BONGO
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THE EVENTS BAKERY
R OT TERDAM

Z
 owel in Nederland als in Vlaanderen biedt The Events Bakery verschillende
mogelijkheden om een spetterende dag te beleven. Zo kun je kiezen voor
een partijtje paintball, waarbij de verfkogels in het rond vliegen. Houd je het
liever proper? Kies dan voor een lasergamesessie waarin je de strijd aangaat
met infraroodstralen. Mag het allemaal nog wat spannender, dan is airsoft
jou op het lijf geschreven. Deze militaire simulatie, waarbij twee teams het
tegen elkaar opnemen, geeft een echte kick. Ook voor een bezoekje aan
het klimpark, deelname aan een van de vele workshops, een slipcursus en
quadrijden kun je terecht bij The Events Bakery.
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VOOR 2 PERSONEN:

• een lasergamesessie
(2u30)
• een gebruik van materiaal en begeleiding
OF

VOOR 6 PERSONEN:

• een paintballsessie
(2u30)
• een gebruik van materiaal en instructies
• 50 balletjes
• een kip-friet-menu

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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FLETCHER HOTEL-RESTAURANT
DE WITTE BRUG
L EKKERKERK

VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in
een standaardkamer
• een gebruik van wifi
• een parkeerplaats

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

N EDERLAND

In het groene hart van Nederland vind je tussen Rotterdam en Gouda het
pittoreske plaatsje Lekkerkerk. Hier in de Krimpenerwaard, zoals deze streek
genoemd wordt, vind je veel boerenweggetjes, polderdijken en waterlopen,
waaronder de Lek. In dit schitterende landschap ligt het Fletcher HotelRestaurant De Witte Brug. De geschiedenis van De Witte Brug gaat terug tot in
1795. Deze oorspronkelijke boerderij werd in 1984 compleet verbouwd zonder
haar originele uitstraling te verliezen. De ruime kamers zijn eenvoudig ingericht,
maar voorzien van alle gemakken als douche, toilet, televisie en telefoon.
Bovendien beschikt het hotel over een uitstekend à-la-carterestaurant, een
zonnig terras, een buitenzwembad en een sauna. De mooie omgeving van
het hotel leent zich uitstekend tot het maken van fiets- en wandeltochten.

DEZE BONGO
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SCHNITZELPARADIES ROERMOND
R OERMOND

I n Roermond waan je je bij Schnitzelparadies even in de Alpen. Treed binnen in
een typisch Tiroler interieur dat niet zou misstaan in een berghut. Het personeel
is volledig in thema gekleed en ontvangt je gastvrij voor een gezellig etentje.
Op het menu staan maar liefst vijftig verschillende schnitzelspecialiteiten.
Van broodjes, maaltijdsalades tot creatieve wereldschnitzels: hier zit elke
schnitzelfan even in de zevende hemel. Maar je kunt hier evengoed een van
de andere vis- of vleesspecialiteiten proeven. Ook aan de kleintjes is gedacht
met speciale kindergerechtjes. Auf Wiederschnitzel!

232

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van de
kaart voor een waarde
van 49,90 euro om te
delen

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

210

TULIP INN HEERLEN CITY CENTRE
H EERLEN

VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in
een standaardkamer
N EDERLAND

T ullip Inn Heerlen City Centre is een stijlvol driesterrenhotel in het centrum
van het Zuid-Limburgse stadje Heerlen. Het gerenoveerde hotel is gevestigd
in een art-decogebouw uit 1920 en is een mooi voorbeeld van harmonie
tussen een strak hedendaags concept en de sierlijkheid en rijke kleuren van
de artdeco-stijl. De comfortabele kamers zijn smaakvol ingericht en voorzien
van flatscreentelevisie, elektronische kluis, koffie- en theefaciliteiten en
een badkamer met bad of douche. Het hele hotel is voorzien van gratis wifi.
Het restaurant van het hotel kenmerkt zich door Ierse specialiteiten met
een Nederlandse twist. In de aanpalende Erin's Isle Irish Pub kun je in een
gezellige Keltische sfeer genieten van Guiness van het vat of een scala aan
Ierse whisky's.

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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G RAND CAFÉ HOTEL HUIS TER GEUL
V ALKENBURG AAN DE GEUL

 uis ter Geul is zowel Grand Café als hotel, en dat in het rustige, sfeervolle
H
Valkenburg aan de Geul. Aan de rand van het centrum van de gezellige
gemeente wordt iedereen, zowel restaurantganger als toerist, hartelijk
ontvangen, zoals het de Limburgse gastvrijheid betaamt. In het hotel kom
je thuis in een van de ruime kamers met eigen televisie, kluisje, wastafel,
douche en/of bad. Voor een snelle hap of een uitgebreid diner moet je dan
weer in het Grand Café zijn, waar de chef de heerlijkste verrassingsmenu's
op je bord tevoorschijn tovert. Ook voor een borrel in de vorm van een lokaal
biertje, een goede trappist of een glaasje wijn kun je hier terecht.
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VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

212

THERMAE 2OOO
V ALKENBURG AAN DE GEUL

VOOR 2 PERSONEN:

• een dag toegang tot de
sauna- en wellness
faciliteiten
Badkleding: kijk op de
website voor de exacte
informatie en de data
van de badkledingdagen.
Badjas en handdoek:
meenemen of ter plaatse
huren.
Slippers: meenemen of
ter plaatse huren.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

N EDERLAND

 p de top van de Cauberg ligt Thermae 2OOO. Dit is een van de weinige
O
plekken in Nederland waar je de verfrissende, verzorgende werking van
oergezond thermaalwater kunt ervaren. Bij zonnig weer is het heerlijk
vertoeven op de ligweide met uitzicht over het Zuid-Limburgse heuvelland.
Naast thermale binnen- en buitenbaden vind je in dit thermencomplex
whirlpools, een solarium en een saunalandschap met stoombaden en
een eucalyptussauna. De Skin & Body Care afdeling biedt kwalitatief
hoogwaardige behandelingen, op basis van de allerbeste producten.

DEZE BONGO
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BRASSERIE FLO MAASTRICHT
M AASTRICHT

In het rijtje van steden met een Brasserie FLO, familie van de beroemde
etablissementen Bofinger, Julien en La Coupole in Parijs, mag Maastricht
natuurlijk niet ontbreken. Brasserie FLO Maastricht, gelegen in de trendy
buurt Wyck, is de perfecte locatie voor culinaire fijnproevers. In feite is
iedereen die houdt van vers en Frans eten hier van harte welkom. Naast de
beroemde selectie van fruits de mer serveert FLO typisch Franse gerechten
gemaakt met passie, expertise en superieure producten. A bientôt chez FLO!
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VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

214

SULTAN
B REDA

VOOR 2 PERSONEN:

• een vrije keuze van
de kaart voor een
waarde van 49,90 euro
om te delen

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

N EDERLAND

S
 ultan is een sfeervol Turks restaurant in het centrum van Breda. Hier ben je
aan het juiste adres voor een Turks getint etentje. De uitgebreide menukaart
brengt het beste uit de Turkse en de internationale keuken samen tot een
prikkelend en eclectisch geheel. Alle gerechten worden steeds bereid met
pure en verse ingrediënten. Het restaurant werd in 2017 in een nieuw jasje
gestoken en straalt sindsdien in een nieuwe glans. Je kunt van je lunch of
diner genieten binnen in het restaurant of in de elegante loft. Bij mooi weer
kun je ook plaatsnemen op het grote zonneterras.

DEZE BONGO
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SKIDÔME RUCPHEN: ICEKARTEN
R UCPHEN

 il je een echt origineel uitje ervaren? Dan is ijskarten bij Skidôme iets voor
W
jou. IceKart Rucphen is Europa's eerste echte ijskartbaan. Op een mooi
en gethematiseerd circuit van echt ijs wordt je behendigheid op de proef
gesteld. De elektrisch aangedreven IceKarts zijn uitgerust met speciale
spikebanden waardoor je over het ijs glijdt door middel van driften. Vooraf
krijg je instructies over hoe je het best de IceKart kunt besturen tijdens deze
bijzondere omstandigheden. Op het circuit is het rond het vriespunt, dus
neem warme kleding mee!
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VOOR 2 PERSONEN:

• 2 heats icekarten
tijdens de daluren

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

216

INDOOR SKYDIVE ROOSENDAAL:
SKYDIVEN
R OOSENDAAL

VOOR 1 PERSOON:

• een gebruik van
vlieguitrusting
• een uitgebreide
instructie
• 2 indoorskydivesessies
• een debriefing en
certificaat

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

N EDERLAND

 ij Indoor Skydive Roosendaal beleef je het unieke gevoel van een vrije valB
ervaring zonder dat je hiervoor uit een vliegtuig hoeft te springen. Je zweeft
namelijk puur op de kracht van de wind. Tijdens jouw indoorskydivesessie sta
je altijd onder begeleiding van een professionele instructeur. Dat zorgt ervoor
dat echt iedereen, van jong tot oud, deze unieke ervaring kan beleven. Ben
jij klaar om te indoorskydiven? Kom dan naar Indoor Skydive Roosendaal
voor deze onvergetelijke ervaring. Zweef op de kracht van de wind, laat de
adrenaline door je lijf gieren en geniet van het moment!

DEZE BONGO
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SKIDÔME TERNEUZEN:
SKIËN OF SNOWBOARDEN
T ERNEUZEN

 ij Skidôme Terneuzen beleef je het wintersportgevoel 365 dagen per jaar.
B
Skidôme Terneuzen beschikt over twee pistes met een ideaal laagje kraakverse
sneeuw en een funpark met diverse rails en schansen, waar freestyle skiërs
en snowboarders zich kunnen toeleggen op hun meest spectaculaire tricks.
Gevorderden kunnen zich uitleven op de piste met een lengte van 220 meter.
Weinig of geen ervaring? Dan is de beginnerspiste jouw ideale oefenterrein.
Vergeet geen warme kleding aan te doen, want het is er uiteraard koud.
Handschoenen zijn trouwens verplicht.
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VOOR 2 PERSONEN:

• 2 uur vrij skiën of
snowboarden

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

218

WELLNESSRESORT GOES
G OES

VOOR 2 PERSONEN:

• een dag toegang tot
alle saunafaciliteiten
• een rondleiding door
de gastvrouw
• een gebruik van
scrubzout, douchegel
en shampoo
• een deelname aan
diverse opgietingen
(op basis van
beschikbaarheid)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

N EDERLAND

 ellnessresort Goes, onderdeel van Vitae Wellnessresorts, is een exclusief
W
sauna- en beautyresort gelegen in Goes, in het hart van Zeeland. De gezonde
Zeeuwse lucht, de uitgebreide saunafaciliteiten en de fantastische locatie
maken dit een bijzondere plek. Een bezoek aan Wellnessresort Goes is
dan ook een onvergetelijke belevenis in een wereld vol luxe, wellness en
ontspanning. Je vindt er een infraroodsauna, een kleuren- en geurensauna,
een panoramasauna en een opgietsauna. Naast de diverse sauna's zijn er een
binnen- en buitenzwembad, een jacuzzi, een stoombad, een kruidentempel,
een rasul, een hamam, een restaurant en een belevingstuin met ligweide en
buitenterras.

DEZE BONGO
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219

A MADORE HOTEL
RESTAURANT ARNEVILLE
M IDDELBURG

Op loopafstand van de monumentale binnenstad van Middelburg biedt
Amadore Hotel Restaurant Arneville de ideale uitvalsbasis om de stad en
Zeeland te ontdekken. Wie een uitstapje wil afronden met een smakelijk
diner, vindt in het sfeervolle, huiselijke en intieme restaurant van het hotel
een geschikte bestemming. De chef-kok en zijn team gaan en staan voor
puur en smaakvol eten. Ze stemmen de kaart af op de seizoenen en kiezen
keer op keer voor huisgemaakte gerechten, waarbij uiteraard gewerkt wordt
met typisch Zeeuwse ingrediënten.
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VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

220

A-HOTEL OOSTERHOUT
O OSTERHOUT

VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in
een standaardkamer
N EDERLAND

T ussen Breda en Tilburg ligt een stad met een eeuwenoude geschiedenis,
Oosterhout. De stad telt twee kernen, met de Markt en de Heuvel als
centrale pleinen. Vlak bij dat laatste plein vind je A-Hotel Oosterhout, met
de belangrijkste shoppingstraten en het uitgaansleven op wandelafstand.
Het hotel biedt de nodige parkeerruimte in het bruisende stadscentrum en
verzekert je van een aangenaam verblijf in een van de 53 kamers. In het hotel
vind je ook Brasserie Mix, waar je zowel voor een uitgebreid ontbijtbuffet,
een snelle lunch of een heerlijk diner welkom bent.

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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HÔTEL-RESTAURANT DIMMER
W ALLENDORF-PONT

VOOR 2 PERSONEN:

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

G.H.
LUXEMBURG

 et charmante Hôtel-Restaurant Dimmer is rustig gelegen vlak bij de rivier
H
en het centrum van het dorpje Wallendorf-Pont. Het restaurant is de ideale
plek om krachten op te doen na een wandeling in de omringende natuur. Voor
de inrichting werd veel hout gebruikt en werd een mozaïekenvloer gelegd.
Het restaurant staat in de wijde omtrek bekend om zijn uitstekende keuken
en gezellige sfeer. De chef verwent zijn gasten met gastronomische menu's,
heerlijke vis- en vleesgerechten, Luxemburgse specialiteiten en
seizoensgebonden gerechten. Het restaurant is in een warme Provençaalse
stijl ingericht. Bij mooi weer kun je op het terras plaatsnemen.

DEZE BONGO
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

222
L ILLE

L ille werd gesticht in de elfde eeuw door Boudewijn V, graaf van Vlaanderen.
De Franse stad is officieel al sinds de twaalfde eeuw Franssprekend, maar de
Lillois zijn er echter nog steeds erg trots op Vlaming te zijn. In het historische
centrum kun je ronddwalen in de steegjes met hun vele boetiekjes, restaurants
en cafés. Het Novotel Lille Centre Grand Place is ideaal gelegen om de
gezelligheid van het centrum zelf te ondervinden: vlak bij het Palais des Beaux
Arts. In het restaurant kun je proeven van lokale specialiteiten en eenvoudige,
lekkere en gezonde uitgebalanceerde gerechten. In de zomer is het heerlijk
vertoeven op het terras met uitzicht op het stadscentrum.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

F RANKRIJK

NOVOTEL CAFÉ

Een verrassingstweegangenmenu van de chef:
• een voor- OF nagerecht
• een hoofdgerecht
Exclusief dranken.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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HÔTEL DU PARC & SPA
N IEDERBRONN-LES-BAINS

In Niederbronn-les-Bains vind je Hôtel du Parc & Spa. Dit charmante
hotel is een ideale verblijfplaats voor wie van de rust van een kuuroord wil
genieten. Het hotel is gelegen in het centrum van het dorp aan de oever
van de Falkenstein. De veertig kamers zijn met stijl ingericht en beschikken
over alle modern comfort. Bij Hôtel du Parc & Spa gaan overnachten en
gastronomie hand in hand. Je hebt er de Winstub en ook Brasserie l'Alexain.
De Winstub straalt de typische warmte van de Elzas uit en trakteert op
streekgerechten met marktverse producten. In l'Alexain word je nog meer
culinair in de watten gelegd.
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VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in
een standaardkamer

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

224
S AINT-DENIS

B
 ij het ibis Saint Denis Stade Ouest logeer je op tweehonderd meter van het
ondertussen legendarische Stade de France. Dit moderne hotel is perfect
voor een bezoek aan de Franse hoofdstad. Je kunt er je auto namelijk kwijt
en je bent dankzij het nabijgelegen metrostation op een halfuurtje in het hart
van de stad. De zestig kamers zijn voorzien van alle comfort, waaronder een
flatscreen met satellietzenders, wifi, airco en een badkamer met douche en
föhn. 's Morgens geniet je van een uitgebreid ontbijtbuffet. Je kunt 24 op
24 terecht bij de receptie.

DEZE BONGO
VOOR 2 PERSONEN:

F RANKRIJK

IBIS SAINT DENIS STADE OUEST

• een overnachting in
een standaardkamer

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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FRANCE ULM
I SLES-LÈS-VILLENOY

 in om op een originele manier de lucht in te gaan? Stap dan eens in een
Z
ULM, een klein gemotoriseerd vliegtuigje. Vanwege zijn geringe gewicht is
een ULM zeer veilig, want zelfs bij motorpech blijft het toestel gewoon door
de lucht glijden. Deze ultralichte vliegtuigjes zijn ideaal om aan sightseeing te
doen. Ze bieden je een veel beter uitzicht dan de klassieke sportvliegtuigen.
Bovendien zijn deze toestellen uiterst wendbaar, waardoor je een heerlijk
gevoel van vrijheid krijgt en optimaal van de omgeving en het uitzicht kunt
genieten. Je stijgt op vanop de luchthaven van Meaux-Esbly, op een klein
uurtje rijden van Parijs.

248

DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• een ontdekkingsvlucht
in een pendulaire ULM
(10 min)
OF

• een ontdekkingsvlucht
in een multi-asser
(10 min)

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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DIVERSE LOCATIES

 et zijn iconische rode kleur is Ferrari ongetwijfeld het automerk met het
M
hoogste aantal fans. Het merk heeft een sterke reputatie opgebouwd en staat
garant voor kwaliteitsvolle performante wagens en een stijlvol ontwerp. De
Ferrari bracht al heel wat racepiloten naar de top en blijft vernieuwen. Pole
Position maakt het mogelijk dat jij zelf ook eens een rit in de Ferrari F430
mag meemaken. Na een korte briefing waarin je leert over de veiligheid en de
besturing van deze krachtpatser ontdek je het circuit met een SUV. Daarna
begint het echte werk en mag jij de Ferrari F430 bedwingen.

DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

F RANKRIJK

P OLE POSITION: CIRCUITRACEN
MET EEN FERRARI F430

• een briefing
• een verkenningsronde
met een SUV
• een ronde als chauffeur
in de Ferrari F430
• een diploma na afloop

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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ALMACAR: FORD MUSTANG
SALEEN (CHAUFFEUR)
DIVERSE LOCATIES

H
 et gebrul van een echte racemotor, het elegante design en de ongelofelijke
kracht die onder de motorkap schuilgaat: het is de droom van menig autofan
om dat allemaal eens zelf te ervaren. Dankzij Almacar kan die droom realiteit
worden. Bij deze racespecialist heb je de keuze uit maar liefst dertien
verschillende bolides, gaande van een krachtige Ford Mustang tot de echte
raceklassiekers van Ferrari. Alma Car biedt verschillende race-ervaringen
aan, zowel op een van de elf circuits als op de openbare weg. Waarvoor je
ook kiest, het wordt een onvergetelijke ervaring!
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VOOR 1 PERSOON

• 1 ronde aan het stuur
van een Ford Mustang
Saleen

 ocaties: de circuits
L
van Mornay, Loheac,
Issoire, Vaison Piste,
Le Var, Folembray,
Grand Sambuc, Pont
L’Évêque, Le Mans.

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

228
DIVERSE LOCATIES

O
 m alle aspecten van een droomwagen te leren kennen, hoef je niet naar een
racecircuit. Een testrit op de openbare weg laat je alle onderdelen van het
rijden met een raceauto ontdekken, en dat op je eigen tempo. Je bent tien
minuten lang de chauffeur van een Porsche Cayman S of een Ford Focus
RS, twee wagens met een fantastische reputatie, maar met een volstrekt
eigen karakter. Je wordt eerst kort gebrieft door een professional, zodat je
de aard van de wagen al wat kent voor je ermee vertrekt. Dan is het tijd om
plaats te nemen achter het stuur, het gaspedaal in te duwen en even al de
rest te vergeten. Genieten!

F RANKRIJK

AUTOMANIACS: RIJDEN

DEZE BONGO
VOOR 1 PERSOON:

• een korte briefing in
de auto
• een testrit van 10
minuten aan het stuur
van een Porsche
Cayman S OF Ford
Focus RS

Vertreklocaties:
Amblainville, Mormant
en Forges-les-Bains
(FR).

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.
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ECO ADVENTURE PARK: ECO BUGGY
E PPE-SAUVAGE

Sportievelingen en adrenalinezoekers kunnen hun hart ophalen bij Eco
Adventure Park in Val Joly in Noord-Frankrijk. Dit is de ideale plek om te
ontspannen en plezier te maken met vrienden, familie of collega's. Je kunt
er uit tal van activiteiten met elektrische terreinwagens kiezen. Zo is er zeker
voor ieder wat wils. In de Eco Buggy zit je met z'n tweeën naast elkaar in een
soort van quad, met een rond stuur en een metalen kooi rond je. Wie durft
deze stoere terreinwagen te bedwingen? Na de kick kun je genieten van een
verfrissend drankje in de bar op het domein zelf.
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VOOR 2 PERSONEN:

• een rit op de Eco
Buggy (30 min)
• een drankje

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de website voor het actuele arrangement.

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE
GEBRUIKSVOORWAARDEN
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.

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.

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.

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

HAPPY BIRTHDAY

12000 activiteiten om te ontdekken

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

CHARMANTE
VERBLIJVEN

SMAAKVOL
GENIETEN

ONTSPANNENDE
MASSAGES

SPORTIEVE
UITDAGINGEN

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.
U
NIE W

B

NOG MAKKELIJKER MET DE BONGO-APP!
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.

GRATIS EN
ONBEPERKT
OMRUILEN*
33 608117
608117

780951
780975

2 JAAR GELDIG**
HERNIEUWBAAR*

• FRANKRIJK: 6200 activiteiten • ITALIË: 2300 activiteiten
• SPANJE: 200 activiteiten
• PORTUGAL: 20 activiteiten
• DUITSLAND: 10 activiteiten

GARANTIE
BIJ VERLIES
EN DIEFSTAL*

*Zie algemene voorwaarden op bongo.be **Vanaf de aankoopdatum.
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BONGO, ZO MAKKELIJK!

BOEKJE MET
VOORBEELDEN VAN
PARTNERAANBIEDINGEN

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.
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