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De Bongo-app om alles vanop je 
smartphone te regelen

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

Regelmatig meldingen van nieuwe 
partneraanbiedingen
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Download de Bongo-app 
of surf naar bongo.be om alles 
online te regelen!

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

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

Bekijk de beschikbaarheid in een hotel 
en reserveer je verblijf.

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

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

 

 Martin's Château du Lac in  Genval

1 

  MARTIN'S CHÂTEAU DU LAC *****
 GENVAL • BELGIË 

 Aan het prachtige meer van Genval ten zuiden van Brussel ligt Martin's 
Château du Lac, een kasteelhotel met maar liefst vijf sterren. De ruime 
kamers zijn bijzonder comfortabel en voorzien van een luxueuze bad kamer, 
wortelnotenhouten meubilair, airco, haardroger, badjassen en minibar. Onder 
het dak van het kasteelhotel bevindt zich het wellness centrum  Martin'Spa 
 Bodywhealth met een decor dat niet moet onderdoen voor de antieke 
 Romeinse thermen (toegang tegen betaling). Martin's Château du Lac heeft 
verder ook nog een bar, de Kingfisher Inn en een gastronomisch restaurant, 
Genval.Les.Bains. Bij mooi weer kun je genieten van het terras met uitzicht 
over het meer.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje

 BE
LG

IË
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DEZE BONGO

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

 

 Château de Limelette in  Limelette

2 

  CHÂTEAU DE LIMELETTE ****
 LIMELETTE • BELGIË 

 In de bosrijke omgeving ten zuiden van Brussel ligt Château de Limelette. 
Het gebouw in Anglo-Normandische stijl dateert uit de negentiende eeuw en 
wordt omringd door een park van drie hectare met bijhorende bloementuin. 
Er zijn tachtig kamers met minibar, televisie, wifi, kluisje en een badkamer 
met haardroger. De meeste slaapvertrekken liggen verspreid over de tuin. 
In de wellnessafdeling vind je een verwarmd zwembad met massagestralen, 
sauna, Moorse hamam, fitnessruimte en verzorgingscabines. Denk er wel aan 
je bezoek aan het wellnesscentrum tijdig te reserveren. De kers op de taart 
is het klassevolle gastronomische restaurant Saint-Jean-des-Bois.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
• een fles schuimwijn op 

de kamer
• toegang tot het zwem-

bad van het hotel
Opgelet: toegang tot 
het wellnesscentrum is 
betalend en moet vooraf 
gereserveerd worden.

 BELG
IË
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DEZE BONGO

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

 

 Martin's Klooster in  Leuven

3 

  MARTIN'S KLOOSTER ****
 LEUVEN • BELGIË

 Zoals de naam al doet vermoeden, is Martin's Klooster gevestigd in een voor-
malig klooster uit de zestiende eeuw. Ondanks de rustige ligging logeer je hier 
vlak bij de Oude Markt en alle bezienswaardigheden van de universiteitsstad. 
Het hotel is uit gerust met alle comfort dat je van een viersterrenhotel mag 
verwachten. De kamers zijn ingericht met warme kleuren en beschikken 
onder meer over een minibar. In sommige kamers komt het kloosterkarakter 
duidelijk tot uiting, met leuke details als houten balken en glas-in-loodramen. 
Andere kamers zijn dan weer heel modern ingericht. Het ontbijt wordt ge-
serveerd in de sfeervolle wintertuin of, bij mooi weer, op het terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 BE
LG

IË
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DEZE BONGO

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

 

 Hotel Gravensteen in  Gent

4 

  HOTEL GRAVENSTEEN ***
 GENT • BELGIË 

 Midden in het stadscentrum van Gent verrijst het achthonderd jaar 
oude  Gravensteen. Schuin tegenover de imposante burcht vind je Hotel 
 Gravensteen, ondergebracht in een negentiende-eeuws herenhuis dat vol-
ledig gerestaureerd werd. De kamers zijn telkens anders ingericht: sommige 
in historische stijl, andere iets moderner. Alle zijn uitgerust met onder meer 
televisie, bad of douche en minibar. Ontspannen kun je in de bar van het 
hotel, De Donjon, die baadt in de sfeer van weleer. Het hotel beschikt ook 
over een sauna en een fitnesscentrum.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
executive- of luxekamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
• een boottochtje op de 

Gentse binnenwateren 
OF 2 toegangstickets 
voor een museum naar 
keuze

Opgelet: tijdens de Gent-
se feesten (10 dagen in 
juli) in de binnenstad van 
Gent kan er in de buurt 
van het hotel geluidsover-
last zijn.

 BELG
IË
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DEZE BONGO

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

 

 Auberge du Pêcheur in  Sint-Martens-Latem

5 

  AUBERGE DU PÊCHEUR ****
 SINT-MARTENS-L ATEM • BELGIË 

 Auberge du Pêcheur ligt aan de schilderachtige oevers van de Leie in 
Sint-Martens-Latem, net ten zuiden van Gent. Een droom voor natuur-
liefhebbers, door de mooie wandel-, fiets- en ruiterroutes langs de Leie. Ook 
op cultureel vlak kom je hier niets te kort. Al sinds 1924 worden er gasten 
ontvangen in Auberge du Pêcheur, waaronder vele kunstenaars die hun in-
spiratie aan de Leie vonden. Sindsdien is er aan de authentieke sfeer weinig 
veranderd. 's Morgens word je getrakteerd op een vullend ontbijt. Voor een 
lunch of diner kun je terecht bij brasserie The Green. Bij mooi weer dineer 
je heerlijk op het terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 BE
LG
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DEZE BONGO

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

 

 Domein Leegendael in  Ruddervoorde

6 

  DOMEIN LEEGENDAEL
 RUDDERVOORDE • BELGIË

 Via een prachtige oprijlaan kom je Domein Leegendael binnengereden. In 
deze authentieke B&B ontdek je het echte kasteelleven. Je komt terecht in 
een oase van rust vlak bij het bruisende stadsleven van Brugge. Lieve en Hans 
ontvangen je hier vol enthousiasme en gastvrijheid. Het kasteel, gebouwd 
aan het begin van de twintigste eeuw, verloor tijdens de renovatie niets van 
haar charme. De acht ruime kamers hebben elk een unieke inrichting en 
bieden een uitzicht over het groene domein. 's Ochtends staat er een uitge-
breid ontbijt voor je klaar. Je komt hier heerlijk tot rust in de mooie tuinen, 
boordevol gezellige hoekjes waar je ongestoord kan genieten van de natuur.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een uitgebreid ontbijt
• een fles rode of 

witte wijn met kleine 
ver snapering bij 
aankomst

 BELG
IË
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DEZE BONGO

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

 

 Grand Hotel Belle Vue in De Haan

7 

  GRAND HOTEL BELLE VUE ****
 DE HAAN • BELGIË

 Grand Hotel Belle Vue ligt aan een leuk pleintje in de pittoreske badplaats 
De Haan, op vierhonderd meter van het strand. Het hotel werd in 1910 
gebouwd. De typische belle-époquebouwstijl van toen kreeg een frisse 
make-over. Grand Hotel Belle Vue is een begrip aan de Belgische kust. De 
familie De Groote creëerde een uitgelezen oord om tot rust te komen in de 
mooiste badplaats van de Belgische kust. Je verblijft in een standaard dubbele 
kamer met plankenvloer en wifi.Het hotel beschikt over een wellnessruimte 
die privé gereserveerd kan worden (mits toeslag). In Bistro Place Royale 
geniet je van verfijnde, hedendaagse gastronomie in combinatie met een 
uitgelezen selectie kwaliteitswijnen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• parking (mits beschik-

baarheid)

 BE
LG
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DEZE BONGO

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

 

 Martin's Patershof in Mechelen

8 

  MARTIN'S PATERSHOF ****
 MECHELEN • BELGIË

 Martin's Patershof is ondergebracht in een neogotische kerk uit de negen-
tiende eeuw, met bijhorend kloostergebouw van de minderbroeders. Iedere 
kamer is uniek, zowel wat betreft inrichting als qua grootte, maar ze zijn 
allemaal voorzien van modern comfort. De sneeuwwitte pilaren en gewelven 
zorgen samen met het magische licht van de glasramen voor een betoverend 
decor. 's Ochtends serveert Martin's Paterhof een gezond ontbijtbuffet in 
het hoogkoor waar het oorspronkelijke altaar nog staat. In de gezellige bar 
kun je genieten van een cocktail, een Martin's Biertje of een heerlijk kopje 
koffie of thee.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een kamer in de kerk

• een ontbijt
• een welkomstdrankje

 BELG
IË
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DEZE BONGO

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

 

 Priorij Corsendonk in Oud-Turnhout

9 

  PRIORIJ CORSENDONK ***
 OUD-TURNHOUT • BELGIË

 Te midden van van de ongerepte bossen en weilanden ligt in de groene 
Kempen het hotel Priorij Corsendonk. Het middeleeuwse decor van het 
voormalige klooster met zijn gewelvenkelder en monumentale kapittelzaal 
bezorgt je een onvergetelijk verblijf. Wat vandaag nog overblijft van de  priorij, 
is de oorspronkelijke noordvleugel, die helemaal gerestaureerd is. Op de 
begane grond bevindt zich de vroegere warmzaal (kapittelzaal), waar je geniet 
van een uitgebreid ontbijtbuffet. Ook de gewelvenkelder is vrijwel geheel 
intact gebleven. Je vindt er nu een gezellige bar.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een fles bubbels om 

te delen

 BE
LG
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DEZE BONGO

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

 

 Hostellerie La Butte aux Bois – Relaix & Châteaux in  Lanaken

10 

B&B GODENDO
ELLIKOM • BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een comfortkamer

• een ontbijt

Opgelet: mits een sup-
plement van 30 euro 
per nacht kun je een 
upgrade krijgen naar de 
deluxebalkonkamer.

 BELG
IË
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DEZE BONGO

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

 

 Terhills Hotel - Different Hotels in Maasmechelen

11 

  TERHILLS HOTEL - 
DIFFERENT HOTELS ****

 MAASMECHELEN • BELGIË

 Het Terhills Hotel is gelegen in de voormalige prestigieuze kantoorgebouwen 
van de mijnsite in Eisden. Zo authentiek de buitenkant van het hotel, zo mo-
dern en stijlvol is het aan de binnenkant. De geschiedenis van de omgeving 
is ook nooit ver weg. Zo staat de oude mijnschacht, die de skyline vormt van 
het Maasland, in de achtertuin van het hotel. Na een rustgevende nacht, 
geniet je van een heerlijk ontbijt in de ontbijtzaal. In het met een Michelin-ster 
bekroond Restaurant Danny kun je heerlijk dineren. Voor extra ontspanning 
kun je beroep doen op de wellnessruimte The Delight Room. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje

 BE
LG
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DEZE BONGO

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

 

 Kasteel Wurfeld in Maaseik

12 

  KASTEEL WURFELD ****
 MAASEIK • BELGIË 

 Kasteel Wurfeld prijkt op twee kilometer van het centrum van Maaseik en 
staat midden in een besloten en schilderachtig landschap. Het gebouw is 
omringd door een privépark van 2,5 hectare groot, met vijvers en aangelegde 
tuinen. De oudste delen van het gebouw dateren uit 1640 en veel authentieke 
details zijn nog zichtbaar. De wintertuin van het kasteel biedt onderdak aan 
het restaurant. Het ervaren keukenpersoneel serveert culinaire hoogstandjes 
en op de wijnkaart staan maar liefst negentig verschillende wijnen. Ook in het 
salon of in de tuin van het kasteel kun je genieten van een glaasje.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje

 BELG
IË
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DEZE BONGO

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

 

 Stadhuis Hotel de Boskar in Peer

13 

  STADHUIS HOTEL DE BOSKAR ****
 PEER • BELGIË 

 Het voormalige stadhuis van Peer werd na lange leegstand, met respect 
voor het authentieke karakter, omgetoverd tot Stadhuis Hotel de Boskar. 
De kamers beschikken over een elektrische openhaard, badkamer met bad 
of douche, flatscreentelevisie, minibar, espressomachine, gratis wifi en airco. 
Voor pure ontspanning kan je terecht in de infraroodsauna of in de ligzetels 
met lounge muziek. Afkoelen doe je onder de regendouche. Geen zin om 
te luieren? Fitnesscenter 'I-Fitness' ligt enkele minuten verderop en is gratis 
voor de gasten van het hotel. Fijnproevers kunnen voor culinair genot terecht 
in het restaurant van het hotel.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een suite

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

 

 Eburon Hotel - Different Hotels in Tongeren

14 

  EBURON HOTEL - DIFFERENT HOTELS ****
 TONGEREN • BELGIË

 In Tongeren, in het centrale deel van een historisch gasthuis voor pelgrims, 
vind je het trendy ingerichte Hotel Eburon. De twaalfde-eeuwse gebouwen 
zijn na een grootscheepse renovatie perfect geïntegreerd in het bruisende 
stadscentrum. Het Eburon Hotel telt 52 comfortabel ingerichte kamers. 
Aan design en comfort geen gebrek met een tweepersoonsregendouche, 
ruime badkamer, gratis draadloos internet, flatscreens en Bose iPod-docks. 
's Ochtends staat er, onder de authentieke houten balken van het dak, een 
lekker ontbijt op jou te wachten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een comfortkamer

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

 

 B&B De Vrijheerlyckheid in Hoeselt

15 

  B&B DE VRIJHEERLYCKHEID
 HOESELT • BELGIË

 Om de sfeer van de Provence te proeven, hoef je niet ver te zoeken. In het 
Haspen gouwse landschap hebben Marie-France en Bart een oude vierkants-
hoeve in al haar glorie gerenoveerd, met respect voor traditie en hergebruik 
van de oude materialen. Het stijlvolle pand telt vier luxueuze kamers die 
voorzien zijn van al het modern comfort. Gasten kunnen gratis gebruikmaken 
van de kleinschalige wellnessruimte met sauna, jacuzzi en ligweide. Een badjas 
kun je zelf meenemen of ter plaatse huren. Er zijn ook fietsen beschikbaar. De 
persoonlijke behandeling, de rust en de elegante accommodatie garanderen 
een weekend vol charme, midden in de natuur.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een fles bubbels op de 

kamer om te delen
• gebruik van de privé-

wellness gedurende 
1 uur (inclusief 
gebruik handdoeken, 
exclusief badjas en 
slippers)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 l'O de Vie in Velm (Sint-Truiden)

16 

  L'O DE VIE ***
 VELM• BELGIË

 Laat je verwelkomen in l'O de Vie, een kasteel met neoclassicistische invloe-
den dat onderdak biedt aan een sfeervol ingericht hotel dat een klassieke look 
met modern en comfortabel meubilair combineert. Heb je even genoeg van 
de stress die het dagelijkse leven met zich meebrengt? Door de landelijke 
ligging is l'O de Vie ideaal om de rust op te zoeken en heerlijk te ontspannen. 
Neem een frisse duik in het binnenzwembad of plof neer in de ligstoelen op 
het dakterras. Daarnaast kan je in Brasserie l'O de Vie, voorzien van een 
authentieke Spaanse houtskooloven, genieten van een verrukkelijke maaltijd. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een aperitief naar 

keuze
• een fles cava op de 

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

 

 Château de Harzé in  Harzé (Aywaille)

17 

  CHÂTEAU DE HARZÉ
 HARZÉ • BELGIË

 Aan de poort van de Ardennen, zo'n dertig kilometer ten zuiden van Luik, vind 
je het dorpje Harzé. Hier werd een veertiende-eeuws kasteel omgetoverd 
tot een stijlvol verblijfsoord. De kamers in het kasteel en de verschillende 
dependances kijken allemaal uit op het binnenplein met een prachtige fontein 
of hebben uitzicht over het lieflijke dorpje. Dat dit ooit een plaats was waar 
de plaatselijke adel zich ophield, merk je nog aan tal van details: eiken parket 
en robuuste meubels zorgen voor een grootse sfeer, zij het dan met een he-
dendaagse toets. In het restaurant van Château de Harzé, La P'tite Auberge, 
zorgt chef-kok Fabian Mossay voor een kleurrijke en smakelijke keuken.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een superiorkamer in 
het kasteel

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

 

Château de Limont in  Limont

18 

  LE CHÂTEAU DE LIMONT ***
 LIMONT • BELGIË

 Omringd door een groot wandelpark met vijver ligt het hoevekasteel van 
Limont. Het combineert het moderne comfort van een driesterrenhotel met 
de charmes van weleer. De achttien kamers zijn verschillend gedecoreerd: van 
een nieuw-klassieke inrichting in het kasteelgedeelte tot een moderne look 
in de gerenoveerde paardenstallen. De meeste kamers bieden een uitzicht 
over het park. Het kasteel beschikt over een jacuzzi, massage mogelijkheden 
(beide betalend) en een gezellige Orangerie. De klassiek geïnspireerde keuken 
is vermaard onder fijnproevers uit de verre omgeving.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een kasteelkamer

• een ontbijt
• een fles wijn op de 

kamer om te delen

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

 

 Château de Vignée in  Vignée

19 

  CHÂTEAU DE VIGNÉE ***
 VIGNÉE • BELGIË

 In een idyllisch park van drie hectare, aan de oevers van de Lesse, ligt de 
uit 1756 da terende kasteelhoeve van Vignée. Het kasteel telt zeventien 
comfortabele kamers, stuk voor stuk uitgerust met een luxueuze, in marmer 
uitgevoerde badkamer met retro badkuip, wc en haardroger. Daarnaast 
beschik je over een televisie en een telefoon. Château de Vignée herbergt 
enkele klassiek ingerichte salons met houten decoraties, Perzische tapijten 
en knusse fauteuils. Hier worden onder andere het ontbijt en het diner 
geserveerd. De keuken, die bewierookt wordt in verschillende gidsen, is 
klassiek geïnspireerd en werkt uitsluitend met dagverse streekproducten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Château de Namur in  Namen

20 

  CHÂTEAU DE NAMUR ****
 NAMEN • BELGIË

 Prachtig gelegen op de top van de Citadel van Namen ligt het luxueuze 
viersterren hotel Château de Namur. Het kasteel herbergt dertig elegante, 
met pasteltinten gedecoreerde kamers. Alle kamers beschikken over alle 
comfort dat je nodig hebt. Vanuit je kamer heb je een mooi uitzicht over 
het park van het kasteel of de Maasvallei. Na een deugddoende nachtrust, 
geniet je van een heerlijk ontbijt. Voor het diner kun je aanschuiven in het 
gastronomisch restaurant l'Ermitage. Hier wordt een klassiek geïnspireerde 
keuken geserveerd met enkele originele invalshoeken. Na het diner is het 
heerlijk toeven in de sfeervolle bar van het kasteel.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Castel de Pont-à-Lesse Dinant in Dinant

21 

  CASTEL DE PONT-À-LESSE DINANT ***
 DINANT • BELGIË 

 Midden in de natuur, in de Lessevallei, ligt hotel Castel de Pont-à-Lesse 
Dinant op een groot privédomein dat vroeger dienstdeed als arboretum. 
Het hotel is ondergebracht in een authentiek gerenoveerd landhuis met 
historische elementen zoals houten en marmeren vloeren, muurpanelen en 
prachtige plafonds. De boombladeren die je overal in het hotel ziet, vormen 
de rode draad in de inrichting. In het grote salon met prachtige parketvloer 
en origineel plafond kun je heerlijk ontspannen. Restaurant l'Orangerie is 
gehuisvest in een aangebouwde serre. 's Ochtends staat hier een rijkelijk 
ontbijtbuffet voor je klaar. Bij mooi weer kun je buiten op het terras zitten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Château d'Urspelt in Urspelt

22 

  CHÂTEAU D'URSPELT ****
 URSPELT • GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

 Clervaux is een pittoresk stadje in het noorden van Luxemburg, omgeven door 
uitgestrekte groene landschappen. Het achttiende-eeuwse gerenoveerde 
Château d'Urspelt biedt een geslaagde mix van hedendaags comfort en een 
bijzondere historische atmosfeer. De dertig kamers zijn luxueus en met veel 
oog voor detail ingericht. In de loungebar kun je terecht voor een gezellige 
babbel bij een lekker glas. Op de begane grond van de oude kasteelhoeve 
bevindt zich het restaurant. Bij mooi weer is het heerlijk om op het terras 
te zitten. Het kasteel biedt ook twee wellnessruimtes met sauna, solarium, 
hamam, bubbelbad en privérelaxatieruimtes (sessie van 90 minuten mits toe-
slag). Van april tot oktober ben je welkom in de nieuwe verwarmde buitenspa.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een kasteelkamer

• een ontbijt
• thee- en koffie-

faciliteiten op de kamer
• toegang tot de 

baden van wellness 
Aquanat'our (2u) 
 (13 km van het kasteel) 
en de buiten spa van het 
kasteel (van april tot en 
met oktober)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Mercure Grand Hotel Alfa Luxembourg in  Luxemburg

23 

  MERCURE GRAND HOTEL 
ALFA LUXEMBOURG ****

 LUXEMBURG • GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG 

 In een imposant gebouw tegenover het station van Luxemburg-stad ligt het 
viersterren Mercure Grand Hotel Alfa Luxembourg. Vanuit dit hotel begeef 
je je gemakkelijk naar alle hoeken van de stad en van het Groothertogdom. 
De 141 ruime kamers beschikken over airconditioning, badkamer met bad of 
douche, haardroger, telefoon met modem aansluiting, kabeltelevisie, minibar, 
wifi en kluis. Een bijzonder plekje in het hotel is Brasserie Alfa, ingericht in 
de stijl van de Parijse brasseries van de jaren dertig. Hier geniet je van uit-
stekende gerechten op basis van verse producten met een streepje couleur 
locale. Voor een snack of drankje kun je terecht in Le Bar.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een superiorkamer

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

 

 Burghotel Blomberg in  Blomberg

24 

  BURGHOTEL BLOMBERG ****
 BLOMBERG • DUITSL AND

 Blomberg is een oud stadje in Noordrijn-Westfalen, omringd door heuvels, 
het Teutoburger woud en de rivier Wezer. In het gastvrije Burghotel Blomberg 
snuif je de middeleeuwse sfeer op in een dertiende-eeuws kasteeldecor. 
In de comfortabele kamers die uitkijken over de kasteeltuin en het oude 
centrum, spelen historische elementen een belangrijke rol. De badkamers 
zijn voorzien van een haardroger en badjassen. Op het domein vind je het 
Atelier Restaurant en het Kamin Restaurant. Lekker borrelen kan in de 
Kamin Halle of de Smokers Lounge. Verder beschikt het hotel over een spa 
en wellnesscentrum.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
• gebruik van sauna en 

zwembad
• brochures over de 

lokale bezienswaardig-
heden

• een foto op de binnen-
plaats van het kasteel 
als aandenken (wordt 
per mail verzonden)

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

 

 Hotel Ascot in  Keulen

25 

  HOTEL ASCOT ****
 KEULEN • DUITSL AND

 Keulen is als winkelstad beroemd tot ver buiten de stads- en landsgrenzen. 
Voor je verblijf in deze bruisende stad is Hotel Ascot een ideaal vertrek-
punt. Het is zeer centraal gelegen, namelijk direct aan de binnenring van 
 Keulen die de Altstadt en de winkel-wandelstraten omsluit. De uitgaansbuurt 
 Friesenviertel ligt op een paar minuten wandelen en via de hippe winkelbuurt 
rondom de Ehrenstraße wandel je vervolgens naar de Dom in nog geen vijftien 
minuten. Het viersterrenhotel heeft een klassieke inrichting en is voorzien 
van alle moderne comfort. De aangename kamers in Engelse stijl zijn erg 
ruim en net. De nieuwe badkamers zijn licht en praktisch met haardroger 
en make-upspiegel.

Bij het ter perse gaan 
van dit boekje, ver-
namen we dat deze 
partner niet meer 
deelneemt aan deze 
bon. Onze excuses.

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

 

 Hotel Stadtpalais Köln in  Keulen

26 

  HOTEL STADTPALAIS KÖLN ****
 KEULEN • DUITSL AND

 Hotel Stadtpalais Köln ligt op de rechter Rijnoever, vlak bij de Messe en 
Lanxess Arena. Met het openbaar vervoer ben je hierdoor in enkele mi-
nuten in de historische binnenstad van Keulen. Het hotel is gevestigd in 
een opvallend gebouw dat verschillende monumentale panden onderling 
verbindt. Oorspronkelijke elementen van het badhuis zijn gecombineerd 
met een moderne architectuur. De ruime kamers beschikken over airco, 
kluis, minibar, flatscreentelevisie en een badkamer met bad of inloopdouche. 
Overal in het hotel is tegen betaling wifi beschikbaar. Verder heeft het hotel 
een wellnessruimte met Finse sauna en infraroodsauna, een lounge en een 
bar. In het restaurant staat elke ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet voor 
je klaar en kun je 's avonds heerlijk dineren.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot de sauna

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

 

 Hotel MutterHaus Düsseldorf in  Düsseldorf-Kaiserswerth

27 

  HOTEL MUTTERHAUS 
DÜSSELDORF **** 

 DÜSSELDORF-KAISERSWERTH • DUITSL AND

 Tegen de bruisende metropool Düsseldorf, direct aan de Rijn, ligt het kleine 
historische dorpje Kaiserswerth. In een groot park vind je het prachtige 
gebouw van Hotel MutterHaus, een voormalig klooster. Je overnacht hier 
in een 'historische' kamer die steeds voorzien is van antieke details en in de 
meeste gevallen van bijzondere spitsboog ramen. De comfortabele kamers 
zijn voorzien van parketvloer, koffie- en theefaciliteiten, televisie, telefoon, 
kluisje, draadloos internet en een badkamer met douche. Het hotel heeft geen 
restaurant, maar serveert wel elke ochtend een prachtig ontbijtbuffet. In de 
Alte Brotstube in het souterrain is een zelfbedieningslounge.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Ameron Hotel Königshof Bonn in  Bonn

28 

  AMERON HOTEL 
KÖNIGSHOF BONN ****+

 BONN • DUITSL AND 

 Hotel Königshof is een elegant verwenhotel: gastvrij en alles verzorgd tot 
in het kleinste detail. De kamers zijn luxueus ingericht met radio, televisie, 
telefoon, minibar, air conditioning, kluisje en een badkamer met bad of douche 
en haardroger. In de Vitality spa, met panoramisch uitzicht over de Rijn, vind je 
een grote fitnessruimte, sauna, regendouche en Kneipp-voetenbad. Restau-
rant Oliveto is de plek om je culinair te laten verwennen. Chef Marcus Bunzel 
schotelt er de fijnste Italiaanse gerechten voor. Het restaurant heeft ook 
een prachtig panoramisch Rijnterras waar heerlijke biertjes worden getapt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een fles water op de 

kamer om te delen
• een waardebon van 

5 euro voor de bar
• het gebruik van de 

 Vitality Spa met 
sauna en fitness

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

 

 Hotel Windsor in  Düsseldorf

29 

  HOTEL WINDSOR ****
 DÜSSELDORF • DUITSL AND 

 In een van de aantrekkelijkste wijken van Düsseldorf vind je Hotel Windsor. 
De ietwat statige façade doet zijn koninklijke naam alle eer aan. Het vier-
sterrenhotel is ingericht met antiek meubilair en het interieur ademt Britse 
elegantie. In totaal zijn er twintig comfortabele kamers. Ze beschikken over 
een bad of douche, televisie, radio, telefoon, minibar en airconditioning. In 
het hotel vind je een kleine receptie, een sfeervolle ontbijtruimte en bij mooi 
weer wordt het ontbijt in de achtertuin op het terras geserveerd. Je bevindt 
je hier op korte afstand van de Altstadt met de winkelboulevard Köningsallee, 
diverse musea en gezellige bars.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 PK Parkhotel Kurhaus in  Bad Kreuznach

30 

  PK PARKHOTEL KURHAUS ****
 BAD KREUZNACH • DUITSL AND 

 In het prachtige heuvellandschap van het Naheland ligt Bad Kreuznach, 
een idyllisch kuurstadje dat helemaal omgeven is door wijnbergen. Hier vind 
je het zeer rustig gelegen PK Parkhotel Kurhaus, gelegen in het Kurpark. 
Met je Bongo verblijf je in een classickamer die uitkijkt op de binnenplaats. 
Vanuit het hotel is er een directe doorgang naar het Thermalbad Crucenia 
Therme. Dit badparadijs baadt in het daglicht dat binnenvalt door de glazen 
daken en beschikt over binnen- en buitenkuurbaden, een relaxruimte en 
een buitenterras met ligstoelen. In de beautyafdeling kun je terecht voor 
tal van behandelingen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een klassieke kamer

• een ontbijt
• mineraalwater in de 

kamer
• gratis toegang tot de 

sauna en Thermen 
Crucenia

Opgelet: badkleding 
is verplicht. Badlinnen 
en handdoeken zijn 
inbegrepen.

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

 

 Hotel Im Schulhaus in  Lorch am Rhein
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  HOTEL IM SCHULHAUS ***+

 LORCH AM RHEIN • DUITSL AND 

 Dit hotel dankt haar naam aan het feit dat het is ondergebracht in een 
monumentaal oud schoolgebouw. Hotel Im Schulhaus werd geopend in 
april 2013 en is mooi gerenoveerd en voorzien van al het nodige moderne 
comfort. Het hotel bevindt zich deels in het historische gebouw en deels in 
een nieuwbouw. Het hotel beschikt over ruime, hippe kamers. Sommige 
kamers hebben een balkon. Hotel Im Schulhaus ligt in een van de mooiste 
valleien van de streek en het is er dan ook prachtig om te wandelen en te 
fietsen. 's Ochtends geniet je van een uitgebreid ontbijt met gerechten van 
de beste lokale leveranciers.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Penthouse-kamer

• een ontbijt
• een wijngeschenkje
• een lunchpakket

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

 

 Schlosshotel Burghaus Kronenburg in  Kronenburg

32 

  SCHLOSSHOTEL BURGHAUS 
KRONENBURG ****+

 KRONENBURG• DUITSL AND 

 Schlosshotel Burghaus Kronenburg is een prachtig kasteelhotel op een heuvel 
bij het historische Kronenburg, omgeven door het groene landschap van het 
Nationaal Park Eifel. Het kasteel dateert uit de achttiende eeuw en werd 
helemaal gerenoveerd. De achttien kamers van het hotel zijn romantisch 
ingericht en voorzien van alle comfort. 's Ochtends staat in de Orangerie 
een uitgebreid ontbijtbuffet klaar. Je geniet hier van een prachtig uitzicht. 
In het restaurant kun je terecht voor een uitstekend à-la-cartediner of een 
overheerlijk menu. De lounge met open haard is ideaal om te ontspannen, 
net als de sauna en het buitenzwembad. Je kunt ook een deugddoende 
massage boeken (betalend).

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot het 

wellnesscentrum (te 
reserveren)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 City Partner Hotel Alter Speicher in  Wismar

33 

  CITY PARTNER HOTEL 
ALTER SPEICHER ****

 WISMAR • DUITSL AND 

 City Partner Hotel Alter Speicher is een viersterrenhotel in het historisch 
centrum van Wismar. Het hotel ligt op wandelafstand van de oude haven, de 
overdekte markt en de drie belangrijke kerken in baksteengotiekstijl. Wanneer 
je door de binnenstad wandelt, zal je zien dat de gevels van de huizen gehuld 
zijn in baksteengotiekstijl. De historische gebouwen waarin het hotel zich 
vestigt, werden met respect gerenoveerd tot een charmant huis waar je je 
meteen welkom voelt. Restaurant To'n Ossen trakteert je op een regionale 
en mediterrane keuken in een ongedwongen sfeer. Verder kan je hier fietsen 
huren en beschikt het hotel over een wellnessruimte.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaard kamer

• een ontbijt
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DEZE BONGO

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

 

 Savoy Berlin in  Berlijn

34 

  SAVOY BERLIN ****
 BERLIJN • DUITSL AND

 In hotel Savoy Berlin, gelegen in een zijstraat van de bekende Kurfürstendam 
in hartje Berlijn, hebben gastvrijheid, comfort en vriendelijkheid hun thuis 
gevonden. Binnenin straalt het Savoy Berlin nog steeds dezelfde grandeur 
uit als in zijn begin jaren. In de lobby en in de Times Bar brengt het mooie 
houtwerk je moeiteloos enkele decennia terug in de tijd. De kamers zijn 
klassiek ingericht en qua comfort zijn ze voorzien van alles wat je nodig zou 
kunnen hebben. De inrichting van restaurant Weinrot moet niet onderdoen 
voor de rest van het hotel: alles ruikt er naar traditie en klasse. Ze serveren 
innoverende gerechten van chef Förster gestoeld op de klassieke keuken.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Ellington Hotel Berlin in  Berlijn

35 

  ELLINGTON HOTEL BERLIN ****
 BERLIJN • DUITSL AND 

 Het Ellington Hotel Berlin ligt centraal in de stad, om de hoek van de 
Kurfürstendamm en het KaDeWe. Het hotel is gehuisvest in een prachtig 
gerenoveerd gebouw uit de jaren twintig. Veel originele details zijn bewaard 
gebleven. Het hotelpersoneel gaat ook gekleed in kleding van de jaren twintig, 
waardoor er een bijzondere sfeer ontstaat. De 285 hotelkamers zijn in een 
minimalistische stijl ingericht. De kamers hebben grote, goed geïsoleerde 
ramen waardoor er veel licht binnen valt. Het hotel beschikt verder over een 
restaurant met open keuken en mediterrane gerechten, een bar, een grote 
patio en een apart ontbijtrestaurant.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Hotel Reichsküchenmeister in  Rothenburg ob der Tauber

36 

  HOTEL REICHSKÜCHENMEISTER ***
 ROTHENBURG OB DER TAUBER • DUITSL AND 

 Tussen Nürnberg en Heilbronn vind je het middeleeuwse stadje Rothenburg 
ob der Tauber. Midden in het historische hart van het charmante plaatsje 
vind je Hotel Reichsküchenmeister. Het kleinschalige etablissement nodigt 
je uit op een reis naar het verleden. Alle 45 kamers zijn authentiek ingericht, 
zonder dat je het moderne driesterrencomfort moet missen. In het gezellige 
en rustiek ingerichte restaurant geniet je van streekgerechten en verfijnde 
gastronomische creaties in een ongedwongen sfeer. Na een interessante 
dag in Rothenburg kun je ontspannen in de uitgebreide wellnessfaciliteiten 
(tegen betaling).

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een superiorkamer

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

 

 Dorint Resort & Spa Bad Brückenau in  Bad Brückenau

37 

  DORINT RESORT & SPA  
BAD BRÜCKENAU ****

 BAD BRÜCKENAU • DUITSL AND 

 Midden in een groot park vind je Dorint Resort & Spa Bad Brückenau. Het 
hotel gebouw deed ooit dienst als zomerverblijf voor koning Ludwig I von 
Bayern, maar is nu een luxueus hotel. De kamers zijn voorzien van al het 
moderne comfort. In Ludwig's Restaurant geniet je van Franse klassiekers en 
streekgerechten. Ook in het gemoedelijke Café Rhönliebe en de Atrium Bar 
kun je de honger stillen of de dorst lessen. De eigen Vital Spa (2800 vierkante 
meter) van het hotel maakt het gevoel van ontspanning compleet. De Spa 
bestaat uit een verwarmd binnen- en buitenzwembad met massa gestralen, 
drie sauna's, een stoombad, een fitnessruimte en een beautycentrum.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een kamer in Fürsten-
hof (200 m van het 
hoofdgebouw)

• een ontbijt
• toegang tot de Vital 

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

 

 Hôtel le Château Fort in  Sedan

38 

  HÔTEL LE CHÂTEAU FORT ****
 SEDAN • FRANKRIJK

 Hôtel le Château Fort maakt deel uit van een versterkte burcht uit de vijftiende 
eeuw, het Château Fort de Sedan, het grootste kasteelfort van  Europa. De 
54 kamers van het hotel zijn modern en elegant ingericht, voorzien van alle 
faciliteiten die je in een viersterrenhotel kunt verwachten en je kijkt uit over 
de binnenhof van de burcht of over de hoogten van Sedan. In bar l'Artillerie 
kun je genieten van een hapje en een drankje. In restaurant La Tour d'Auvergne 
serveert de chef gerechten op basis van verse producten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• koffie- en theefacili-

teiten

 FR
A

N
K

R
IJK



48

DEZE BONGO

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

 

 Le Moulin du Landion Hôtel & Spa in  Dolancourt

39 

  LE MOULIN DU LANDION 
HÔTEL & SPA ***
 DOL ANCOURT • FRANKRIJK

 Dolancourt is een dorpje in de Champagne-Ardennen met amper 150 in-
woners. Het ligt in een prachtige omgeving bij het Parc Naturel Régional de 
la Forêt d'Orient en bij de meren van de champagnestreek. Bij Le Moulin 
du Landion Hôtel & Spa verblijf je in een gerenoveerde zestiende-eeuwse 
watermolen, compleet met vakwerkgevel, sluizen en waterrad. Binnen geniet 
je van hedendaags comfort, met respect voor het oude gebouw. Je verblijft er 
in een van de zestien unieke kamers. Het restaurant heeft een terras aan de 
rivier en een eetzaal met panoramisch uitzicht. De chef-kok bereidt heerlijke, 
lokale gerechten en de wijnkelder biedt enkele van de beste wijnen uit de regio.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een glas champagne 

in de bar
• een bezoek aan een 

champagnekelder, 
inclusief degustatie
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Mercure Troyes Centre in  Troyes

40 

  MERCURE TROYES CENTRE ****
 TROYES • FRANKRIJK 

 In het centrum van de stad Troyes, op wandelafstand van alle historische 
bezienswaardigheden, gebouwd op de fundamenten van een negentien-
de-eeuwse confectiefabriek staat het uiterst aangename Mercure Troyes 
Centre. Het hotel heeft zeventig ruime kamers, voorzien van badkamer met 
bad of douche, haardroger, telefoon, televisie, internet, pay-tv, minibar en 
airconditioning. 's Ochtends staat er een heerlijk ontbijtbuffet voor je klaar. 
Het hotel heeft geen eigen restaurant, maar in deze gastronomische cham-
pagnestreek is het sowieso niet lang zoeken naar een culinair hoogstandje.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Le Manoir de Gressy in  Gressy

41 

  LE MANOIR DE GRESSY ****
 GRESSY • FRANKRIJK

 Een halfuurtje rijden ten oosten van Parijs, vlak bij Disneyland, ligt het 
hotel Le Manoir de Gressy, waar je weg van de drukte van de stad in alle 
rust en luxe kunt logeren. Le Manoir de Gressy is herbouwd op een plaats 
waar vroeger een zeventiende-eeuwse boerderij stond. Voorzien van al de 
hedendaagse gemakken, snuif je er de sfeer van vroeger op. Het hotel heeft 
85 ruime kamers die allen uitgeven op de binnentuin. 's Ochtends krijg je in 
het restaurant een heerlijk ontbijt. Het hotel herbergt verder een gezellige 
bar, een verwarmd buitenzwembad (open van mei tot september) en een 
fitness ruimte. Er is ook een buitenterras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot het 

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

 

 Château de Sancy in  Sancy Les Meaux

42 

  CHÂTEAU DE SANCY ****
 SANCY LES MEAUX • FRANKRIJK

 In het hart van de Brie-streek, vlak bij de champagnestreek en Disneyland 
Parijs, ligt Château de Sancy. Het historische gebouw werd grondig opgefrist, 
met respect voor het karakter van het pand. Vanuit alle 21 kamers, gelegen 
in een bijgebouw van het kasteel, heb je een prachtig uitzicht over het park 
van acht hectare. In de kamers zijn alle gangbare faciliteiten aanwezig. In 
restaurant La Catounière geniet je van geraffineerde gerechten van een 
hoog niveau. Bij mooi weer kun je op het terras dineren. Verder heeft het 
hotel een eigen manege, tennisbaan en overdekt zwembad.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
in een  'supérieure 
 résidence Parc'-kamer

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

 

 Hôtel Le Versailles in  Versailles

43 

  HÔTEL LE VERSAILLES ****
 VERSAILLES • FRANKRIJK

 Het viersterren hotel Hôtel Le Versailles is ideaal gelegen voor een citytrip 
in het charmante Parijs. Zoals de naam al doet vermoeden liggen het fraaie 
Kasteel van Versailles en zijn prachtige tuinen op een steenworp van het hotel. 
Maar ook het centrum van Parijs kun je makkelijk bereiken met de metro 
die op slechts vijf minuten wandelen van het hotel ligt. Hôtel Le Versailles 
herbergt 45 ruime kamers die voorzien zijn van al het moderne comfort. 
's Morgens staat er een uitgebreid ontbijtbuffet op jou te wachten in een 
zaal die baadt in natuurlijk licht zodat je je dag in volle glorie kunt beginnen. 
Bij mooi weer kun je ontbijten op het terras van het hotel.

VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Hôtel Orbelys in  Les Loges-en-Josas

44 

  HÔTEL ORBELYS ****
 LES LOGES-EN-JOSAS • FRANKRIJK

 Hôtel Orbelys, een voormalige koninklijke hoeve uit de tijd van Lodewijk XIV, 
ligt in een klein dorp tussen de lichtstad Parijs en het koninklijke Versailles. 
In de heuvelachtige omgeving van de Yvelines kun je prachtige wandelingen 
en fietstochten maken tussen de vele kleine kastelen en manoirs. Het hotel 
bestaat uit de oude hoeve zelf, waar je het restaurant vindt, en een mo-
derner gebouw, waar zich de receptie, de kamers en de bar bevinden. De 
53 kamers, ingericht in verschillende stijlen en kleuren, zijn een combinatie 
van hedendaags comfort en de charme van vervlogen tijden. Hôtel Orbelys 
heeft verder een uitstekend restaurant. De chef-kok en zijn team bereiden 
er streek specialiteiten uit de verschillende Franse provincies.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Hôtel du Théâtre in  Parijs

45 

  HÔTEL DU THÉÂTRE ***
 PARIJS • FRANKRIJK 

 In een rustige, typisch Parijse straat die uitkomt op de Boulevard des 
 Batignolles, in het zeventiende arrondissement, staat het karaktervolle Hôtel 
du Théâtre. De naam van het hotel verwijst naar het Héberot theater, dat 
tegenover het hotel ligt. De Opéra is dichtbij, net als de grote boulevards met 
de winkels. Het hotel telt 21 kamers die compact, maar comfortabel zijn en 
aangenaam werden aangekleed met mooie bruine en beige pasteltinten en 
bijpassend houten slaapkamermeubilair. Je beschikt er over een badkamer 
met bad, haardroger, een telefoon en een satelliettelevisie. 's Ochtends 
staat in de gewelfde ontbijtruimte een continentaal ontbijtbuffet met Franse 
croissantjes en koffiekoeken voor je klaar.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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DEZE BONGO

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

 

 Hôtel Résidence Romance Malesherbes in  Parijs

46 

  HÔTEL RÉSIDENCE ROMANCE 
MALESHERBES ***

 PARIJS • FRANKRIJK

 Hôtel Résidence Romance Malesherbes ligt vlak bij het Parc Monceau, 
de Champs Elysées en de opkomende wijk Les Batignolles, met zijn gelijk-
namig park. Deze laatste is een levendige buurt waar veel jonge mensen 
hun intrek hebben genomen. Ook de dagelijkse markten in de Rue du Lévis 
of de overdekte markt van Batignollles (Rue Lemercier) zijn een ommetje 
waard. Het intieme hotel is gevestigd in een verzorgd negentiende-eeuws 
gebouw. Het telt 21 ruime kamers, die een elegante inrichting en modern 
comfort meekregen. De kamers beschikken over wifi en een kitchenette met 
magnetron en koelkast, die je tegen een kleine meerprijs kunt gebruiken.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Hôtel Le Vert Galant in  Parijs

47 

  HÔTEL LE VERT GALANT ***
 PARIJS • FRANKRIJK 

 Hôtel Le Vert Galant mag zich dan wel in de Franse hoofdstad bevinden, 
het kleine familiehotel straalt een rust uit waardoor je je helemaal niet in 
een drukke wereldstad waant. Het driesterrenhotel herbergt zeventien 
verzorgde kamers die elk in een eigen stijl zijn ingericht en uitkijken op de 
private en rustieke binnentuin. Hôtel Le Vert Galant bevindt zich tegenover 
Square René Le Gall. In de buurt vind je verschillende metro- en buslijnen 
die je in een mum van tijd vervoeren naar de vele andere Parijse wijken en 
bezienswaardigheden. Het ontbijt wordt geserveerd in de veranda van het 
hotel. Je wordt er elke dag verrast door huisbereid gebak.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Le Manoir de Beaumarchais in  Les-Chapelles-Bourbon

48 

  LE MANOIR DE BEAUMARCHAIS
 LES-CHAPELLES-BOURBON • FRANKRIJK 

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Château des Monthairons in  Les Monthairons

49 

  CHÂTEAU DES MONTHAIRONS ****
 LES MONTHAIRONS • FRANKRIJK 

 Twaalf kilometer ten zuiden van de historische stad Verdun in de Franse 
Lorraine, schittert het Château des Monthairons. Het gebouw dateert uit 
de negentiende eeuw en ligt in een groot park, grenzend aan de oever van 
de Maas. De hostellerie van het kasteel telt 25 uniek ingerichte kamers: 
sommigen in een klassieke kasteelstijl, andere moderner van opzet. In het 
restaurant geniet je van heerlijke gerechten en de lekkerste desserts op basis 
van regionale producten. Het kasteel beschikt over een kleine wellnessruimte 
en een beautyafdeling (beide mogelijk mits supplement).

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een ‘intermediaire’- 
kamer 

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

 

 Hôtel-Restaurant La Résidence in  Le Val-d'Ajol

50 

  HÔTEL-RESTAURANT LA RÉSIDENCE ***
 LE VAL-D'A JOL • FRANKRIJK

 De Vogezen zijn een stukje Frankrijk waar je het jaar rond kunt genieten 
van een heerlijk vakantiegevoel. Te midden van alle natuurpracht ligt het 
plaatsje Le Val d'Ajol. Of je hier nu bent om te skiën, te wandelen of om 
de pittoreske plaatsen van de streek te ontdekken, het is een uitgelezen 
uitvalsbasis om de regio te verkennen. Wil je bovendien van je verblijf ge-
bruikmaken om je culinair te laten verrassen, dan moet je beslist overnachten 
in Hôtel-Restaurant La Résidence, dat onderdak heeft gevonden in een 
prachtig negentiende-eeuws gebouw. Binnenin mag je een typisch Franse 
inrichting verwachten die zowel klassiek als stijlvol oogt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een orangeriekamer

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

 

 Le Grand Hôtel Plombières-les-Bains in  Plombières-les-Bains

51 

  LE GRAND HÔTEL 
PLOMBIÈRES-LES-BAINS ***

 PLOMBIÈRES-LES-BAINS • FRANKRIJK

 Le Grand Hôtel Plombières-les-Bains is een klein historisch kuuroord aan de 
rand van de Vogezen. Dit majestueuze hotel is een monument dat gebouwd 
werd op vraag van Napoleon III. De kamers zijn ingericht in een art-decostijl, 
maar beschikken over faciliteiten op maat van de moderne reiziger. In het 
gastronomische restaurant Le Jardin d'Hiver word je verwelkomd voor een 
culinaire uitstap langs de lekkerste smaken van de streek. In een al even 
imposant gebouw net naast het hotel, vind je de spa Calodae. Wie op zoek 
is naar absolute rust, deugddoende sauna's en onvergetelijke behandelingen 
in een bijzonder decor, is hier aan het juiste adres.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 
(upgrade is moge-
lijk, afhankelijk van 
beschikbaarheid)

• een ontbijt
• toegang tot Calodae 

(op enkele meters van 
het hotel)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 NAJETI Hôtel Château Tilques in  Tilques

52 

  NAJETI HÔTEL CHÂTEAU TILQUES ***
 TILQUES • FRANKRIJK

 Aan de rand van een waterrijk natuurpark, op vijf kilometer van het historische 
stadje Saint Omer, ligt het uit 1871 daterende NAJETI Hôtel Château Tilques. 
Het hotel heeft 53 kamers waarvan het merendeel in het kasteel zelf zijn 
gevestigd. Aperitieven doe je in het stijlvolle salon met antieke meubels en 
voortreffelijk dineren kun je in het op het domein gelegen koetshuis. De 
keuken van het gastronomisch restaurant Le Vert Mesnil staat bekend als een 
van de beste gastronomische adressen in de Nord-Pas-de-Calais. 's Morgens 
kun je genieten van een heerlijk ontbijtbuffet. Naast een tennisbaan herbergt 
het vier hectare grote kasteeldomein ook een boulodrome en een wandelpad.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een charmekamer

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

 

 Hostellerie des 3 Mousquetaires - Les Saveurs du Parc in  Aire-sur-la-Lys

53 

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

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

 

 La Maison Rouge QUALYS-HÔTEL in  Nœux-les-Mines
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  LA MAISON ROUGE QUALYS-HÔTEL ***
 NŒUX-LES-MINES • FRANKRIJK

 Het driesterrenhotel La Maison Rouge QUALYS-HÔTEL is gevestigd in een stijlvol 
herenhuis en bevindt zich niet ver van het Museum Louvre-Lens. Deze vroe-
gere bourgeoisiewoning heeft nog alle charme van toen, met hoge plafonds, 
grote ramen en open haarden. Het interieur kreeg een moderne toets met 
hippe kroonluchters en gedurfde kleuren combinaties. Ook de kamers zijn 
modern en beschikken over alle comfort. Het restaurant van het hotel, Le 
Cercle, stelt je een actuele Franse keuken voor. 's Ochtends geniet je hier 
van een heerlijk ontbijt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een comfortkamer

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

 

 Hôtel Carlton Lille in  Lille
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  HÔTEL CARLTON LILLE ****
 LILLE • FRANKRIJK

 De Noord-Franse stad Lille is zowat een van de meest onderschatte steden 
van Frankrijk. De stad heeft alles in huis voor een weekendje weg: cultuur, 
winkelcentra, leuke straatjes en prachtige architectuur. Hier vind je Hôtel 
Carlton Lille, een viersterrenhotel dat is ondergebracht in een monumentaal 
pand in de Rue de Paris, in het centrum van de stad, op wandelafstand van het 
station. De kamer waarin je verblijft biedt veel ruimte en heeft een prachtige 
parketvloer. De badkamer is afgewerkt met marmer. 's Ochtends staat er 
een uitgebreid ontbijtbuffet op je te wachten. In Saint-James, de bar van het 
hotel, kun je in Engelse sfeer genieten van een drankje.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een klassieke kamer

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

 

 Couvent des Minimes in  Lille
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  COUVENT DES MINIMES ****
 LILLE • FRANKRIJK 

 In het oude Lille, langs het water van de Quai du Wault en op vijf minuutjes 
wandelen van de Grand Place en de grote winkelstraten, ligt het charmante 
Couvent des Minimes. Het zeventiende-eeuws geklasseerde voormalige 
klooster herbergt nu een modern hotel. De binnenplaats van het in een 
vierkant opgetrokken gebouw is overdekt met glas. Onder de glaskoepel 
vind je Bar l'Echiquier en restaurant Jardin du Cloître. 's Ochtends smul je 
er onder het stralende daglicht van je ontbijt, ‘s avonds dineer je er onder 
een sterrenhemel. De 83 ruime, moderne kamers  liggen alle rond de patio. 
Je wandelt ernaartoe door de gewelfde brede kloostergangen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Alex Factory in  Wierre-Effroy
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  ALEX FACTORY
 WIERRE-EFFROY • FRANKRIJK 

In het hart van de Opaalkust, op tien minuten van Les Deux Caps en vlak 
bij de stranden van Wissant en Wimereux, vind je Alex Factory. Het is een 
gezellig gastenverblijf dat werd ondergebracht in een gerenoveerd landhuis 
uit de negentiende eeuw. Vandaag combineert de inrichting natuurlijke 
materialen met oosterse accenten en een hedendaagse architectuur. Alex 
Factory ontvangt zijn gasten in de Passagekamer, L'Ecurie, Le Pigeonnier en 
Le Grenier à Foin. Elk van deze ruime gastenkamers vertelt een heel eigen 
verhaal. Ontbijten doe je in de oude keuken of in de zonnige tuin. Alexis, 
de uitbater, is ook tuinarchitect en vertelt je met enthousiasme wat er in de 
streek te doen is.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: inchecken 
kan voor 13u en na 18u. 
Uitchecken ten laatste 
om 11u.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 NAJETI Hôtel de l'Univers in  Arras
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  NAJETI HÔTEL DE L'UNIVERS **** 
 ARRAS • FRANKRIJK 

 In het hart van Arras, vlak bij het Hôtel de Ville en het belfort, vind je in een 
voormalig jezuïetenklooster uit de zestiende eeuw NAJETI Hôtel de l'Univers. 
Dit hotel heeft op schitterende wijze het historische karakter van het pand 
kunnen combineren met eigentijds comfort. Het hotel heeft 38 kamers die 
elk op een aparte manier zijn ingericht. Mooie stoffen, dikke tapijten, har-
monieuze kleuren, gravures op de muren en oog voor detail maken van elke 
kamer iets bijzonders. Restaurant Le Clusius heeft naam en faam gemaakt in 
het noorden van Frankrijk mede dankzij een uitgebalanceerde kaart waarop 
vooral seizoensgebonden streekgerechten een prominente plaats innemen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Le Château d'Hesdin-l'Abbé - Hôtel Cléry in  Hesdin-l'Abbé
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  LE CHÂTEAU D'HESDIN-L'ABBÉ - 
HÔTEL CLÉRY ***
 HESDIN-L'ABBÉ • FRANKRIJK 

 In het achterland van de Côte d'Opale, te midden van een park van vijf hecta-
re, vind je het romantische Le Château D’Hesdin-L’Abbé - Hôtel Cléry. Het 
kasteelhotel uit de achttiende eeuw straalt romantiek en authenticiteit uit. 
De 27 kamers zijn stuk voor stuk ingericht met oog voor detail en hebben een 
uniek karakter. Vanuit de veranda van het restaurant Le Berthier kijk je uit op 
het schitterende park. De keuken serveert eenvoudige, maar geraffineerde 
gerechten. De authentieke charme van weleer vind je ook terug in het salon 
met bar en haard. Ontspannen doe je in de fitness en de sauna, of tijdens 
een wandeling in het park tussen eeuwenoude bomen of in de bloementuin.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een charmekamer

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

 

 BEST WESTERN Hôtel Hermitage in  Montreuil-sur-Mer
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  BEST WESTERN HÔTEL HERMITAGE ***
 MONTREUIL-SUR-MER • FRANKRIJK 

 Het Carcasonne van het noorden. Dat is wat de Fransen zeggen over 
 Montreuil-sur-Mer. En de vergelijking is te begrijpen. Het stadje wordt 
gedomineerd door een imposante burcht en is omringd door drie kilome-
ter omwallingen. Best Western Hôtel Hermitage ligt in het hart van het 
historische centrum en is onderbracht in een prachtig gebouw met een 
indrukwekkende geschiedenis. De 57 kamers zijn bijzonder ruim en com-
fortabel en functioneel ingericht. In het Centre de Beauté kun je terecht 
voor schoonheidsbehandelingen en er is ook een wijnwinkel in het hotel. 
Het aangename restaurant Jéroboam heeft een moderne inrichting en werd 
genoemd naar de bekende drieliterflessen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
• toegang tot de fitness
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Le Manoir de la Haute Chambre in  Beussent
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  LE MANOIR DE LA HAUTE CHAMBRE
 BEUSSENT • FRANKRIJK 

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 FR
A

N
K

R
IJ

K



71

DEZE BONGO

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

 

 Château de Moulin le Comte in  Aire-sur-la-Lys
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  CHÂTEAU DE MOULIN LE COMTE
 AIRE-SUR-L A-LYS • FRANKRIJK

 Château de Moulin le Comte ligt in de regio Nord-Pas-de-Calais, in het 
gezellige stadje Aire-sur-la-Lys. Zowel in het centrum met zijn oude gebouwen 
als in de groene omgeving kun je heerlijk wandelen. De bed and breakfast is 
ondergebracht in een negentiende-eeuws kasteel, dat in 2012 stijlvol werd 
gerenoveerd en over vijf charmant ingerichte gastenkamers beschikt. De 
rivier de Leie stroomt door de tuin van het domein. Hier word je hartelijk 
ontvangen in een familiaal kader. 's Ochtends word je verwend met een 
verzorgd ontbijt, waar naar goede Franse gewoonte de zelfgemaakte jam 
niet ontbreekt. Je hebt ook de mogelijkheid om hier 's avonds te dineren.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

• een ontbijt

Opgelet: is de deluxe-
kamer niet beschik-
baar, dan krijg je een 
andere kamer en een 
glaasje champagne bij 
aankomst.  FR
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Maison de Plumes in  Heuchin
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  MAISON DE PLUMES
 HEUCHIN • FRANKRIJK 

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Hôtel & Spa Le Lion d'Or in  Pont-l'Évêque
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  HÔTEL & SPA LE LION D'OR ***
 PONT-L'ÉVÊQUE • FRANKRIJK 

 Het charmante plaatsje Pont-l’évêque is ideaal gelegen tussen de beroemde 
Franse Bloemenkust en het Normandische platteland. Pont-l’Evêque is 
een mooi startpunt om het Pays d'Auge te ontdekken, het platteland is als 
een postkaart. Le Lion d'Or is een volledig gerenoveerd posthuis dat nu een 
karakteristiek driesterrenhotel herbergt. Ontdek het mooie antiek en de 
accessoires van het hotel en maak culturele uitstapjes in de omgeving. In de 
overdekte wellnessruimte met sauna voor zes personen kun je nieuwe energie 
opdoen. Tegen betaling en mits reservering kun je ook plaatsnemen in het 
balneotherapeutisch bad en schoonheidsbehandelingen boeken.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot het 

wellnesscentrum (2u)
in overleg met het 
hotel (ter plaatse te 
reserveren)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hôtel le Grand Cerf & Spa in  Lyons-la-Forêt
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  HOTEL LE GRAND CERF & SPA ***
 LYONS-L A-FORÊT • FRANKRIJK 

 Lyons-la-Forêt in Normandië wordt beschouwd als een van de mooiste dorpjes 
in Frankrijk waar je de rijke middeleeuwse geschiedenis nog kunt proeven. 
Hotel le Grand Cerf & Spa is onder gebracht in een volledig gerenoveerd, 
zeventiende-eeuws Normandisch vakwerkhuis. De inrichting is warm en 
rustiek met verwijzingen naar de charme van het bos. De dertien unieke 
kamers dragen dan ook namen als 'rode eik', 'spar' en 'berk'. Elke kamer be-
schikt over het nodige comfort met onder andere een moderne badkamer 
en wifi. Ook het restaurant brengt een ode aan het bos met traditionele 
gerechten. Als hotelgast heb je gratis toegang tot de spa van het hotel, aan 
de rand van het dorp.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot het 

wellnesscentrum 
(badkleding verplicht)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Ferme de la Rançonnière in  Crépon
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  FERME DE LA RANÇONNIÈRE ***
 CRÉPON • FRANKRIJK 

 In Crépon, een vredig dorpje in het Bessin-land van Willem de veroveraar, 
staat La Ferme de la Rançonnière. De versterkte pachthoeve uit de dertiende 
eeuw is tegenwoordig een pittoresk hotel. La Ferme de la Rançonnière telt 
21 comfortabele kamers met authentieke meubels en prachtige Normandi-
sche kasten. De witstenen muren en houten steunbalken bieden een uniek 
decor voor je verblijf. 's Ochtends staat er een lekker ontbijtbuffet op je te 
wachten. Bij mooi weer kun je eten op het ochtendterras. Het hotel herbergt 
ook een restaurant waar chef Bruno Champion heerlijke gastronomische 
gerechten en streekspecialiteiten bereidt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
in een traditionele 
kamer (upgrade 
naargelang beschik-
baarheid)

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

 

 Château de Sissi in  Sassetot-Le-Mauconduit
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  CHÂTEAU DE SISSI ***
 SASSETOT-LE-MAUCONDUIT • FRANKRIJK

 Het charmante Sassetot ligt in een landelijke omgeving op twee kilometer 
van de Normandische Albastenkust en op twaalf kilometer van de kust-
plaats Fécamp. Je geniet er van de zeelucht, het strand en de spectaculaire 
krijtrotsen. In 1875 kwam ook Keizerin Sissi de prachtige streek verkennen. 
De sfeer van die periode kun je nu nog opsnuiven in het achttiende-eeuwse 
Château de Sissi, waar Sissi destijds verbleef. De kamers bieden een mix van 
authenticiteit en modern comfort. 's Morgens kun je aanschuiven voor het 
rijkelijk ontbijt. In restaurant Les Trois Roses krijgen de beste producten van 
het land en uit de zee een creatieve toets.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een klassieke kamer

• een ontbijt

Opgelet: indien je op 
een weekdag arriveert 
(van maandag tot en 
met donderdag), krijg 
je een upgrade naar een 
authentieke kamer.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hostellerie de la Vieille Ferme in Mesnil-Val-Plage
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  HOSTELLERIE DE LA VIEILLE FERME ***
 MESNIL-VAL-PL AGE • FRANKRIJK 

 Aan de Normandische kust ligt een parel van een kuststadje: Mesnil-Val- 
Plage. Daar staat Hostellerie de la Vieille Ferme, een Normandische hoeve 
die in 1734 werd opgetrokken en in 1922 volledig gerenoveerd werd. De 
33 kamers zijn verdeeld over de hoeve en de twee villa's in de tuin. In het 
restaurant proef je van traditionele gerechten en streekspecialiteiten. Aan 
de achterkant ligt een mooie tuin met terras. Onthaasten kan in de kleine, 
maar aangename spa van het hotel. Je komt er tot rust in de hamam, de 
sauna, de jacuzzi, het hydromassagebad en de zwemspa. Tegen betaling kun 
je ook massages en lichaamsbehandelingen boeken.

 VOOR 2 PERSONEN

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt 
• toegang tot het 

wellness gedeelte

Opgelet: badkleding 
is verplicht. Badjas 
en handdoekken zelf 
meenemen.  FR
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 La Ferme des Mares in  Saint-Germain-sur-Ay
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  LA FERME DES MARES
 SAINT-GERMAIN-SUR-AY • FRANKRIJK 

 Hotel La Ferme des Mares is gehuisvest in een oude stenen hoeve op enkele 
minuten van het Kanaal. Dit volledig gerenoveerde etablissement beschikt 
over alle moderne comfort en is een oord van rust. Je bevindt je hier aan 
de rand van het regionale natuurpark Marais du Cotentin et du Bessin, een 
moerasgebied met een rijke fauna en flora. Het is algemeen geweten dat de 
zeelucht je honger doet krijgen. Geniet dus na een gezonde strand wandeling 
van de authentieke gerechten met exotische toets die de chef van het res-
taurant met plezier voor je klaarmaakt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Château de Montvillargenne in  Gouvieux-Chantilly
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  CHÂTEAU DE MONTVILLARGENNE ****
 GOUVIEUX-CHANTILLY • FRANKRIJK

 In het bos van Chantilly staat op een domein van zes hectare het vier-
sterrenkasteelhotel Château de Montvillargenne. Het kasteel werd in 1900 
in opdracht van Barones de Rothschild gebouwd. Tegenwoordig mag het 
château zich Frankrijks grootste kasteelhotel noemen. De 120 luxe kamers zijn 
verschillend ingericht. Sommigen zijn klassiek, anderen hebben  Afrikaanse, 
Provençaalse of oosterse invloeden. Het gastronomische restaurant Le 
Vilargène wordt in verschillende gidsen bewierookt als een van de beste in 
de l'Oise-streek. Hun specialiteit zijn gerechten met vis en schaaldieren. 
Ontspannen kan in het overdekte zwembad, de fitness en de sauna.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot de 

wellness faciliteiten

Opgelet: badkleding 
is toegelaten. Badjas 
is beschikbaar op de 
kamer. Handdoeken en 
slippers zijn beschikbaar 
in de wellness.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Le Prieuré in  Sainte-Preuve
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LA FERME DU PRIEURÉ
 SAINTE-PREUVE • FRANKRIJK

 La Ferme du Prieuré ligt prachtig omgeven door het groen van een vier 
hectare groot domein in landelijk Picardië. De geschiedenis van de hoeve 
gaat terug tot in 1115, nu is er een charmant gastenverblijf in ondergebracht 
met vijf gastenkamers die een panoramisch uitzicht bieden. In de kamers, 
met klassieke en moderne accenten, vind je meer dan alle moderne voorzie-
ningen. La Ferme du Prieuré maakt deel uit van het Domaine de Barive waar 
ook het Château de Barive staat. In deze kasteelhoeve is een gastronomisch 
restaurant (Les Epicuriens)  en een spa (TranSPArence) met zwembad en 
sauna en mogelijkheid om lichaamsbehandelingen te reserveren.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• versnaperingen
• gebruik van pingpong-

tafel en mountain-
bikes

• toegang tot de 
outdoor spa en de 
indoorsauna
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Château de la Tour in  Gouvieux
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  CHÂTEAU DE LA TOUR ***
 GOUVIEUX • FRANKRIJK

 ‘Qui y rentre, s'y plait': wie hier terugkomt, doet dat omdat hij zeker is van 
een aangename en zorgeloze tijd. Met deze mooie woorden heet het Château 
de la Tour je welkom. Het elegante gebouw in Engels-Normandische stijl 
dateert van begin twintigste eeuw, toen een gefortuneerde bankiersfamilie 
uit Parijs deze plek uitkoos voor een riant buitenverblijf. De eindeloos groe-
ne omgeving bezorgt je een indrukwekkend uitzicht vanuit je kamer. Elke 
kamer kreeg een eigen persoonlijke inrichting, maar beschikt steeds over 
driesterrencomfort. Met restaurant Les Bois Gourmands heeft Château 
de la Tour topgastronomie in huis.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Domaine de Barive in  Sainte-Preuve
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  DOMAINE DE BARIVE ****
 SAINTE-PREUVE • FRANKRIJK 

 Op 45 minuten van Reims en op twintig minuten van Laon, ligt  Domaine de 
Barive. Je rijdt het kasteel binnen via een lange, statige oprijlaan. Deze oude 
boerderij is volledig omgetoverd tot een viersterrenhotel met 22 verschil-
lende kamers. Ze zijn uitgerust met badjas, slippers, handdoeken, welkomst-
producten, televisie, dvd-speler, gratis wifi, kluisje en een minibar. Om volledig 
tot rust te komen mag je gratis gebruikmaken van het overdekte zwembad, 
de sauna, de fitness, de tennisbaan, de ping-pongtafel en de bibliotheek. 
Mits een toeslag kun je genieten van een spa-behandeling. In het gastro-
nomisch restaurant Les Epicuriens proef je van een verfijnde keuken in een 
gezellig kader.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 
(upgrade mogelijk op 
basis van beschikbaar-
heid)

• een ontbijt
• toegang tot de 

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

 

 Hôtel-Restaurant du Parc & spa in Thann
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  HÔTEL-RESTAURANT DU PARC & SPA ***
 THANN • FRANKRIJK

 Laat je verleiden tot een romantisch verblijf in het historische Hôtel- 
Restaurant du Parc & Spa en raak betoverd door de charme van dit gebouw 
uit de negentiende eeuw, waar destijds de beau monde kwam logeren. Het 
hotel ligt aan het begin van de wijnroute in de charmante stad Thann op 
enkele kilometers van Colmar en Basel. Hôtel-Restaurant du Parc & Spa is 
een klassiek hotel met romantische kamers. Verwacht je aan majestueuze 
hemelbedden en weelderige draperieën. Bij mooi weer kun je ontbijten aan 
de rand van het zwembad. In het restaurant van het hotel kun je 's avonds 
terecht voor een gastronomisch spektakel.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Hôtel le Colombier in  Obernai
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  HÔTEL LE COLOMBIER ***
 OBERNAI • FRANKRIJK

 Driesterren Hôtel Le Colombier vind je in het hart van de historische stad 
Obernai, een van de weinige Elzasstadjes die een ouder, dertiende-eeuws 
deel wist te bewaren. Hôtel Le Colombier is gevestigd in een van de tradi-
tionele vakwerkhuizen in typische Elzasstijl. Binnen tref je een eigentijdse, 
frisse inrichting aan. De kamers hebben airconditioning, televisie, telefoon 
en minibar. De badkamer is klein, maar heeft alles wat je nodig hebt. Ont-
spannen kan in de fitnessruimte en de kleine Zen wellnessafdeling met een 
sauna en lichttherapie. Het ontbijtbuffet is uitgebreid.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een privilegekamer

• een ontbijt
• toegang tot de 

wellness ruimte
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 Grand Hôtel du Hohwald in  Le Hohwald

76 

  GRAND HÔTEL DU HOHWALD ***
 LE HOHWALD • FRANKRIJK 

 Le Hohwald is een vredig plaatsje in de Vogezen, tussen Straatsburg en 
Colmar. Hier vind je alle ingrediënten voor een weldadig weekend: een 
stijlvol hotel met wellness  f aciliteiten, een groene omgeving, zuivere lucht 
en een warm onthaal. Grand Hôtel du Hohwald ligt in het centrum van 
Le Hohwald. Het hotel werd in 1872 opgetrokken in belle-époquestijl. Je 
overnacht in een van de 87 comfortabele kamers die alle voorzien zijn van 
het nodige comfort. De stress van alledag verdwijnt als sneeuw voor de zon 
in het wellnessgedeelte. In het verwarmd binnenzwembad, de sauna, de 
hamam en de jacuzzi is het op en top genieten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot het 

wellness gedeelte 
(badlinnen zelf mee-
nemen)
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 Hostellerie À la ville de Lyon in  Rouffach

77 

  HOSTELLERIE À LA VILLE DE LYON ***
 ROUFFACH • FRANKRIJK

 Hostellerie À la ville de Lyon is een charmant en gezellig ontspanningsoord 
uit de zestiende eeuw dat aan de wijngaarden van de Elzas ligt. Rouffach is 
een stadje, in de buurt van Colmar, met een interessant historisch centrum. 
Ontdek de sfeer van weleer maar geniet terwijl ook van alle moderne ge-
makken in je comfortabele hotelkamer. 's Ochtend smul je van een heerlijk 
ontbijtbuffet. Het hotel is uitgerust met twee uitstekende restaurants: 
brasserie Chez Julien, waar je geniet van heerlijke gerechten op basis van 
seizoensgebonden producten uit de streek, en het restaurant Phillipe Bohrer, 
een gastronomisch restaurant met een elegante inrichting.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel Val Vignes in  Saint-Hippolyte

78 

  HÔTEL VAL VIGNES ***
 SAINT-HIPPOLY TE • FRANKRIJK 

 Het driesterrenhotel Hôtel Val Vignes is gelegen in Saint-Hippolyte, te 
midden van de wijngaarden van de Elzas, op de Wijnroute en onder het kasteel 
van Haut-Koenigsbourg. De 46 kamers met panoramisch uitzicht over de 
regio zijn comfortabel en modern ingericht en beschikken over een douche 
en gratis wifi. In de zomer kun je heerlijk ontbijten op het terras. Het is zalig 
vertoeven in het well nessgedeelte met sauna en hamam of in de speelruimte 
met biljart en tafelvoetbal.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot het 

wellness gedeelte
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 Radisson Blu Nantes in  Nantes

79 

  RADISSON BLU NANTES ****
 NANTES • FRANKRIJK

 Nantes is een stad waar vernieuwing de toon zet. De stad, ooit de belangrijk-
ste haven stad van Frankrijk, kende in de twintigste eeuw een economische 
terugval maar wordt de jongste jaren weer op de kaart gezet dankzij allerlei 
spraakmakende kunst-, cultuur- en architectuurprojecten. Radisson Blu 
Nantes past perfect binnen de transformatie die de stad aan de Loire heeft 
ondergaan. Het hotel is ondergebracht in het historische Palais de Justice, 
maar de inrichting is hypermodern. De kamers hebben een unieke inrichting 
met meubels van de Franse architect Jean-Philippe Nuel. Als gast heb je 
bovendien toegang tot het wellnesscentrum.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot het 

wellness centrum
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 Château de la Rozelle in  Cellettes

80 

  CHÂTEAU DE LA ROZELLE ***
 CELLETTES • FRANKRIJK

 In het hartje van de Loirevallei, omringd door een parktuin van drie hectare, 
neemt Château de La Rozelle je mee terug in de tijd. Op een zestal kilometer 
van de Renaissancestad Blois geniet je van het echte kasteelleven in een 
schitterend achttiende-eeuws decor. Het kasteel combineert oude charme 
met eigentijdse voorzieningen. Met 22 smaakvolle kamers, drie lounges en 
een biljartkamer wordt leven als een royal plots heel tastbaars. Elke kamer 
kreeg een unieke inrichting, passend bij het karakter van de ruimte. De dag 
begin je met een uitgebreid ontbijtbuffet met ovenvers huisbereid brood.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel Restaurant Louis XI in  Meung-sur-Loire

81 

  HÔTEL RESTAURANT LOUIS XI ***
 MEUNG-SUR-LOIRE • FRANKRIJK 

Vóór Hôtel Restaurant Louis XI een hotel werd, deed het tijdens de 
 Honderdjarige Oorlog dienst als een strategische plaats waar de Engelsen 
zich verschansten. Aan het begin van de vijftiende eeuw veroverden de 
Fransen samen met Jeanne d’Arc er de Britten en tegen het einde van die-
zelfde eeuw bouwde koning Louis XI er een plek voor zijn paarden en ridders. 
Hijzelf sliep hier één avond. Het hotel herbergt zestien kamers en een aantal 
suites met een moderne en geraffineerde inrichting maar in dezelfde sfeer 
van de vijftiende eeuw. Alle kamers bieden je een uitzicht over de tuin en de 
Loire. Restaurant Le XI Côté Loire kookt authentieke gerechten met verse, 
seizoensgebonden producten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Manoir de la Perrière in  Messas

82 

L’HÔTEL DES POÈMES DE CHARTRES
CHARTRES • FRANKRIJK

In Chartres, een eindje voorbij Parijs, waar een van Frankrijks bekendste 
kathedralen staat, ga je op vakantie in het charmante Hôtel des Poèmes. 
Midden in de historische binnenstad, tegenover het station, en uiteraard vlak 
bij de fameuze kathedraal: over de ligging van je verblijfplaats valt zeker niet te 
klagen. Van hieruit verken je heel het pittoreske stadje. De vele restaurants, 
de middeleeuwse straatjes, de indrukwekkende bouwwerken, noem maar op. 
Het hotel waar je ś avonds neerstrijkt is in 2013 nog gerenoveerd, waarbij 
alle kamers opgefrist werden en met nieuwe pastelkleuren werden ingericht. 
Een plek waar iedereen zich meteen thuisvoelt!

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Relais de Silence Domaine de Courbe in  Le Lude
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  RELAIS DE SILENCE DOMAINE 
DE COURBE ***

 LE LUDE • FRANKRIJK 

De Loirestreek is een waar fiets- en wandelparadijs. In het hart van deze 
streek vind je Relais de Silence Domaine de Courbe. Hier logeer je in een 
negentiende-eeuwse papiermolen, omgeven door een prachtig landschap. 
's Avonds kun je aan tafel schuiven voor een verfijnd seizoensgerecht van de 
chef met panoramisch uitzicht over de Loirevallei. Kom helemaal tot rust in 
de spa van het hotel. Je vindt hier een verwarmd zwembad, een jacuzzi en een 
hamam. Bezoek op een uurtje rijden Angers, ook wel de meest bloemrijke 
stad van Europa genoemd, of de historische stad Tours. Je bevindt je eveneens 
op de ideale plek om de beroemde kastelen van de Loire te bewonderen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Château de Cop-Choux in  Mouzeil

84 

  CHÂTEAU DE COP-CHOUX
 MOUZEIL • FRANKRIJK 

 Château de Cop-Choux is gelegen in het stadje Mouzeil ten noorden van de 
Loire en op zo'n veertig kilometer van Nantes. Het kasteel dankt zijn naam 
aan de steengroeven voor kalkovens die hier vroeger waren. Château de 
Cop-Choux werd gebouwd in de achttiende eeuw maar onderging steeds 
opnieuw verbouwingen. Net voor de Franse Revolutie werd het grootste deel 
van het kasteel afgerond. De zeventien marmeren schouwen, de lambrisering, 
marmeren vloeren en parketvloeren zijn origineel en in perfecte staat. Je 
kunt hier luxueus overnachten in een kamer genaamd naar een specerij zoals 
Vanille, Anis en Canelle. Je komt hier tot rust in de schaduw van de bomen 
of aan het zwembad.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Au Manoir des Forges in  Saint Brice
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  AU MANOIR DES FORGES
 SAINT BRICE • FRANKRIJK 

 Ontspanning en welzijn zijn de stokpaardjes van Au Manoir des Forges. Wie 
houdt van ultieme verwennerij, is hier op de juist plaats. Eigenaars Sabine 
en Vincent doen er alles aan om het verblijf van hun gasten zo aangenaam 
en ontspannen mogelijk te laten verlopen. Je vindt hier een tennisveld, een 
zwembad, een wellnessgedeelte met spa en sauna en dat alles omringd door 
mooie en weelderige natuur. Wie wil kan zich hier ook na reservering laten 
masseren of aanschuiven aan de gastentafel voor een heerlijk diner. De kamers 
zijn ruim en comfortabel ingericht en je krijgt er gratis een mooi uitzicht op 
het domein of op de omgeving bovenop.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Château de la Court d'Aron in  Saint-Cyr-en-Talmondais
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  CHÂTEAU DE LA COURT D'ARON
 SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS • FRANKRIJK 

 Te midden van een park vind je het negentiende-eeuwse kasteel Château de 
la Court d'Aron waar rust en sereniteit centraal staan. Het kasteel bevindt 
zich op vijftien minuten van het strand van Vendée. De kamers zijn gekleurd 
in oudroze en bordeauxtinten en worden gesierd met statige meubels, ele-
menten van rustiek hout en een vleugje romantiek. Vanuit de privékamers 
heb je een subliem uitzicht over het park. Het ontbijt wordt geserveerd in de 
eetzaal: een prachtig vertrek in renaissancestijl en met een indrukwekkende 
open haard. Ook de lobby is gehuld in een unieke sfeer dankzij de wandtapijten 
uit de zestiende eeuw.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel de la Poste in  Beaune

87 

  HÔTEL DE LA POSTE ****
 BEAUNE • FRANKRIJK

 Beaune is een klein stadje in het departement Côte-d'Or in Bourgondië en 
is vooral bekend omwille van de 'Hospices Civils de Beaune', een armen-
hospitaal als liefdadigheidsinstelling opgericht in 1443 door Nicolas Rolin. 
De ideale uitvalsbasis voor dit gebied is het Hôtel De La Poste, een stijlvol 
viersterrenhotel dat werd ondergebracht in een negentiende-eeuws koetshuis 
en vlak bij het centrum van Beaune ligt. De kamers zijn voorzien van het 
nodige moderne comfort en bieden een uitzicht over de tuin of de stad. In 
restaurant Relais kun je terecht voor een gastronomische keuken. Le Bistro 
serveert vaste menu's met traditionele Franse gerechten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een charmekamer

• een ontbijt
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 Grand Hôtel de l'Abbaye in  Beaugency
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  GRAND HÔTEL DE L'ABBAYE ***
 BEAUGENCY • FRANKRIJK 

 Beaugency is een charmant dorpje aan de Loire. De regio is erg geliefd om 
het landschap en de vele kastelen die hier te zien zijn. In de zestiende eeuw 
werd aan de rivier een abdij gebouwd. Na de nodige restauraties en renovaties 
aan het monumentaal pand wordt het nu gebruikt als hotel. De negentien 
kamers van Grand Hôtel de l'Abbaye ademen de serene sfeer van het klooster 
van welleer. Je beschikt er over een plasma-televisie, haardroger, kluisje en 
een minibar. Neem een drankje op het terras aan de stromende Loire. Op 
de kaart prijkt een groot aantal wijnen uit de Loirestreek.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een superiorkamer

• een ontbijt
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 Le Clos de la Chesneraie in  Saint-Georges-sur-Cher
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  LE CLOS DE LA CHESNERAIE
 SAINT-GEORGES-SUR-CHER • FRANKRIJK 

 Gastenverblijf Le Clos de la Chesneraie ligt te midden van de Loirevallei en 
is gevestigd in een negentiende-eeuws huis. Op slechts acht minuten rijden 
vind je het Kasteel Chenonceau, een van de mooiste kastelen uit de streek 
omdat het aan het water van de rivier Cher ligt en prachtige tuinen heeft. 
Na je bezoek is het heerlijk tot rust komen in de comfortabele kamers van 
Le Clos de la Chesneraie. 's Ochtends staat er hier een overheerlijk gastro-
nomisch ontbijt voor je klaar. Je hebt bovendien recht op een wandeling in 
de wijngrotten. Nadien proef je het beste van wat de Loirestreek te bieden 
heeft tijdens een wijndegustatie.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een kamer '4 épis'

• een gastronomisch 
ontbijt

• een wandeling in de 
wijngrot gevolgd door 
een wijndegustatie
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 Mercure Poitiers Centre in  Poitiers
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  MERCURE POITIERS CENTRE ****
 POITIERS • FRANKRIJK 

 Het viersterrenhotel Mercure Poitiers Centre vind je in het historische 
hart van Poitiers, vlak bij het treinstation waar de TGV halt houdt op weg 
naar Bordeaux. Het hotel is ondergebracht in een jezuïetenkapel die werd 
gebouwd in 1854. Het inzicht van architect François Pin en twee jaar hard 
werk, transformeerden de kerk in een uniek hotel. Na een dagje sightseeing 
in de stad, is het Mercure Poitiers Centre de ideale plaats om weer op 
krachten te komen. Op je geluidsdichte kamer zijn onder meer airco, een 
flatscreentelevisie, koffie- en theefaciliteiten en gratis wifi voor handen. 
Genieten van een drankje of een maaltijd doe je in de gezellige bar of in het 
restaurant van het hotel.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Le Couvent Royal in  Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
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  LE COUVENT ROYAL ****
 SAINT-MAXIMIN-L A-SAINTE-BAUME • FRANKRIJK 

 Le Couvent Royal is gelegen in een abdij uit de dertiende eeuw in het hartje 
van de Provence. Deze plaats draagt een rijke geschiedenis met zich mee. 
Pas vanaf 1959 werd het een culturele en toeristische bestemming. Het 
hotel herbergt 67 kamers die uitkijken op de kloostertuin of de stad. Ze zijn 
prachtig gerenoveerd met respect voor het interieur van toen. Restaurant Le 
Chapitre ontvangt je in het authentieke kloostergebouw voor een creatieve 
maaltijd met verse, regionale producten. In de zomer geniet je op het terras 
terwijl je de prachtige gotische gewelven bewondert. In de omgeving heb 
je tal van bezienswaardigheden: opmerkelijke kastelen, prachtige natuur en 
interessante musea.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel & Spa Abbaye École in  Sorèze
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DOMAINE GRAND GUILHEM
CASCASTEL-DES-CORBIÈRES • FRANKRIJK

Aan de rand van Cascastel tref je de chambres d’hôtes Domaine Grand 
Guilhem. Dit familiale wijnhuis produceert al sinds 2004 biologische wijnen 
op hun 11 hectare groot domein. Je verblijft hier in een van de vier kamers in 
het statige landhuis uit de negentiende eeuw. De kamers zijn comfortabel 
en kleurrijk ingericht, zonder de geschiedenis van het gebouw uit het oog te 
verliezen. ’s Ochtends word je in de watten gelegd met een smakelijk ontbijt 
en ’s avonds kun je bij het nabijgelegen restaurant Le Clos de Cascastel aan-
schuiven voor een traditioneel Frans diner. De prachtige zandstranden van 
de Middellandse  zee vind je op slechts 25 kilometer van Cascastel, ideaal 
dus voor een zomers uitje naar het strand.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met het 
hotel.  FR
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 Hotel-Restaurant Lunia in  Oldeberkoop
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  HOTEL-RESTAURANT LUNIA ***
 OLDEBERKOOP • NEDERL AND

 Op een rustige locatie, in het charmante dorpje Oldeberkoop in Friesland, 
vind je het statige Hotel-Restaurant Lunia. Het historische pand stamt uit 
de negentiende eeuw en heeft onder de huidige eigenaren een metamorfose 
ondergaan. Ook het restaurant werd omgetoverd tot een sfeervolle ruimte. 
De ruime en luxueuze hotelkamers zijn voorzien van alle comfort. Bovendien 
beschik je in iedere kamer over een eigen balkon of terras. Verder kun je 
gebruikmaken van de jacuzzi in openlucht en de sauna in de tuin. Het hotel 
beschikt over een schitterende tuin met fraaie bloemen en planten en een 
klein parkje. Wie de mooie omgeving wil ontdekken, kan eropuit gaan met 
de fiets.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot de 

wellness faciliteiten
• een dag fietshuur op 

de dag van aankomst
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 Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof in  Leeuwarden
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  FLETCHER HOTEL-PALEIS 
STADHOUDERLIJK HOF ****

 LEEUWARDEN • NEDERL AND

 Met zijn historisch stadscentrum en leuke winkelstraten is Leeuwarden een 
ideale plek om op stedentrip te gaan. De hoofdstad van Friesland trakteert 
je op gezellig heid, cultuur en een gevarieerd winkelaanbod. Midden in de 
Friese hoofdstad vind je het karakteristieke viersterrenhotel Fletcher Hotel- 
Paleis Stadhouderlijk Hof. Tot 1971 was dit hotel het bezit van de Nederlandse 
 Koninklijke Familie. Het opende pas de deuren als hotel in 1996, maar je voelt 
nog duidelijk de aanwezigheid van de koninklijke voorouders. In het sfeervolle 
restaurant kun je terecht voor een vorstelijk diner in een achttiende-eeuws 
decor. Aan de achterzijde van het hotel vind je de Hoftuin met terras. Het 
ontbijt wordt geserveerd in de serre, die tegen de voormalige balzaal is gebouwd.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hampshire Hotel - St. Nicolaasga in  Legemeer
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  HAMPSHIRE HOTEL - 
ST. NICOLAASGA ****

 LEGEMEER • NEDERL AND 

 Tussen de Friese meren en nabij het bekende watersportdorp Langweer ligt 
het Hampshire Hotel - St. Nicolaasga. Je wordt er gastvrij ontvangen en 
geniet er van het rustige leven omringd door weilanden en bossen. Er zijn 
21 royale kamers die van alle gemakken zijn voorzien. Bijna alle kamers be-
schikken over een eigen terras of balkon met een weids uitzicht over het Friese 
landschap. De keukenbrigade laat je graag kennismaken met pure smaken 
en verfijnde gerechten. Op de kaart vind je eigentijdse, seizoensgebonden 
gerechten met een klassieke basis. Ter ontspanning kun je gebruikmaken 
van de sauna en in de zomermaanden van het verwarmde buitenzwembad.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D

 ©
 R

on
ald

us
 F

re
ela

nc
e F

ot
og

ra
fie

 



105

DEZE BONGO

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

 

 Landgoed Westerlee in  Westerlee
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  LANDGOED WESTERLEE ****
 WESTERLEE • NEDERL AND

 In het oosten van de provincie Groningen is nog een schitterend onontdekt 
stukje Nederland te vinden. Prachtige veengebieden, uitgestrekte graslanden, 
bossen en mooie vestingstadjes wisselen elkaar af. Landgoed Westerlee is 
een ideale uitvalsbasis om de regio te verkennen. In dit elegante herenhuis 
staan ontspanning en culinaire verwennerij centraal. De wellness zorgt ervoor 
dat stress naar de prullenbak wordt verwezen. Als hotelgast kun je gebruik-
maken van het buitenzwembad (van mei tot en met september) en de sauna 
(betalend). De kamers zijn in een klassieke stijl ingericht, met duidelijke 
verwijzingen naar de jugendstil.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Kasteel Coevorden in  Coevorden
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  KASTEEL COEVORDEN ****
 COEVORDEN • NEDERL AND

 Op de grens van Nederland en Duitsland, aan de zuidelijke rand van Drenthe, 
ligt het elfde-eeuwse Kasteel Coevorden. Bij het kasteel hoort ook Pakhuis 
de Vlijt, een hotel dat werd  ondergebracht in een historisch pakhuis van meer 
dan honderd jaar oud. Het pakhuis werd verbouwd tot een modern hotel, 
maar er werd met zorg omgesprongen met de historische details van het 
pand. Dat zie je duidelijk aan de balkenplafonds, de oude raampartijen en de 
houten vloeren die mooi bewaard zijn gebleven. In het onlangs gerenoveerde 
restaurant eet je in een gezellig en romantisch kader.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

Erfgoed Logies de Eshof in  Norg
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   ERFGOED LOGIES DE ESHOF ***
 NORG • NEDERL AND 

 In een historisch gedeelte van Norg vind je de authentieke Saksische boerderij 
De Eshof. De boerderij stamt uit 1762 en werd geheel gerenoveerd. De inrich-
ting is licht en zonnig, tijdloos en gericht op comfort. Zo hebben alle kamers 
een ruime zithoek of een aparte zitkamer en zijn ze zodanig ingericht dat je 
er met plezier de hele dag kunt doorbrengen. Vanuit je kamer heb je uitzicht 
over de tuin en de omliggende boerderijen. Het ontbijt wordt geserveerd op 
je kamer of in de tuin. Hier vind je tevens een sauna (betalend), zwembad, 
relaxruimte, open haard en ligbedden. Op drie minuten loopafstand vind je 
verschillende restaurants.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
de Bovenkamer

• een ontbijt
• gebruik van gewone 

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

 

 Erfgoed Bossem in  Lattrop
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  ERFGOED BOSSEM ***
 L ATTROP • NEDERL AND

 In het karakteristieke coulisselandschap van Twente, op ongeveer vijf kilo-
meter van het historische stadje Ootmarsum, staat de Saksische boerderij 
van de familie Rerink. De prachtige omgeving verken je makkelijk met een 
knooppunten kaart per fiets of te voet. Dennis, Annette en hun enthousiaste 
team leggen hun gasten graag uit hoe het boerenleven vroeger was en nu is. 
Op zaterdagavond gebeurt dit tijdens een Twentse table d'hôte. De bed and 
breakfast beschikt over negen kamers, alle in de oorspronkelijke boerderij 
ondergebracht, en unieke buitenlogies. De kamers zijn ruim opgezet, smaakvol 
ingericht en hebben ieder een eigen badkamer met douche.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een boerderijkamer

• een ontbijt
• ontvangst met koffie 

of thee
• Twentse wegge
• een bezoekje aan de 

koeien
• een boekje met de 

Noaber tour

 N
ED

ER
LA

N
D



109

DEZE BONGO

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

 

 Landgoed Oldruitenborgh - Hampshire Classic in  Vollenhove
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  LANDGOED OLDRUITENBORGH  
- HAMPSHIRE CLASSIC ***

 VOLLENHOVE • NEDERL AND

 In een landschapspark aan de zuidelijke rand van het oude Vollenhove ligt de 
stadshavezate Oldruitenborgh. Landgoed Oldruitenborgh herbergt veertien 
ruime tweepersoonskamers verdeeld over twee gebouwen op het Landgoed: 
het Hoofdhuis en het Koetshuis. Elke kamer is sfeervol aangekleed. Het 
kleinschalige en gelijknamige restaurant van Landgoed Oldruitenborgh 
werkt met dagverse producten die de seizoenen respecteren en die waar 
mogelijk uit eigen streek komen. In het restaurant staat iedere morgen ook 
een uitgebreid ontbijtbuffet voor je klaar.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Landhuishotel De Bloemenbeek in  De Lutte

101 

  LANDHUISHOTEL DE BLOEMENBEEK ****
 DE LUTTE • NEDERL AND 

 Tussen de uitgestrekte landerijen en statige boerderijen van Twente ligt 
 Landhuishotel De Bloemenbeek. De naam verraadt al wat je hier mag ver-
wachten: een landelijk gelegen residentie in een nonchalante maar chique 
setting. De luxueuze kamers zijn stijlvol ingericht en beschikken meestal 
over een balkon of terras. De World of Wellness & Beauty is uitgerust met 
verwarmd zwembad, whirlpool, sauna, stoombad, tepidarium en beautysalon. 
Het fine dining restaurant is bekroond met een Michelin-ster. Er wordt waar 
mogelijk met verantwoord geteelde en met liefde verwerkte producten of 
ingrediënten uit eigen Twentse streek gewerkt. 's Zomers geniet je in de 
schaduwrijke tuinen en terrassen van een magnifiek uitzicht over het Twentse 
coulisselandschap.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een landelijk ontbijt-
buffet

• een welkomstdrankje
• toegang tot de spa-

faciliteiten
• badjassen en slippers 

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

 

 Landgoedhotel De Wilmersberg in  De Lutte
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  LANDGOEDHOTEL DE WILMERSBERG ****
 DE LUTTE • NEDERL AND

 In de adembenemende rustgevende streek, net buiten het Twentse stadje 
Oldenzaal word je in de frisse, eigentijdse setting van Landgoedhotel De 
Wilmersberg ontvangen. De landgoedkamers bieden elk een fantastisch 
uitzicht over de natuurrijke omgeving en zijn sfeervol en landelijk-modern 
ingericht. In de winter kun je in de gezellige lounge bij het knisperende haard-
vuur plaatsnemen voor een drankje. In de zomer is een plekje op het heerlijke 
terras daar dan weer perfect voor. Dankzij zijn 'wining & dining'-concept krijg 
je in het restaurant ruim de kans om je culinaire zintuigen te laten prikkelen. 
Totale ontspanning vind je bij Spa & Beauty de Wilmersberg.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een landgoedkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
• toegang tot de spa-

faciliteiten (behande-
ling tegen betaling)

 N
ED

ER
LA

N
D



112

DEZE BONGO

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

 

  Wildthout Hotel en Restaurant in  Ommen
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   WILDTHOUT HOTEL EN RESTAURANT ***
 OMMEN • NEDERL AND 

 Aan de Overijsselse Vecht in de streek Vechtdal ligt het kleine stadje Ommen. 
Daar vind je het kleinschalige familiebedrijf Wildthout Hotel en Restaurant. 
De twintig kamers van het hotel zijn gevestigd in de oude burgemeesters-
woning en zijn comfortabel en knus ingericht. In het restaurant kun je ge-
nieten van exquisiete gerechten waar klassieke recepten in een nieuw jasje 
gestoken worden. Alle gerechten worden dagvers bereid met veel aandacht 
voor de herkomst van de producten. Zo worden uitsluitend biologische of 
streekgebonden producten gebruikt en wordt de kaart aan de verschillende 
seizoenen aangepast.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een tweepersoons-
kamer met terras op 
de begaande grond

• een ontbijt
• gebruik van fietsen 

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

 

 Hotel Restaurant De Uitkijk in  Hellendoorn
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  HOTEL RESTAURANT DE UITKIJK ****
 HELLENDOORN • NEDERL AND 

 Sfeervol gesitueerd bovenop de Hellendoornse Berg, in de bossen van het 
Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug, ligt Hotel Restaurant De Uitkijk. 
Deze rietgedekte villa was, bijna een eeuw geleden, een theehuis met een 
uitkijktoren.  Bij De Uitkijk ligt de nadruk op rust, privacy en ontspanning. 
Terwijl je geniet van verse broodjes en heerlijk vers sap bij het ontbijt hoor 
je de vogels een nieuwe dag aankondigen. De chef en zijn keukenbrigade 
bereiden gerechten met verse, regionale ingrediënten en met de grootst 
mogelijke zorg. In de zomermaanden is het heerlijk vertoeven op het terras 
met uitzicht over het bos en heideveld.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
in een luxekamer of 
suite

• een ontbijt
• (fiets)routes langs de 

mooiste kastelen en 
bezienswaardigheden 
van Twente
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hampshire Hotel - 's Gravenhof Zutphen in  Zutphen
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  HAMPSHIRE HOTEL - 
'S GRAVENHOF ZUTPHEN ****

 ZUTPHEN • NEDERL AND

 Hampshire Hotel - 's Gravenhof Zutphen ligt midden in het centrum van 
Zutphen. Het hotel is gevestigd in en rondom het zeventiende-eeuwse pand 
'Huize van de Kasteele' en is gecombineerd met een moderne vleugel. Het 
hotel biedt 58 kamers. Bijzonder in het pand zijn het Serrerestaurant dat 
voor een groot gedeelte uit glas bestaat en waar het ontbijtbuffet wordt 
aangeboden, en de twee authentieke stijlkamers. Gevestigd in de historische 
zijvleugel vind je het trendy Brasserie 6, met een groot, zonnig terras. De 
keuken is gevarieerd en biedt spannende en eigentijdse seizoensgerechten. 
In de kelder van het hotel vind je Tapasbar Caramba!.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een luxekamer

• een uitgebreid 
ontbijt buffet

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

 

 Fletcher Hotel Landgoed Avegoor in  Ellecom
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  FLETCHER LANDGOED HOTEL 
AVEGOOR ****
 ELLECOM • NEDERL AND

 Even buiten Arnhem, in de rijke natuur van de Zuid-Oost Veluwe, ligt het 
stijlvolle Fletcher Landgoed Hotel Avegoor. De kamers bevinden zich in 
twee aparte gebouwen, die door middel van een gang verbonden zijn met 
het landhuis. Relaxen kun je in het overdekte zwembad met sauna of op de 
all weather tennisbaan. Lunchen of dineren doe je in Restaurant Avegoor 
met een mediterrane keuken. Met een drankje kun je heerlijk zitten bij de 
open haard of op het terras. Het hotel is een ideaal vertrekpunt om langs 
verschillende bewegwijzerde routes te fietsen door de prachtige natuur van 
de Veluwe, maar je kunt ook de stad Arnhem bezoeken of een dagje op 
avontuur in Dierenpark Burgers Zoo. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Hotel De Bilderberg in  Oosterbeek
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  HOTEL DE BILDERBERG ****
 OOSTERBEEK • NEDERL AND

 Tussen de eeuwenoude bomen van Oosterbeek ligt Hotel De Bilderberg, 
ondergebracht in een groot en klassiek landhuis uit 1908. De directe om-
geving behoort tot een van de mooiste gebieden van Nederland en nodigt 
uit tot urenlange fiets- en wandeltochten. Je hotelkamer is erg ruim, rustig 
gelegen en voorzien van alle comfort. Hotel De Bilderberg heeft twee res-
taurants. In De Mediterraan staan Zuid-Franse en mediterrane gerechten 
op het menu. Het meer intieme Trattoria Artusi serveert een smaakvolle 
Italiaanse keuken. 's Ochtends staat er een uitgebreid Bilderbergontbijt voor 
je klaar. Ter ontspanning kan je een partijtje tennissen en stoom aflaten in 
de sauna of het stoombad.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een dag fietsverhuur
• een Liberation fiets-

route
• gebruik van het 

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

 

 Jachtslot de Mookerheide in  Molenhoek
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  JACHTSLOT DE MOOKERHEIDE ***
 MOLENHOEK • NEDERL AND 

 In 1892 liet Baron Jan Jacob Luden op een heuveltop van de Mookerheide een 
jachtslot in Jugendstil bouwen. Meer dan een eeuw later is het een exclusief 
hotel-restaurant, dat in zijn oorspronkelijke stijl werd gerestaureerd. De royaal 
ingerichte kamers bevinden zich in Residentie de Jachthoorn, op 450 meter 
van het kasteel. Elk van hen is uitgerust met een televisie, gratis wifi, minibar 
en badkamer met douche. Dineren en ontbijten kun je in  Brasserie du Bois. 
De gasten mogen gratis gebruikmaken van het binnenzwembad en de sauna 
in Groesbeek.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
• gebruik van fitness en 

wellnessfaciliteiten

Opgelet: in het 
Jachtslot zijn er veel 
nauwe trappen en smal-
le gangetjes. We raden 
je af hier te reserveren 
indien je niet goed te 
been bent.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 BEST WESTERN PREMIER Kasteel De Vanenburg in  Putten
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INNTEL HOTELS AMSTERDAM 
 ZAANDAM ****
ZAANDAM • NEDERL AND

Inntel Hotels Amsterdam Zaandam ligt vlak naast het treinstation van 
 Zaandam, waardoor je op maar twaalf minuten midden in het bruisende 
Amsterdam staat. Het Inntel Hotels Amsterdam Zaandam werd recent op-
gericht en is een unieke en moderne vertaling van de Zaanse geschiedenis. De 
gevel bestaat uit een opeenstapeling van bijna zeventig losse Zaanse huisjes. In 
de 160 hotelkamers zal het je niet aan comfort ontbreken. In het restaurant 
Puur Saen kun je je in de watten laten leggen met typisch Zaanse gerechten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

Hotel Klooster Elsendael in  Boxmeer
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FLETCHER KLOOSTERHOTEL 
 WILLIBRORDHAEGHE ****

DEURNE • NEDERL AND 

In een voormalig klooster waar ooit priesters werden opgeleid, slaap je nu 
stijlvol in Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe. Te midden van een uit-
gestrekt landschapspark in het Nederlandse Deurne is het hotel de ideale 
locatie om bij te komen van de dagelijkse drukte. Tijdens het diner in Bar 
Bistro DuCo smul je van lokale en internationale vlees- en visgerechten uit de 
houtskooloven. Ook voor je ontbijt, een hapje en drankje tussendoor en een 
spelletje biljart is de bar de uitgelezen plek. Historische gebouwen en musea 
in de omgeving staan garant voor gezellige uitstapjes. Als je op zoek bent naar 
een nieuwe outfit, ben je in winkelparadijs Eindhoven aan het juiste adres.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een comfortkamer

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

 

 Landgoed Huize Bergen in  Vught
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  LANDGOED HUIZE BERGEN ***
 VUGHT • NEDERL AND 

 De monumentale villa, Landgoed Huize Bergen, uit 1916 ligt verscholen in een 
prachtig park met eeuwenoude bomen aan de rand van Vught. Hier ervaar je 
een hartelijke ontvangst en gastronomische specialiteiten. De tachtig com-
fortabele hotelkamers, gelegen in de bijgebouwen van het landgoed, ademen 
de huiselijke sfeer van vroeger, maar met de moderne gemakken van nu. Je 
slaapt hier heerlijk uit in een van de rijk gedecoreerde Koetshuiskamers. Een 
schitterende park van zestien hectare rondom de villa werd aangelegd in de 
negentiende eeuw door een Belgische tuinarchitect. Het 'vogeleiland' in de 
vijver van de tuin werd vroeger bewoond door flamingo ś en druk bezocht 
door vele soorten vogels.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
in een stijlvolle 
 Koetskamer

• een uitgebreid 
ontbijt buffet

• een fles prosecco met 
zoete lekkernijen op 
de kamer om te delen

Opgelet: gratis upgrade  
naar de suite mogelijk, 
indien beschikbaar.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Bilderberg Château Holtmühle in  Tegelen
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  BILDERBERG CHÂTEAU HOLTMÜHLE ****
 TEGELEN • NEDERL AND

 Verscholen in het landelijke groen van het Noord-Limburgse Tegelen ligt 
Bilderberg Château Holtmühle. In dit statige, middeleeuwse kasteel gaan 
grandeur en bourgondisch genieten moeiteloos samen met serene rust en 
pure luxe in een bekoorlijk decor. De 66 kamers beschikken over alle mo-
derne comfort zoals televisie, telefoon en een moderne badkamer met bad 
of douche. Bewonder de kelder gewelven tijdens een diner in restaurant Die 
Alde Heerlickheijt, een ware ontdekking voor echte fijnproevers. De rijke 
menukaart biedt je een keur aan specialiteiten uit de moderne mediterrane 
keuken, bereid met verse ingrediënten. Wil je bijkomen van alle indrukken, 
trek je dan terug in de wellnessruimte of maak gebruik van de sportfaciliteiten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

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

 

 Kasteel Daelenbroeck - Hampshire Classic in  Herkenbosch
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  KASTEEL DAELENBROECK  
- HAMPSHIRE CLASSIC ****

 HERKENBOSCH • NEDERL AND

 Het veertiende-eeuwse Kasteel Daelenbroeck - Hampshire Classic ligt in het 
gezellige dorpje Herkenbosch, net ten zuiden van de winkelstad Roermond 
en aan de rand van Nationaal Park de Meinweg. Het is een rustige plek waar 
je je zo weer in de middeleeuwen waant. Het landgoed is 6,5 hectare groot 
en bestaat uit drie historische gebouwen: de voorburcht, de hoofdburcht 
en de kasteelhoeve. Overnachten doe je in de monumentale kasteelhoeve. 
Elke kamer is van alle gemakken voorzien, inclusief koffie- en theefaciliteiten 
en gratis wifi. Over de gracht en door een statige poort in de voorburcht, 
kom je bij een binnenplaats. Hier ligt het à-la-carterestaurant waar heerlijke 
seizoensgerechten worden bereid.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Brasserie Kasteel Schaloen in  Schin op Geul
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  BRASSERIE KASTEEL SCHALOEN ***
 SCHIN OP GEUL • NEDERL AND 

 Omgeven door een beschermd natuurgebied ligt Brasserie Kasteel  Schaloen. 
Het is een uniek complex gelegen tussen landerijen aan de rand van  Valkenburg 
aan de Geul en is de ideale uitvalsbasis voor mooie wandel- en fietstochten 
naar pittoreske dorpjes in de omgeving. De stijlvolle hotelkamers, gevestigd 
in het voormalige Tiendgebouw, kijken uit op het binnenterrein van het kas-
teel of over de kasteelgracht met achterliggende weide, bos en heuvelland. 
Na een zalige nacht staat er in de brasserie in het Poortgebouw een heerlijk 
ontbijt op jou te wachten met een vers kopje koffie, broodjes met divers beleg, 
croissants en vruchtensappen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Kasteel Bloemendal in  Vaals
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  KASTEEL BLOEMENDAL ****
 VAALS • NEDERL AND

 In het glooiende Limburgse landschap voert een lange oprijlaan je naar 
een immens, achttiende-eeuws kasteel. Het werd gebouwd in opdracht 
van een gefortuneerde Lakenfabrikant uit Aken en diende onder meer als 
buitenverblijf, klooster, kostschool en veldhospitaal. Eind jaren 1990 werd 
het gebouw gerestaureerd en uitgebreid tot luxehotel. Hier verblijf je in een 
unieke kasteelsfeer. De 77 stijlvolle en ruime kamers zijn voorzien van alle 
gemakken. Voor een uitgebreid ontbijtbuffet, lunch of romantisch diner word 
je ontvangen in het stijlvolle restaurant met uitzicht over de kasteeltuin.  In 
de zomer kun je genieten van een lunch of een aperitief op het terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Buitenplaats Vaeshartelt in  Maastricht
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  BUITENPLAATS VAESHARTELT ***
 MAASTRICHT • NEDERL AND 

 Het prachtige Buitenplaats Vaeshartelt uit de zeventiende eeuw is omringd 
door een groot Engels park met een lindelaan, prachtige vijvers, een wijngaard, 
een sterrenbos, hoogstamfruitbomen, een bijenpaviljoen, een moestuin en 
eeuwenoude bomen. Vanuit het hotel ben je in tien minuten in het gezellige 
centrum van Maastricht. De 84 hotelkamers zijn vernieuwend en gedurfd 
ingericht en liggen in een moderne, aangebouwde vleugel. Ze hebben alle-
maal een origineel kleuren ontwerp en zijn voorzien van alle comfort. Voor 
een ontspannende borrel kun je terecht in de Siriusbar. In restaurant SEQ 
bereiden de toegewijde koks puur en eerlijk eten. Uit de keuken komen 
heerlijke, seizoensgebonden streekgerechten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Fletcher Hotel Kasteel Erenstein in  Kerkrade
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  FLETCHER HOTEL 
KASTEEL ERENSTEIN ****

 KERKRADE • NEDERL AND 

 Even buiten Kerkrade ligt het historische dertiende-eeuwse Kasteel  Erenstein 
te midden van de prachtige natuur en het glooiende landschap van Zuid- 
Limburg. Het viersterrenhotel, dat op ongeveer tweehonderd meter afstand 
ligt van het kasteel, is een voormalige herenboerderij die dateert uit 1713 
en bij het kasteel hoort. De 44 sobere, klassiek ingerichte kamers liggen 
rondom de binnenplaats. Het ontbijtbuffet wordt geserveerd in een sfeer-
volle serre die op dezelfde binnenplaats uitkijkt. In brasserie La Serre kun je 
dagelijks genieten van een heerlijke lunch. Bij mooi weer kan dat ook op het 
prachtige buitenterras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje 

(koffie of thee met 
regionale specialiteit)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Kasteel Doenrade - Hampshire Classic in  Doenrade
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  KASTEEL DOENRADE -  
HAMPSHIRE CLASSIC ****

 DOENRADE • NEDERL AND 

 De landelijke ligging en de bourgondische uitstraling geven het prachtige 
Limburgse Kasteel Doenrade een rustgevend en inspirerend karakter. In 
een groen dal in een landschap omgeven met landerijen en bossen verschuilt 
het kasteel zich en opent het zijn poorten voor de ontdekker van deze parel. 
De moderne kamers zijn allemaal gelegen in het kasteel en voorzien van een 
eigen badkamer. Bij aankomst krijg je een heerlijk glaasje prosecco op het 
zonovergoten terras. Na een fijne dag fietsen of wandelen in het Limburgse 
'Brons groen eiken hout', kun je nagenieten in de sfeervolle brasserie.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

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

 

 Sandton Château De Raay in  Baarlo
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  SANDTON CHÂTEAU DE RAAY ****
 BAARLO • NEDERL AND

 Sandton Château De Raay is een uniek gerestaureerd viersterrenhotel, 
waarrond je heerlijk kunt fietsen en wandelen. Het riddergoed werd rond 1256 
gebouwd op een landgoed van dertien hectare met eigen bossen, tuinen en 
een vijver. In 2005 opende het domein als hotel. Vele authentieke elemen-
ten bleven bewaard. In de vijftig ruime en stijlvol ingerichte kamers vind je 
prachtige kunstwerken, een minibar (op aanvraag), koffie- en theefaciliteiten, 
internet en een grote badkamer. Ontbijten en dineren doe je in restaurant 
De Wintertuin. In de gewelven van het kasteel bevindt zich de Wijnbar.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

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

 

 Hotel WinselerHof in  Landgraaf

120 

  HOTEL WINSELERHOF ****
 L ANDGRAAF • NEDERL AND

 Aan de rand van het schitterende natuurgebied Strijthagerbeekdal in 
 Nederlands-Limburg ligt het luxueuze Hotel WinselerHof. Van oorsprong 
een karaktervolle heren boerderij uit de zestiende eeuw, nu een fraai vier-
sterrenhotel. De luxekamers liggen deels in het hoofd gebouw en deels in 
de boerderijgebouwen rondom het binnenhof. De kamers beschikken over 
koffie- en theefaciliteiten, kluisje, minibar (op aanvraag) en een badkamer 
met bad of douche, haardroger en badjassen. Het Italiaans georiënteerde 
restaurant Pirandello is geopend voor lunch en diner. Luigi's Lunchrestaurant 
& Bar is de plek voor een hapje en een drankje.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
luxekamer

• een prosecco-ontbijt-
buffet

Opgelet: het is mo-
gelijk om een suite te 
reserveren (op basis van 
beschikbaarheid). Hier-
voor betaal je ter plaatse 
20 euro per kamer, per 
nacht bij. Je overlegt deze 
mogelijkheid telefonisch 
met Bongo.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Bilderberg Kasteel Vaalsbroek in  Vaals
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  BILDERBERG KASTEEL VAALSBROEK ****
 VAALS • NEDERL AND

 Op de plek waar Nederland, België en Duitsland samenvloeien en waar de 
zacht glooiende uitlopers van de Eifel en de Ardennen elkaar ontmoeten, 
ligt Bilderberg Kasteel Vaalsbroek. Het hart van het hotel wordt gevormd 
door een kasteel dat dateert uit 1761. Overnachten doe je in de moderne 
hotelvleugels naast het kasteel. Het interieur van de kamers is in perfecte 
harmonie met het historische karakter van het landgoed. 's Ochtends staat 
er een royaal ontbijtbuffet op je te wachten in het kasteelgebouw. 's Avonds 
kun je in dezelfde ruimte komen genieten van een luxediner in buffetstijl. 
Ontspannen doe je in de kleinschalige wellnessruimte van het hotel.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
• toegang tot het 

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

 

 Villa Valkenburg in  Valkenburg
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  VILLA VALKENBURG
 VALKENBURG • NEDERL AND

 Villa Valkenburg is gelegen midden in het bruisende centrum van Valkenburg 
waar je verschillende kastelen, restaurants en gezellige cafés vindt.Wie graag 
activiteiten in de buitenlucht doet, is hier aan het juiste adres. Je kan hier 
wandelen, fietsen of mountainbiken in het Limburgse Heuvelland. Ga je liever 
een dagje shoppen? Bezoek dan zeker de nabijgelegen steden Maastricht, 
Luik of Aken. Omdat het domein zich op een afgesloten plaats bevindt, 
geniet je hier van volledige privacy. De kamers van Villa Valkenburg zijn 
comfortabel ingericht en voorzien van alle moderne gemakken. 's Morgens 
word je verwend met een uitgebreid ontbijt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Hotel Het Raedthuys in  Sint-Maartensdijk
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  HOTEL HET RAEDTHUYS ****
 SINT-MAARTENSDIJK • NEDERL AND

 In Zeeland, in het pittoreske Sint-Maartensdijk, staat Hotel Het Raedthuys 
garant voor culinair genieten en stijlvol overnachten in het voormalige ge-
meentehuis van het eiland Tholen. Het historische pand ademt nostalgie met 
meubilair en schilderijen uit de zestiende en zeventiende eeuw. Tegelijkertijd 
zijn de 29 luxueuze kamers en appartementen uitgerust met de modernste 
faciliteiten en het nodige comfort. Verder kun je in Het Raedthuys ook ge-
bruikmaken van het schoonheidssalon en ontspannen in de prachtige wellness.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een jacuzzi-suite

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

 

 Fletcher Landgoedhotel Renesse in  Renesse
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  FLETCHER LANDGOEDHOTEL 
RENESSE ***

 RENESSE • NEDERL AND

 De Zeeuwse badplaats Renesse is het plekje met de meeste zonuren van 
Nederland. Hier kun je verblijven in Fletcher Landgoedhotel Renesse, op 
loopafstand van het strand en in een beschermd natuurgebied. Op het 
landgoed ligt ook een dertiende-eeuws slot, waar je via een indrukwekkende 
oprijlaan naartoe kunt wandelen. Het hotel telt 44 gerenoveerde, moderne 
kamers die voorzien zijn van een ligbad en/of douche, flatscreentelevisie, 
kluisje, Nespresso-apparaat en telefoon. In de Orangerie van het hotel kun 
je de hele dag door lekker tafelen. De Frans georiënteerde keuken serveert 
smakelijke gerechten waarin seizoensgebonden streekproducten worden 
verwerkt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Hostellerie Schuddebeurs - Hampshire Classic in  Schuddebeurs
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  HOSTELLERIE SCHUDDEBEURS  
- HAMPSHIRE CLASSIC ***

 SCHUDDEBEURS • NEDERL AND

 Even buiten Zierikzee, midden in het rustieke Zeeuwse landschap, ligt het pitto-
reske Schuddebeurs. De drie eeuwen oude Hostellerie Schuddebeurs vind je aan 
een land weggetje, te midden van prachtige landgoederen. Ooit vervulde het de 
functie van herberg en theeschenkerij en wisselden reizigers hier van paard. Een 
paar jaar geleden werd de hostellerie gerestaureerd, maar de gastronomische 
functie bleef bewaard. De voormalige gelagkamer doet nu dienst als restaurant. 
Je kunt hier kiezen uit lokale gerechten als gepocheerde Zeeuwse oesters en 
Schouws lam. De 22 unieke hotelkamers zijn charmant ingericht en voorzien 
van alle comfort. 's Zomers is het heerlijk toeven op het terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Hotel New York in  Rotterdam
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  HOTEL NEW YORK ****
 ROTTERDAM • NEDERL AND

 Hotel New York is gevestigd in het prachtige voormalige hoofdkantoor van 
de Holland-Amerika Lijn. Hier vertrokken vroeger duizenden migranten, vol 
hoop op een beter leven, naar Noord-Amerika. Tegenwoordig overnachten, 
eten en drinken gasten hier in een bijzondere sfeer. De nostalgie is nog overal 
aanwezig: de smeedijzeren hoteltrap, de vele koffers en foto's van emigranten 
en de voormalige kantoren van de directeuren van toen. Het hotel heeft 
72 ruime en hoge hotelkamers, de meeste met uitzicht over de rivier. Het 
uitgebreide ontbijtbuffet zorgt voor een goed begin van de dag. Hotel New 
York heeft, naast een groot café-restaurant ook een gezellige bar.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Kasteel Kerckebosch in  Zeist
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  KASTEEL KERCKEBOSCH ****
 ZEIST • NEDERL AND 

 Verscholen tussen het groen van de Zeister-bossen ligt het uit 1900 date-
rende Kasteel Kerckebosch. Het kasteel is gebouwd met authentieke mate-
rialen die dateren uit verschillende periodes. Hierdoor heeft het kasteel een 
eeuwenoude look gekregen. De dertig kamers, een voor een gerestyled in 
2006, zijn uiteraard afgestemd op de sfeer en ambiance van het gebouw. Er is 
bewust gekozen voor een verscheidenheid aan interieurs om het persoonlijke 
karakter van het hotel te benadrukken. Het kasteel telt twee restaurants: 
het gastronomische De Kamer van Lintelo en de meer informele bistro 
De Saffraan. Bij mooi weer worden de gerechten geserveerd op een groot 
beschaduwd terras in de kasteeltuin.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 De Nederlanden, restaurant met kamers in  Vreeland

128 

KASTEEL DE HOOGENWEERTH
MAASTRICHT • NEDERL AND 

Kasteel De Hoogenweerth in Maastricht geniet van een prachtige ligging 
op een schiereiland langs de Maas en wordt omringd door bijna vier hectare 
parktuin. In het koetshuis bij het kasteel zijn De Hoogenweerth Suites 
ondergebracht. Het hotel telt twaalf designsuites die voorzien zijn van alle 
moderne gemakken en uitkijken op de idyllische jachthaven Pietersplas of 
de kasteeltuin. Met deze Bongo verblijf je in een van de standaardkamers 
die voorzien zijn van een bad of douche. Naast het hotel ligt het uitstekende 
restaurant SOFA, waar je vanaf de middag een lekker hapje kunt eten of 
iets kunt drinken op het gezellige terras. Op zoek naar een leuke activiteit? 
Huur dan fietsen bij het hotel en trek eropuit in de heuvelachtige streek 
rond Maastricht.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 De Flevohoeve Bed & Breakfast in  Hollandse Kroon
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  DE FLEVOHOEVE BED & BREAKFAST ***
 HOLL ANDSE KROON • NEDERL AND

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

 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer

• een ontbijt
• koffie (dolce gusto) en 

thee op de kamer 
• een flesje wijn op de 

kamer
• gebruik van badjassen
Op aanvraag mogen twee 
kinderen tot 16 jaar op de 
kamer slapen. Kinderen 
dienen vooraf te worden 
vermeld, gezien het niet 
mogelijk is in alle kamers.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Landgoed Duin & Kruidberg in  Santpoort

130 

MÖVENPICK HOTEL 
 ‘S-HERTOGENBOSCH ****

‘S-HERTOGENBOSCH • NEDERL AND

De stad ‘s-Hertogenbosch is met zijn prachtige middeleeuwse binnenstad 
een  populaire bestemming voor een citytrip. De perfecte uitvalsbasis om die 
historische stad te verkennen is het Mövenpick Hotel ‘s-Hertogenbosch. Het 
hotel staat bekend om de persoonlijke aandacht die je er krijgt als gast. De 
moderne kamers hebben een strak design en in de bar kun je steeds terecht 
voor een drankje. In de open keuken kun je aan de ‘chef’s tafel’ zitten, waar 
je ziet hoe de seizoensgerechten gemaakt worden. Het restaurant serveert 
verse gerechten, zoals pasta’s en steaks, klaargemaakt op de lavasteengrill. 
‘s Zomers kun je eten op het prachtige terras met uitzicht over het meer.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een superiorkamer

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

 

 Hotel-Restaurant Het Rechthuis in  Muiderberg
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  HOTEL-RESTAURANT HET RECHTHUIS
 MUIDERBERG • NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
in een kamer in het 
Rijksmonument of op 
de begane grond

• een ontbijt
• een verrassing op de 

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

 

 H10 Puerta de Alcalá in  Madrid
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  H10 PUERTA DE ALCALÁ ****
 MADRID • SPANJE

 Te midden van het zakelijk centrum van Madrid en op een steenworp van 
luxueuze boetieks ligt H10 Puerta de Alcalá. De Spaanse hoofdstad biedt een 
mooie samensmelting van authentieke en moderne elementen. Je vindt er 
een combinatie van monumentale gebouwen en uitzonderlijk architectuur. En 
vergeet niet een wandeling te maken door de tuinen van het Retiro Park. Het 
hotel heeft 146 kamers: elegant ingericht, geluidsdicht en met een prachtige 
houten vloer. Het restaurant serveert 's morgens een smakelijk ontbijtbuffet. 
's Avond neem je hier plaats voor heerlijke gerechten uit de mediterrane 
keuken. Achteraf ben je welkom in de bar voor een verfrissend drankje.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een fles cava om te 

delen
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WETTELIJKE VERMELDINGEN

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

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

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

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

WAT HOUDT DE BELEVENISBON PRECIES IN?

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

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

HOE REGISTREER  JE  EEN BELEVENISBON?

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

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

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN
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WELKE VOORWAARDEN ZIJN VERBONDEN AAN HET RESERVEREN EN LEVEREN VAN DIENSTEN?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WELKE VOORWAARDEN ZIJN VERBONDEN AAN  HET OMRUILEN VAN BELEVENISBONNEN?

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



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

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

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN

WAT VALT ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BEDRIJF?

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

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

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

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

15. Voor meer informatie kunt u onze volledige verkoopvoorwaarden raadplegen op www.bongo.be/nl/algemene-voorwaarden/ 
of onze rubriek veelgestelde vragen op www.bongo.be/nl/veelgestelde-vragen. 
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KASTEELWEEKEND
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 1 OVERNACHTING  1 ONTBIJT
Kastelen, historische gebouwen en landhuizen
2 personen
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De meest actuele selectie van partneraanbiedingen vind je altijd op de Bongo-app en op bongo.be

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

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

Regelmatig meldingen van nieuwe partneraanbiedingen.

Partners die voortdurend geselecteerd en 
geëvalueerd worden.

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

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

BONGO, ZO MAKKELIJK!

NIEUW

B NOG MAKKELIJKER MET DE BONGO-APP!

 • ZWITSERLAND: 70 verblijven
 • SPANJE: 20 verblijven

 • FRANKRIJK: 60 verblijven
 • DUITSLAND: 10 verblijven

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

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

2 JAAR GELDIG**

HERNIEUWBAAR*

GRATIS EN 
ONBEPERKT 
OMRUILEN*

GARANTIE 
BIJ VERLIES 

EN DIEFSTAL*

250 bestemmingen om te ontdekken 

DOMEINEN STIJLVOLLE GASTENVERBLJVENLANDHUIZENKASTELEN

BOEKJE MET  
VOORBEELDEN VAN 

PARTNERAANBIEDINGEN
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3608117769079 3 608117 769079
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