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NU IS HET  
AAN JOU! 



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.

 

 ibis De Panne in  De Panne

1 

  IBIS DE PANNE ***
 DE PANNE •  BELGIË

 De Panne is een van de weinige Belgische badsteden die haar eigenheid heeft 
weten te behouden. Ook al is het misschien gezellig druk in de winkelstraten, 
vlakbij ligt de ongerepte natuur van de Westhoek met prachtige stranden, 
bossen en duinen. Het in 2014 geopende ibis De Panne is centraal gelegen 
aan de Zeelaan, waar je een heleboel winkels en restaurants vindt. Het hotel 
ligt op slechts vijftien minuten wandelen van het strand en ook de kusttram 
stopt vlakbij. De 79 nieuwe kamers van het hotel zijn voorzien van alle mo-
derne comfort. 's Ochtends geniet je van een uitgebreid ontbijtbuffet en 
's avonds kun je gezellig iets drinken in de bar. 

 ibis De Panne 
 Zeelaan  2  •  8660  De Panne ( België) 

 T +32 (0)58 42 90 80 •  www.ibis.com •  h8131@accor.com

 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 Maxim in  De Panne

2 

  HOTEL MAXIM ***
 DE PANNE •  BELGIË

 Hotel Maxim bevindt zich op een boogscheut van het strand van De Panne 
en op slechts enkele minuten wandelen van het centrum van de badstad. 
De twintig kamers van het hotel werden recent gerenoveerd tot gezelli-
ge en eigentijdse kamers. Je beschikt er onder meer over gratis wifi, een 
digitale televisie en een docking station. Wil je graag een hapje eten? Dan 
kun je terecht in Restaurant Cajou, het restaurant van het hotel dat slechts 
honderd meter verder ligt. 

 Hotel Maxim 
 Toeristenlaan  7  •  8660  De Panne ( België) 

 T +00 (3)25 84 21 45 7 •  www.cajou.be •  info@cajou.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 BELG
IË
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DEZE BONGO

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

 

 Ara Dune Hotel in  De Panne

3 

  ARA DUNE HOTEL ***
 DE PANNE •  BELGIË

 Voor een authentieke vakantiesfeer ben je bij het Ara Dune Hotel in De 
Panne, vlak bij de duinen en het groene omringende polderland, aan het 
juiste adres. Wandelliefhebbers kunnen in het uitgestrekte duinengebied 
hun hart ophalen, terwijl fietsfanaten mooie tochten door de Westhoek 
kunnen maken. Het Ara Dune Hotel ontvangt je met veel gastvrijheid in 
een stijlvol decor. In brasserie De Mol kun je niet alleen terecht voor een 
uitgebreid ontbijtbuffet, maar ook voor een lekkere lunch of een heerlijk 
diner. Genieten van al dat lekkers kan overigens ook op een van de terrassen. 
Voor een adembenemend uitzicht op de duinen en de omringende polders 
is het zonneterras op het dak de uitgelezen plek. 

 Ara Dune Hotel 
 Duinhoekstraat  164  •  8660  De Panne ( België) 

 T +32 (0)58 62 01 01 •  www.ara-hotel.com •  info@ara-hotel.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomst-

geschenkje

 BE
LG
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DEZE BONGO

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

 

 Domein Westhoek in  Oostduinkerke

4 

  DOMEIN WESTHOEK ***
 OOSTDUINKERKE •  BELGIË

 Door het prachtige natuurlandschap van Oostduinkerke is het heerlijk 
wandelen of fietsen. De uitgestrekte natuurgebieden en het uitstekende 
cultuuraanbod maken van Oostduinkerke een toeristische topper aan de 
Vlaamse kust. Domein Westhoek is ideaal gelegen, in het hartje van de duinen 
en op slechts zevenhonderd meter van de zee. Het domein telt 91 ruime en 
verzorgde kamers, voorzien van alle moderne comfort. Ontspannen kan ook 
op het terrein zelf. Met zijn binnenzwembad en mogelijkheden tot tennis, 
petanque, fitness, sauna en wellness, zal je je er zeker niet vervelen. Maar 
uiteraard biedt de omgeving van het hotel nog veel meer dan dat. 

 Domein Westhoek 
 Noordzeedreef  6-8  •  8670  Oostduinkerke ( België) 

 T +32 (0)58 22 41 00 •  www.domein-westhoek.be •  info@domein-westhoek.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• het gebruik van een 

fiets 

 BELG
IË
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DEZE BONGO

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

 

 Hotel HonFleur in  Middelkerke

5 

  HOTEL HONFLEUR ***
 MIDDELKERKE •  BELGIË

 Middelkerke is een pretentieloze kustgemeente naast Oostende. Over-
bodige franjes worden er achterwege gelaten en ruimen plaats voor een zeer 
gemoedelijke sfeer, perfect voor wie van een echt ontspannen weekendje 
weg wilt genieten. Je overnacht in Hotel Honfleur, dat slechts op enkele 
stappen van het strand ligt. Een beter adresje kun je je niet voorstellen als 
je aangenaam wilt logeren aan het water én je culinair in de watten wilt laten 
leggen. In de keuken van het restaurant staat immers Xavier Deschuymere, 
een jong talent dat samen met zijn team eersteklas visspecialiteiten en andere 
uitstekende gastronomische gerechten bereidt. De kamers zijn eenvoudig, 
maar comfortabel en smaakvol ingericht. Zin om even uit te blazen? Dat kan 
op het zonneterras dat zich op de derde verdieping bevindt. 

 Hotel Honfleur 
 Paul de Smet de Naeyerstraat  19  •  8430  Middelkerke ( België) 

 T +32 (0)59 30 11 88 •  www.hotel-honfleur.be •  info@hotel-honfleur.be

 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.

 

 Hotel Kristoffel in  Middelkerke

6 

  HOTEL KRISTOFFEL **
 MIDDELKERKE •  BELGIË

 Op amper vijftig meter van het strand en casino van Middelkerke ligt hotel 
Kristoffel. Je wordt er hartelijk en gastvrij onthaald in een trendy omgeving 
met een persoonlijke bediening door uitbaters Kathi en Jonas. De kamers 
zijn hedendaags ingericht met rustgevende kleuren. Na een actieve dag op 
het strand of een tocht langs de vele bezienswaardigheden van de Belgische 
kust, kun je ontspannen in de Lounge Mimosa. Proef de verschillende tapas-
specialiteiten, terwijl je van een digestief of een glas wijn geniet. De perfecte 
start van je dag is het royale ontbijtbuffet dat elke ochtend wordt geserveerd. 

 Hotel Kristoffel - Restaurant Mimosa 
 Leopoldlaan  39  •  8430  Middelkerke ( België) 

 T +32 (0)59 30 21 64 •  www.hotelkristoffel.be •  info@hotelkristoffel.be 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
in een vernieuwde 
kamer

• een ontbijt

 BELG
IË
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DEZE BONGO

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

 

 ibis Styles Nieuwpoort in  Nieuwpoort

7 

  IBIS STYLES NIEUWPOORT ***
 NIEUWPOORT •  BELGIË

 Voor een verblijf aan de Noordzee dat culturele hoogstandjes en historische 
aspecten combineert met een mondain strandgevoel en een groen hinterland, 
moet je in Nieuwpoort zijn. De stad aan de IJzer had ooit een van de belang-
rijkste vissershavens van de kust. Nog altijd wordt gefluisterd dat je voor de 
meest verse vis in Nieuwpoort moet zijn. Het driesterrensuperiorhotel ibis 
Styles Nieuwpoort staat garant voor een rustig verblijf met modern comfort. 
Wie nood heeft aan wat ontspanning, kan daarvoor terecht in het binnen-
zwembad, de infraroodsauna en de hamam. 's Morgens biedt het beroemde 
ibis-ontbijtbuffet alle vitaminen voor een geslaagde dag. 

 ibis Styles Nieuwpoort 
 Brugse Steenweg  41  •  8620  Nieuwpoort ( België) 

 T +32 (0)50 20 12 02 •  www.ibis.com •  H9716-GM@ACCOR.COM

 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.

 

 B&B ZaZoZee in  Oostende

8 

  B&B ZAZOZEE
 OOSTENDE •  BELGIË

 Wie naar zee gaat, doet dat om even weg te zijn van alle stress die het dagelijkse 
leven met zich meebrengt. In Oostende is Bed & Breakfast ZaZoZee - wat 
staat voor Zalig Zorgeloos aan Zee - daarvoor dé perfecte plek. De bed en 
breakfast ligt in een rustige woonwijk, op amper een kwartiertje stappen 
van het strand. Het volledig gerenoveerde herenhuis waarin deze B&B zijn 
onderdak vindt, biedt je een uiterst gezellig ingerichte kamer met alle stan-
daardvoorzieningen. 's Ochtends wacht je een heerlijk ontbijt. Op zonnige 
dagen ontbijt je op het ruime terras en waan je jezelf in een zuiderse haciënda. 

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 BELG
IË
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DEZE BONGO

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

 

 Leopold Hotel Ostend in  Oostende

9 

  LEOPOLD HOTEL OSTEND ***
 OOSTENDE •  BELGIË

 Een historisch art-decogebouw uit 1928, gelegen in het hart van Oostende, 
wordt je ideale uitvalsbasis om de stad te verkennen. Maak een wandeling op 
het strand of langsheen de promenade, pik een voorstelling mee, beproef je 
geluk in het Casino Kursaal of ontdek de talrijke winkels in de Adolf  Buylstraat 
en de Kapellestraat. Dit alles op korte loopafstand van het hotel. De kamers 
vallen het best te omschrijven als klein, charmant, trendy en gezellig. Na 
een drukke dag is het heerlijk ontspannen in de stijlvolle Lounge Bar van het 
hotel. Elke ochtend geniet je van een uitgebreid ontbijtbuffet met koude en 
warme gerechten.

 Leopold Hotel Ostend 
 Van Iseghemlaan  110  •  8400  Oostende ( België) 

 T +32 (0)59 70 08 06 •  nl.leopoldhotelostend.com •  reception.ostend@leopoldhotels.com

 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.

 

 Mercure Oostende in  Oostende

10 

  MERCURE OOSTENDE ****
 OOSTENDE •  BELGIË

 Mercure Oostende ligt op 75 meter van het strand en op wandelafstand van 
de vele restaurants, cafés en het Oostendse nachtleven. Het hotel heeft een 
functioneel, modern interieur en werd in 2015 volledig gerenoveerd. Je kunt 
er niet alleen genieten van een goeie nachtrust, maar ook van een uitgebreid 
ontbijt en een vriendelijke service. De 95 eigentijdse kamers zijn voorzien 
van alle comfort. In het restaurant kun je genieten van een aantrekkelijk 
ontbijtbuffet. De bar is een gezellige plek om nog even na te praten over 
je drukke dag of om een aperitiefje te drinken voor je weer de stad induikt. 

 Mercure Oostende 
 Leopold II-laan  20  •  8400  Oostende ( België) 

 T +32 (0)59 70 76 63 •  www.mercure.com/A159 •  HA159@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 BELG
IË
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DEZE BONGO

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

 

 Ostend Hotel in  Oostende

11 

  OSTEND HOTEL ***
 OOSTENDE •  BELGIË

 Ostend Hotel is ideaal gelegen in het hart van de stad, op slechts vijftig 
meter van het strand en de golven. Vervelen zal je je in Oostende zeker niet 
doen. Ontdek de verkeersvrije winkelstraten met talrijke winkels naar ieders 
smaak en budget, of breng een bezoekje aan de zeehaven, de jachthaven of 
het Kursaal Oostende met casino. In Ostend Hotel verblijf je in een van 
de 110 comfortabele kamers die zijn voorzien van alle moderne faciliteiten. 
Ook in het hotel kan je trouwens heerlijk ontspannen. Ga langs in de sauna 
of de Safaribar, of leef je uit in de fitness. Kindjes kunnen dan weer heerlijk 
ravotten in de speelruimte met trampoline en springkasteel. 

 Ostend Hotel 
 Londenstraat  6  •  8400  Oostende ( België) 

 T +32 (0)59 70 46 25 •  www.hotelostend.be •  info@hotelostend.be

 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.

 

 The Imperial in  Oostende

12 

  THE IMPERIAL ***
 OOSTENDE •  BELGIË

 De paardenrenbaan en de Mercator, het casino, de jachthaven en natuurlijk 
ook de obligate visstalletjes waar je garnalen en ander vers gevangen lekkers 
kunt kopen: laat je overvallen door de nostalgische charme van Oostende. 
Hotel The Imperial ligt in de buurt van de talrijke Oostendse trekpleisters. 
Wie er binnengaat, wordt meteen omarmd door de stijlvolle, gezellige sfeer. 
Alle 61 kamers stralen dezelfde tijdloze charme uit. De moderne kijk op 
'klassiek' is dan ook de rode draad in het interieur, wat zorgt voor een mooi 
gebalanceerde uitstraling die bovendien naadloos aansluit bij het nostalgische 
imago van Oostende. 

 The Imperial 
 Van Iseghemlaan  76  •  8400  Oostende ( België) 

 T +32 (0)59 80 67 67 •  www.hotel-imperial.be •  info@hotel-imperial.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: dit arrange-
ment is niet geldig op 
de Belgische feestdagen 
en tijdens de verlengde 
feestweekends.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hotel Royal Astrid in  Oostende

13 

  HOTEL ROYAL ASTRID ***
 OOSTENDE •  BELGIË

 Zin in een deugddoend weekendje aan zee? Dan vormt Hotel Royal Astrid 
een goede uitvalsbasis. Het hotel ligt vlak bij de mooie zandstranden en de 
renbaan van Oostende, en beschikt over een eigen wellness, een restaurant 
en comfortabele accommodaties. Overnachten doe je in een hedendaags 
ingerichte kamer. In de spa (betalend) kun je in alle rust genieten van een 
jacuzzi, een zoutgrot, een ijsgrot en de verschillende sauna's en stoombaden. 
Er is ook een ruim aanbod aan massages en schoonheidsbehandelingen, die je 
op voorhand kunt boeken. Je begint je dag met een uitgebreid ontbijtbuffet 
in restaurant Mozart. In de bar geniet je van een aperitiefje bij het haardvuur. 

 Hotel Royal Astrid 
 Wellingtonstraat  15  •  8400  Oostende ( België) 

 T +32 (0)59 33 96 96 •  www.royalastrid.com •  info@royalastrid.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een nieuwe kamer

• een ontbijt

 BE
LG

IË



23

DEZE BONGO

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

 

 Hotel Ter Streep in  Oostende

14 

  HOTEL TER STREEP ***
 OOSTENDE •  BELGIË

 Midden in de gezellige bedrijvigheid van Oostende, vlak bij strand, casino, 
winkel centrum en jachthaven, vind je het driesterren Hotel Ter Streep. 
Het beschikt over 37 klassieke kamers die van alle moderne gemakken zijn 
voorzien om je een goede nachtrust en een aangenaam verblijf te verzekeren. 
's Ochtends wacht er een gevarieerd ontbijtbuffet om de nieuwe dag goed en 
wel in te zetten. Daarnaast biedt het Hotel Ter Streep je allerlei faciliteiten. 
Zo kun je genieten van een verkwikkende saunabeurt (betalend) of kun je 
op een fiets springen en een tochtje over de zeedijk maken. 

 Hotel Ter Streep 
 Leopold II-laan  14  •  8400  Oostende ( België) 

 T +32 (0)59 70 09 12 •  www.terstreep.be •  info@terstreep.be

 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.

 

 Canalview Hotel Ter Reien in  Brugge
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  CANALVIEW HOTEL TER REIEN **
 BRUGGE •  BELGIË

 Voor een rustig verblijf vlak bij het historische centrum van Brugge moet je 
bij Canalview Hotel Ter Reien zijn. Dit kleinschalige hotel, dat dateert uit 
1892, vind je in een gezellige woonwijk aan de Sint-Annarei. Zowel de Burg 
en de Basiliek van het Heilig Bloed als het Belfort en de Markt liggen op 
slechts vijfhonderd meter van je hotel, waardoor je het meeste uit je verblijf 
in Brugge kan halen. De kamers zijn eenvoudig, maar voorzien van alles 
wat je nodig hebt voor een aangenaam verblijf. Elke ochtend wordt er een 
continentaal ontbijt geserveerd, waar je van kunt genieten in de ontbijtzaal 
of op het terras op de binnenplaats. 

 Canalview Hotel Ter Reien 
 Langestraat  1  •  8000  Brugge ( België) 

 T +32 (0)50 34 91 00 •  www.hotelterreien.be •  info@hotelterreien.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: je kunt dit 
 arrangement niet boeken 
via de Bongo- website. 
Gelieve rechtstreeks bij 
het hotel te reserveren 
via telefoon of e-mail. 
Aankomst is mogelijk 
van zondag tot en met 
donderdag.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Aparthotel Blankenberge in  Blankenberge
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  APARTHOTEL BLANKENBERGE
 BL ANKENBERGE •  BELGIË

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

 Aparthotel Blankenberge 
 Zeedijk  96-103  •  8370  Blankenberge ( België) 

 T +32 (0)50 41 77 52 •  www.aparthotelblankenberge.be •  reception@aparthotelblanken-

 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.

 

 Holiday Suites Blankenberge in  Blankenberge
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  HOLIDAY SUITES BLANKENBERGE
 BL ANKENBERGE •  BELGIË

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

 Holiday Suites Blankenberge 
 Zeedijk  96  •  8370  Blankenberge ( België) 

 T 32 (0)2 512 92 40 •  www.holidaysuites.be •  info@holidaysuites.eu

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer

• schoonmaakkosten 
inbegrepen

Opgelet, exclusief:
• een ontbijt (zelf te 

verzorgen)
• extra personen
• lakens (wel verplicht ter 

plaatse te huren:  
8 euro p.p.)

• handdoeken zijn optio-
neel (5 euro p.p.)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Corsendonk Duinse Polders in  Blankenberge

18 

  CORSENDONK DUINSE POLDERS
 BL ANKENBERGE •  BELGIË

 Corsendonk Duinse Polders is een droombestemming voor gezinnen met 
kinderen. Dit vakantiedomein ligt op honderd meter van het strand en de 
zee. Wandel eens naar de pier of langs de kust en laat de gezonde zeebries 
z'n werk doen. Vlak bij het hotel liggen tal van fiets- en wandelroutes die 
je Blankenberge op een andere manier laten ontdekken. Het hotel straalt 
een gezellige en familiale sfeer uit. De kamers zijn zeer recent vernieuwd 
en hebben een eigen badkamer. Bovendien is er gratis draadloos internet in 
het hele hotel. Op het domein is ook een ruime parking aanwezig. Parkeer 
je auto bij aankomst met een gerust gemoed, want tijdens je verblijf kun je 
alles te voet doen. 

 Corsendonk Duinse Polders 
 A. Ruzettelaan  195  •  8370  Blankenberge ( België) 

 T +32 (0)50 43 24 00 •  www.corsendonkhotels.com •  info.duinsepolders@corsendonk-

 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 Franky in  Blankenberge
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  HOTEL FRANKY **
 BL ANKENBERGE •  BELGIË

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

 Hotel Franky 
 Weststraat  27  •  8370  Blankenberge ( België) 

 T +32 (0)50 96 04 40  •  reception@hotelfranky.be

 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.

 

 ibis Styles Zeebrugge in  Zeebrugge

20 

  IBIS STYLES ZEEBRUGGE ***
 ZEEBRUGGE •  BELGIË

 Ooit was het een pittoresk vissersdorp, maar nu is Zeebrugge een bruisen-
de kustgemeente tussen het mondaine Knokke-Heist en het toeristische 
 Blankenberge. Het is hier dat het nieuwe ibis Styles Zeebrugge zijn thuishaven 
vond. De zestig kamers zijn licht en gezellig en hebben uitzicht op de haven 
of op het buitenzwembad. Verder heeft het hotel ook een terras waar het 
aangenaam vertoeven is. Het hotel geniet van een uitstekende ligging op 
Coney Islands, het stukje Zeebrugge dat zich tussen de twee havensluizen 
bevindt en dat zich uitstrekt van het dorp tot de marinebasis. 

 ibis Styles Zeebrugge 
 Kustlaan  99  •  8380  Zeebrugge ( België) 

 T +32 (0)50 20 12 02 •  www.ibis.com •  H8091@accor.com

 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.

 

 ibis De Haan in  De Haan
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  IBIS DE HAAN ***
 DE HAAN •  BELGIË

 Hotel ibis De Haan ligt midden in de duinen van De Haan en op een boog-
scheut van het strand. Het hotel is de ideale uitvalsbasis voor een prettig 
verblijf aan zee. De 83 kamers zijn modern ingericht en voorzien van alle 
comfort. 's Morgens geniet je van een koud en warm ontbijtbuffet: de perfecte 
start van een actieve dag. In de buurt van ibis De Haan vind je tal van leuke 
activiteiten. Wat dacht je van een fijne namiddag in subtropisch zwemparadijs 
Sun Parks? Of een flinke wandeling in de Duinbossen van De Haan? In dit 
152 hectare groot natuurpark zie je zowel open duinlandschap als uitgestrekte 
beboste duinen. Er zijn verschillende bewegwijzerde wandelpaden. 

 ibis De Haan 
 Wenduinesteenweg 136  •  8421  De Haan ( België) 

 T +32 (0)59 24 20 30 •  www.ibis.com/8092 •  h8092@accor.com

 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.

 

 Paul's Hotel in  Knokke-Heist
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  PAUL'S HOTEL ***
 KNOKKE-HEIST •  BELGIË

 Paul's Hotel is een charmante witte villa aan de Elizabethlaan in  Knokke-Heist. 
Je logeert op 150 meter van het strand van de pittoreske badplaats 
 Duinbergen. Het hotel beschikt over een eigen gratis parking en verhuurt 
fietsen. Ook honden zijn (tegen betaling) toegelaten. Sommige kamers zijn 
ingericht in Flamant-stijl, andere hebben een ietwat klassiekere aankleding. 
De kamers aan de voorkant krijgen veel licht binnen, maar ook wat lawaai van 
de drukke Kustbaan. Op de benedenverdieping vind je een kleine, huiselijke 
bar met zitruimte en de ontbijtruimte waar 's ochtends een uitgebreid ontbijt 
met verschillende soorten beleg, eieren en fruitsap geserveerd wordt. 

 Paul's Hotel 
 Elizabethlaan  305  •  8301  Knokke-Heist ( België) 

 T +32 (0)50 51 39 32 •  www.paulshotel.be •  pauls.hotel@skynet.be

 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.

 

 Auberge du Pêcheur in  Sint-Martens-Latem
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  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. Het hotel is een droom 
voor natuurliefhebbers, dankzij de mooiste wandel-, fiets- en ruiterroutes 
en boottochtjes op de Leie die aan het hotel vertrekken. Ook op cultureel 
vlak kom je hier niets tekort. De kamers in Auberge du Pêcheur zijn voorzien 
van telefoon, televisie, wekservice, kluis, airconditioning, koffie- en thee-
faciliteiten en een badkamer met bad of douche. Voor een lunch of diner 
kun je terecht bij brasserie The Green. Bij mooi weer dineer je heerlijk op 
het terras. 

 Auberge du Pêcheur 
 Pontstraat  41  •  9831  Sint-Martens-Latem ( België) 

 T +32 (0)9 282 31 44 •  www.auberge-du-pecheur.be •  info@auberge-du-pecheur.be

 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.

 

 Novotel Mechelen Centrum in  Mechelen
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  NOVOTEL MECHELEN CENTRUM ****
 MECHELEN •  BELGIË

 Het is een goed bewaard geheim dat Mechelen evenveel monumenten en 
geklasseerde gebouwen heeft als Brugge. In het centrum van deze boeiende 
stad logeer je in het trendy Novotel Mechelen Centrum. Het hotel is gebouwd 
op de site van de vroegere Lamot-brouwerij. Vlakbij is de IJzerenleen, met tal 
van leuke shops. Aan de andere kant van het water is de Vismarkt, waar de 
meeste viswinkels hebben plaatsgemaakt voor gezellige cafés en restaurants 
met terrasjes die op zomerse avonden gezellig vol zitten. De 122 kamers van 
Novotel Mechelen Centrum beschikken over alle nodige luxe en comfort. 
Een beetje sporten of ontspannen, kan in de fitnessruimte en de hamam. 

 Novotel Mechelen Centrum 
 Van Beethovenstraat  1  •  2800  Mechelen ( België) 

 T +32 (0)15 40 49 50 •  www.novotel.com •  H3154@accor.com

 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 Spaenjerd in  Kinrooi
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  DE SPAENJERD ***
 KINROOI •  BELGIË

 De Spaenjerd is een gerestaureerd pand met een rijke geschiedenis. Toen 
de boten op de Maas nog voortgetrokken werden door paarden, was De 
Spaenjerd al een favoriete halte voor de dorstige schippers. Die schippers 
van weleer zijn de plezierbootschippers van nu, die hun boot vlakbij in de 
haven hebben liggen. Sinds 2004 begroeten Marian en Jos hun gasten in een 
huiselijke sfeer. Kinrooi is het ideale startpunt voor wandel- en fietstochten, 
maar ook op het water valt er veel te beleven. Verken de jachthaven, maak 
een boottochtje of bezoek nabijgelegen steden als Maaseik en Maastricht. 

 De Spaenjerd 
 Maasstraat  84  •  3640  Kinrooi ( België) 

 T +32 (0)89 32 12 70 •  www.despaenjerd.be •  info@despaenjerd.be

 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.

 

 La Stanza della Farfalla in  Kuringen
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  LA STANZA DELLA FARFALLA
 KURINGEN •  BELGIË

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

 La Stanza della Farfalla 
 Rechterstraat  12  •  3511  Kuringen ( België) 

 T +32 (0)47 87 21 41 5 •  www.lastanzadellafarfalla.be •  lastanzadellafarfalla@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een kamer van de 
B&B

• een ontbijt

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

 

 's Hertogenmolens in  Aarschot
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  'S HERTOGENMOLENS ***
 AARSCHOT •  BELGIË

 De 's Hertogenmolens liggen dwars over de Demer in hartje Vlaams  Brabant 
en werden in de zestiende eeuw door Willem de Croy gebouwd. In de 
 eenentwintigste eeuw kregen ze na een restauratie van vijf jaar een nieuwe 
bestemming als hotel. 's Hertogenmolens heeft 25 behaaglijke kamers, die 
uitkijken op het stromende water van de Demer. In de constructie vind je nog 
verschillende authentieke elementen, zoals de houten balken in de zoldering. De 
kamers zijn voorzien van alle moderne comfort. Een loopbrug langs de sluizen 
brengt je naar de brasserie, waar je kunt genieten van de heerlijke gerechten 
op de gevarieerde kaart. In de zomermaanden kun je eten op het prachtige 
terras, zwevend boven de rivier. 

 's Hertogenmolens 
 Demerstraat  1  •  3200  Aarschot ( België) 

 T +32 (0)16 67 98 03 •  www.lodge-hotels.be •  aarschot@lodge-hotels.be

 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.

 

 Martin's Manoir in  Genval
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  MARTIN'S MANOIR ***
 GENVAL •  BELGIË

 Martin's Manoir is ondergebracht in een fraai Victoriaans landhuis. Laat je 
niet misleiden door de romantische en klassieke inrichting want je beschikt 
hier over moderne faciliteiten. Op tweehonderd meter van het hotel vind je 
Martin'Spa Bodywhealth, de prachtige wellness van het vijfsterrenzusterhotel 
Martin's Château du Lac. Ontspan in de jacuzzi, het verwarmde relaxatiebad, 
de sauna en de hamam. Laat je ook verleiden door de lichaamsbehandelingen 
die je op voorhand kunt boeken. 's Ochtends word je na een korte wandeling 
naar Martin's Chateau du Lac beloond met een vijfsterrenontbijtbuffet. Ook 
in restaurant Genval.Les.Bains ben je van harte welkom. 

 Martin's Manoir 
 Avenue Hoover  8  •  1332  Genval ( België) 

 T +32 (0)2 655 63 11 •  www.martinshotels.com/nl/hotel/manoir-du-lac •  cdl@martinsho-

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: parkeren en 
inchecken gebeurt in 
het Martin's Château 
du Lac (Avenue du Lac 
87, 1332 Genval).
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 ibis Dinant in  Dinant
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  IBIS DINANT ***
 DINANT •  BELGIË

 Dinant ligt als het ware gekneld tussen de Maas en de steile rotsen waarop 
de beroemde citadel torent. Met de diverse activiteiten die het stadje en 
zijn omgeving aanbieden, mag Dinant zich gerust een toeristische topper 
noemen. Als uitvalsbasis is ibis Dinant ideaal. Dit eigentijdse hotel ligt langs 
de Maas, naast het casino. De 58 kamers beschikken over alle hedendaagse 
comfort. Het terras van de hotelbar hangt boven de Maas, zodat je een mooi 
uitzicht hebt op de rivier.  

 ibis Dinant 
 Rempart d'Albeau  16  •  5500  Dinant ( België) 

 T +32 (0)82 21 15 00 •  www.ibis.com/nl/hotel-3150-ibis-dinant/index.shtml •  h3150@

 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 Fief de Liboichant in  Alle-sur-Semois
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  LE FIEF DE LIBOICHANT **
 ALLE-SUR-SEMOIS •  BELGIË

 Le Fief de Liboichant is een hartelijk familiehotel, waar jong en oud zich 
thuis voelen. Gelegen aan de oevers van de rivier, in het pittoreske dorpje 
Alle-sur-Semois, is het de perfecte uitvalsbasis voor het ontdekken van een 
stukje paradijs in het hart van de Ardennen. In deze prachtige omgeving kun 
je heerlijk tot rust komen of met het hele gezin op avontuur trekken in de 
uitgestrekte bossen. Ook het ontbijt zelf laat niets te wensen over, want je 
wordt er heerlijk verwend met diverse soorten brood, lekkere lokale eitjes 
en, niet te vergeten, een heerlijk glaasje bubbels. 

 Hostellerie Le Fief de Liboichant 
 Rue de Liboichant  44  •  5550  Alle-sur-Semois ( België) 

 T +32 (0)61 50 80 30 •  www.lefiefdeliboichant.be •  info@lefiefdeliboichant.be

 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.

 

 Hotel Les Jardins De La Molignée in  Anhée
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  HOTEL LES JARDINS DE LA MOLIGNÉE ****
 ANHÉE •  BELGIË

 Net buiten Anhée, waar het gezellig kabbelende riviertje de Molignée in de 
Maas uitmondt, vind je Hotel Les Jardins De La Molignée. Het hotel straalt 
de typische Ardense charme uit en wordt omringd door heuvels, rotsen, water 
en bossen. Achter de met klimop begroeide gevels van het viersterrenhotel, 
verblijf je in een eenvoudig ingerichte kamer, voorzien van al het comfort 
dat je nodig hebt voor een leuk weekendje weg. Les Jardins De La Molignée 
biedt je de keuze uit maar liefst drie restaurants, waar je in een aangenaam 
decor culinair verwend wordt. In de brasserie ben je elke dag welkom, terwijl 
de beide andere restaurants je graag in het weekend verwelkomen. Het hotel 
beschikt ook over een overdekt zwembad, een sauna en twee tennisbanen. 

 Hotel Les Jardins De La Molignée 
 Rue de la Molignée  1  •  5537  Anhée ( België) 

 T +32 (0)82 61 33 75 •  www.jardins.molignee.com •  reception@jardins.molignee.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van het 

zwembad en de sauna

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.

 

 Hôtel du Lac in  Bütgenbach
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  HÔTEL DU LAC ***
 BÜTGENBACH •  BELGIË

 In Duitstalig België, zo'n vijftien kilometer ten oosten van Malmedy, ligt 
 Bütgenbach. Dit pittoreske dorpje beschikt over het 120 hectare grote meer 
van Bütgenbach met in de directe omgeving Hôtel du Lac. Het hotel is een 
ideale plaats om te verblijven als je van watersport of flinke wandelingen 
houdt. Het hotel beschikt over 24 kamers. In Carol's Restaurant, op de 
eerste verdieping van het hotel, kun je genieten van regionale gerechten. 
Bovendien kun je hier relaxen in de sauna of aan je conditie werken in de 
fitness. 's Ochtends staat je een gevarieerd ontbijtbuffet te wachten. 

 Hôtel du Lac 
 Seestraße  53  •  4750  Bütgenbach ( België) 

 T +32 (0)80 44 64 13 •  www.hoteldulac.be •  info@hoteldulac.be

 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.

 

 Beau Séjour in  Frahan-sur-Semois
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  BEAU SÉJOUR ***
 FRAHAN-SUR-SEMOIS •  BELGIË

 De Semois maakt enkele prachtige bochten en voorziet de Ardennen daar-
mee van adembenemende panorama's. Zo'n pareltje is de meander aan de 
voet van Rochehaut, een dorpje dat dankzij deze ligging tot de mooiste van 
de Ardennen, misschien wel van België, gerekend mag worden. Aan deze 
rivierkronkel ligt Hotel-Restaurant Beau Séjour, het hotel van de harte-
lijke Familie Gallot. Het interieur is klassiek, met hier en daar de obligate 
bloemen motieven: enigszins ouderwets, maar zo passend bij de charmes van 
de streek. Je kamer heeft alle nodige basisvoorzieningen en soms ook een 
balkon of een salon. Na een uitstekende nachtrust geniet je van een heerlijk 
uitgebreid ontbijtbuffet. 

 Hotel-Restaurant Beau Séjour 
 Rue du Tabac  7  •  6830  Frahan-sur-Semois ( België) 

 T +32 (0)61 46 65 21 •  www.hotel-beausejour.be •  info@hotel-beausejour.be

 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.

 

 Cocoon Hôtel du Commerce in  Houffalize

34 

  COCOON HÔTEL DU COMMERCE ****
 HOUFFALIZE •  BELGIË

 Ouderwetse charme gecombineerd met moderne luxe, dat is de beste manier 
om Cocoon Hôtel du Commerce te typeren. Dit viersterrenhotel uit 1842 
werd volledig onder handen genomen en straalt opnieuw zijn authentieke 
schoonheid uit. Specialiteit van het hotel zijn de gastronomische weekends. 
Het staat buiten kijf dat de fijne keuken en de professionele meertalige 
bediening daar voor iets tussen zitten. Hôtel du Commerce ligt in het hart 
van de Ardennen en de Ourthe stroomt er door de tuin. Een ideale setting 
voor een heerlijk verblijf. 

 Cocoon Hôtel du Commerce 
 Rue du Pont  10  •  6660  Houffalize ( België) 

 T +32 (0)61 28 96 86 •  www.cocoonhotels.eu •  commerce@cocoonhotels.eu

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Le Val de Poix in  Saint-Hubert
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  LE VAL DE POIX ***
 SAINT-HUBERT •  BELGIË

 In het hart van de Belgische Ardennen heeft het comfortabele Hôtel Le Val 
de Poix alles in huis om een ideale uitvalsbasis te zijn voor een gezellige uitstap. 
De streek is een paradijs voor natuurliefhebbers. Uitgestrekte bossen nodigen 
uit tot lange verkenningstochten te voet of met de mountainbike. Hôtel Le 
Val de Poix telt 42 kamers met het nodige comfort. Na een dagje buitenlucht 
kun je aanschuiven in het voortreffelijke restaurant Les Gamines. Nog een tip 
voor romantische zielen: zoek eens een zitje in de intieme terrastuintjes aan 
de achterzijde van het hotel. Je wordt er omgeven door kleurrijke bloemen 
en enkel het geroezemoes van ijverige bijen kan de stilte doorbreken. 

 Hôtel Le Val de Poix - Les Gamines 
 Rue des Ardennes  18  •  6870  Saint-Hubert ( België) 

 T +32 (0)61 61 13 29 •  www.levaldepoix.com •  info@lesgamines.be

 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 Myrtilles in  Vielsalm
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  HÔTEL MYRTILLES ***
 VIELSALM •  BELGIË

 In Vielsalm, in het hart van het Ardense woud en in de onmiddellijke om-
geving van het meer van Les Doyards, vind je Hôtel Myrtilles. Het nette en 
aangename hotel geeft je het comfort en de rust die je voor ogen hebt bij 
een verblijf in de Ardennen. Rustzoekers en wandelliefhebbers zullen zeker 
bekoord worden door de streek met haar groene bossen, haar mysterieuze 
valleien en haar typische dorpjes. 's Ochtends staat een ontbijt voor je klaar 
in de rustiek ingerichte eetzaal. Even ontspannen? Nestel je in de salon of 
in de bar voor je favoriete drankje. Het hotel beschikt verder ook over een 
sauna, fitness, biljartzaal en een multimediaruimte. 

 Hôtel Myrtilles 
 Rue du Vieux Marché  1  •  6690  Vielsalm ( België) 

 T +32 (0)80 67 22 85 •  www.lesmyrtilles.be •  info@lesmyrtilles.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van sauna en 

fitness

Opgelet: de Bongo is 
niet geldig tijdens grote 
Francorchamps wed-
strijden, feestweekends, 
Pasen, Allerheiligen, 
Kerstmis en ook niet in 
de krokusvakantie.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 River & Breakfast in  Jupille (Rendeux)
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  RIVER & BREAKFAST
 JUPILLE (RENDEUX) •  BELGIË

 Midden in de groene, heuvelachtige Ardennen, vlak bij La Roche, vind je het 
piepkleine dorpje Jupille. Het is een prachtige omgeving voor buitensporters 
en avonturiers en dat heeft de organisatie Wildtrails goed begrepen. Dit 
buitensportcentrum bezit er een domein van niet minder dan tien hectare. 
Wildtrails biedt verschillende spannende activiteiten aan, zoals kajakken, 
speleologie, deathride, touwenparcours, via ferrata… Uiteraard kun je steeds 
rekenen op professionele begeleiding en het geschikte materiaal. Daarnaast 
kun je ook blijven slapen in het basecamp van Wildtrails. Bij River & Breakfast 
geniet je van een deugddoende nachtrust en een smakelijk ontbijt. 

 Wildtrails 
 Rue Sainte-Bernadette  30  •  6987  Jupille (Rendeux) ( België) 
 T +32 (0)84 36 85 50 •  www.wildtrails.be •  info@wildtrails.be

 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.

 

 Aux Anciennes Tanneries in  Wiltz

38 

  AUX ANCIENNES TANNERIES ***
 WILTZ •  LUXEMBURG

 Het charmante stadje Wiltz ligt in een prachtig decor van stille rivierdalen 
en beboste heuvels in de Luxemburgse Ardennen. Het nabijgelegen meer 
en het Parc Naturel du Haute Sûre maken van deze streek een gedroomde 
bestemming voor een rustige overnachting met z'n tweetjes. Als je zeker wilt 
zijn van bijhorende Luxemburgse gastvrijheid en een comfortabel verblijf, 
dan is Aux Anciennes Tanneries, een driesterrenhotel aan de oever van de 
rivier de Wiltz, jouw perfecte uitvalsbasis. In de achttien sfeervolle kamers 
geniet je gegarandeerd van een heerlijke nacht. Zin in een hapje, drankje of 
diner? Dan moet je in de bar of het restaurant van het hotel zijn, met een 
mooi terras aan de rivier. 

 Aux Anciennes Tanneries 
 Rue Jos Simon  42  A •  9550  Wiltz ( Luxemburg) 

 T +352 95 75 99 •  www.auxanciennestanneries.com •  tannerie@pt.lu

 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.

 

 Wellness Hotel Wiltz in  Wiltz
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  WELLNESS HOTEL WILTZ ***
 WILTZ •  LUXEMBURG

 Te midden van de rust, aan de Wiltz, beschikt het Wellness Hotel Wiltz over 
comfortabele kamers en alle faciliteiten die men kan verwachten van een 
modern etablissement. De prachtige, omringende landschappen nodigen uit 
tot lange idyllische wandelingen. En wie geboeid is door geschiedenis, zal maar 
al te graag een bezoekje brengen aan het kasteel dat slechts op een kwartier 
stappen ligt van het hotel. Bovendien zijn er in de streek tal van sites over de 
Tweede Wereldoorlog. Voor wie zijn verblijf liever wat luchtiger doorbrengt, 
is het splinternieuwe wellnesscentrum van het hotel de perfecte activiteit. 

 Wellness Hotel Wiltz 
 Rue Jos Simon  44  •  9550  Wiltz ( Luxemburg) 

 T +352 95 75 99 •  auxanciennestanneries.com •  info@whw.lu

 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.

 

 Cocoon Hotel La Rive in  Bourscheid-Plage
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  COCOON HOTEL LA RIVE ****
 BOURSCHEID-PL AGE •  LUXEMBURG

 Aan de voet van de 150 meter hoge heuvel met de imposante middel-
eeuwse burcht van Bourscheid ligt het idyllische plaatsje Bourscheid-Plage. 
Deze oase van rust aan de oever van de Sûre is het vertrekpunt van talloze 
wandelwegen langs bosrijke heuvelruggen en klaterende waterloopjes. In 
het Cocoon Hotel La Rive logeer je in één van de negentien nostalgische 
kamers die uitgerust zijn met alle moderne faciliteiten. Verder beschikt het 
hotel over een  culinair restaurant, een lounge, een gezellige bar, een mooi 
zonneterras, een kinderspeelplein en een binnenspeelruimte, een prachtige 
wellnessruimte, een fitness en een tuin langs de rivier. 

 Cocoon Hotel La Rive 
 Bourscheid-Plage (Rue Buurschter-Plage)  •  9164  Bourscheid-Plage ( Luxemburg) 

 T +352 263 03 51 •  www.cocoonhotels.eu •  rive@cocoonhotels.eu

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 WestCord ApartHotel Boschrijck in  West-Terschelling
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  WESTCORD APARTHOTEL BOSCHRIJCK ****
 WEST-TERSCHELLING •  NEDERL AND

 Schitterend gelegen tussen de bossen van West-Terschelling vind je het 
riante viersterrenhotel WestCord ApartHotel Boschrijck, dat over 62 ruime 
appartementen beschikt die zijn voorzien van alle comfort. De nabijheid van 
het strand en de uitgebreide wellnessfaciliteiten bezorgen je een ontspannen 
eilandgevoel. Sportievelingen kunnen zich uitleven in de fitnessruimte, op de 
tennisbanen of een fiets huren om de omgeving te verkennen. 's Ochtends 
wordt er een heerlijk ontbijt geserveerd en ook 's avonds kun je een hapje 
eten in het restaurant van het hotel. 

 WestCord ApartHotel Boschrijck 
 Sportlaan  5  •  8881 EP  West-Terschelling ( Nederland) 

 T +31 (0)562 44 33 11 •  www.westcordhotels.nl/hotel/aparthotel-boschrijck •  boschrijck@

 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.

 

 Fletcher Hotel-Resort Amelander Kaap in  Hollum-Ameland
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  FLETCHER HOTEL-RESORT 
AMELANDER KAAP ***

 HOLLUM-AMEL AND •  NEDERL AND

 Fletcher Hotel-Resort Amelander Kaap ligt aan de rand van het pittoreske 
dorpje Hollum aan de westkant van het Waddeneiland Ameland. De duinen, 
de zee en het strand zijn vlakbij. Wie het hotel binnenstapt, voelt meteen de 
gezellige en relaxte sfeer. Ontspannen doe je in het wellnessgedeelte. Na 
een leuke dag op het eiland, kun je in het sfeervolle restaurant smullen van 
een verfijnde keuken. Heerlijk slapen doe je in een van de 42 comfortabel 
ingerichte kamers met wifi en badkamer met bad. 's Morgens wordt in het 
restaurant een ontbijt voor je geserveerd. 

 Fletcher Hotel-Resort Amelander Kaap 
 Oosterhiemweg  1  •  9161 CZ  Hollum-Ameland ( Nederland) 

 T +31 (0)519 554 646 •  www.hotelamelanderkaap.nl •  info@hotelamelanderkaap.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot het 

zwembad, de sauna 
en het dompelbad

 N
ED

ER
LA

N
D



52

DEZE BONGO

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

 

 Landhotel de IJsvogel in  Legemeer
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  LANDHOTEL DE IJSVOGEL ****
 LEGEMEER •  NEDERL AND

 Tussen de Friese meren en nabij het bekende watersportdorp Langweer ligt 
het Landhotel de IJsvogel. Je wordt er gastvrij ontvangen en geniet er van 
het rustige leven op een rustieke locatie, omringd door weilanden en bossen. 
Tegenover het hotel ligt een golfbaan. Er zijn 21 royale kamers die van alle 
gemakken zijn voorzien. Bijna alle kamers beschikken over een eigen terras 
of balkon met een weids uitzicht over het Friese landschap. Om helemaal 
te ontspannen, kun je gebruikmaken van de sauna en in de zomermaanden 
van het verwarmde buitenzwembad. 

 Landhotel de IJsvogel 
 Legemeersterweg  1  a •  8527 DS  Legemeer ( Nederland) 

 T +31 (0)513 43 29 99 •  www.landhoteldeijsvogel.nl •  info@hotelstnicolaasga.nl

 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.

 

 Best Western Plus Hotel Groningen Plaza in  Groningen
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  BEST WESTERN PLUS HOTEL 
 GRONINGEN PLAZA ***

 GRONINGEN •  NEDERL AND

 Best Western Plus Hotel Groningen Plaza ligt op het snijpunt tussen de 
snelwegen A7 en de A28. Daarmee is dit designhotel een prima vertrekpunt 
voor een verkenning van zowel de stad Groningen als van de ommelanden. 
Het hotel ligt bovendien direct naast natuurgebied Hoornsemeer, waar het 
heerlijk fietsen en wandelen is. De 121 hotelkamers bieden je alles wat je van 
een modern hotel kunt verwachten. De kamers zijn elegant ingericht, met 
moderne kunst aan de muur. Het hotel heeft tevens een binnenzwembad en 
ruime tuin. Het restaurant serveert lunch- en dinergerechten die bereid zijn 
met seizoensgebonden producten. Het centrum van Groningen is gemakkelijk 
bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 Hampshire Hotel - Plaza Groningen 
 Laan Corpus den Hoorn  300  •  9728 JT  Groningen ( Nederland) 

 T +31 (0)50 524 80 00 •  www.hampshire-plazagroningen.nl •  info@hampshire-plazagro-

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een comfortkamer

• een ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D



54

DEZE BONGO

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

 

 De dames van de Jonge in  Giethoorn
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  DE DAMES VAN DE JONGE ***+

 GIETHOORN •  NEDERL AND

 In het decor van het oogstrelende Nationaal Park Weerribben - Wieden, aan 
de rand van het idyllische dorp Giethoorn, vind je aan het water het hotel De 
dames van de Jonge. Hier wordt je gastvrij ontvangen door drie generaties 
dames. Je vertoeft er in een oase van rust en ruimte. Het hotel heeft een 
rustiek, romantisch karakter met een streekeigen gastvrijheid. Bovendien is 
het een ideaal startpunt voor een ontdekkingsreis door culturele stadjes en 
dorpen met een rijke geschiedenis. In het hotel kun je bovendien fluisterboten 
of fietsen huren om de streek op een andere manier te ontdekken. Over je 
auto moet je je geen zorgen maken: deze kun je gratis parkeren aan het hotel. 

 De dames van de Jonge Hotel-Restaurant 
 Beulakerweg  30  •  8355 AH  Giethoorn ( Nederland) 

 T +31 (0)521 36 13 60 •  www.dedamesvandejonge.nl •  info@dedamesvandejonge.nl

 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 Harmonie in  Giethoorn
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  HOTEL DE HARMONIE ****
 GIETHOORN •  NEDERL AND

 Giethoorn staat bekend om haar prachtige natuur, rietgedekte boerderijen 
en houten bruggetjes over de vele waterlopen. Aan de rand van het oude 
dorp, omgeven door prachtige wandel- en fietspaden en met uitzicht over 
het natuurgebied De Wieden, ligt Hotel De Harmonie. Het is een ideale 
uitvalsbasis voor wie van rust houdt en ook actief wil genieten van de natuur. 
Vanuit elke kamer heb je een prachtig uitzicht op het water en het natuur-
gebied. Het restaurant en de serrezalen zijn sfeervol ingericht en bij mooi 
weer kun je op het terras eten. 

 Hotel-Restaurant De Harmonie 
 Beulakerweg  55  •  8355 AB  Giethoorn ( Nederland) 

 T +31 (0)521 36 13 72 •  www.harmonie-giethoorn.nl •  info@harmonie-giethoorn.nl

 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 Zon in  Ommen
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  DE ZON ****
 OMMEN •  NEDERL AND

 Sinds 1893 staat aan rivier de Vecht in het groene Overijssel hotel De Zon. 
Het hotel staat bekend als kunsthotel: naast de vele moderne werken van 
onder andere Bart ten Bruggencate, hangen er een achttal stukken van de 
Groningse schilder Henk Helmantel. De 35 gastenkamers zijn voorzien van 
alle comfort. In de Uncle Henry's Pub of de lounge zak je onderuit met een 
biertje of aperitief. Het hotel beschikt ook over een kleine ontspannings-
ruimte met sauna en solarium. Een van de trekpleisters van het hotel is het 
designterras met grote parasols. De keuken serveert Frans georiënteerde 
gerechten met streekproducten. 

 De Zon Hotel & Restaurant 
 Voorbrug  1  •  7731 BB  Ommen ( Nederland) 

 T +31 (0)52 945 55 50 •  www.dezon.nl •  receptie@hoteldezon.nl

 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 Mooirivier in  Dalfsen
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  HOTEL MOOIRIVIER ****
 DALFSEN •  NEDERL AND

 Mooirivier ligt pal aan de rivier de Vecht, tussen Ommen en Dalfsen en net 
buiten de culturele hotspot Zwolle. Het is een inspirerend hotel midden in de 
natuur. Heerlijk wegdromen met een boek in een ligstoel aan de rivier, een 
fiets- of wandeltocht door het groene Vechtdal maken of stroomafwaarts 
in een kano naar het dorpje Dalfsen varen: het kan allemaal. Het hotel 
combineert traditionele charme met een modern design en beschikt over 
een bar met terras aan het water en comfortabele hotelkamers. Lekker eten 
doe je in het restaurant, met een kaart waarop eerlijke en streekgebonden 
producten uit het Vechtdal staan. 

 Hotel Mooirivier 
 Oude Oever  10  •  7722 VE  Dalfsen ( Nederland) 

 T +31 (0)529 47 87 77 •  www.mooirivier.nl •  info@mooirivier.nl

 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.

 

 Fletcher Hotel Restaurant Loosdrecht-Amsterdam in  Loosdrecht
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  FLETCHER HOTEL RESTAURANT 
LOOSDRECHT-AMSTERDAM ****

 LOOSDRECHT •  NEDERL AND

 Het viersterrenhotel Fletcher Hotel Restaurant Loosdrecht-Amsterdam is 
prachtig gelegen aan de Loosdrechtse Plassen, in het hart van Nederland. Het 
water van de Loosdrechtse Plassen is afkomstig van de Utrechtse  Heuvelrug. 
Vanuit het hotel kun je genieten van het uitzicht over het water en de om-
liggende streek. Verder herbergt het hotel ook een gezellig restaurant met 
bar en lounge. Je hebt er een mooi uitzicht over de plassen en het is ook per 
boot of sloepje bereikbaar. Je kunt er heerlijk ontspannen loungen met een 
smoothie, een bittergarnituurtje en een oosters hapje. Ook een uitgebreidere 
culinaire maaltijd van uitstekende kwaliteit behoort er tot de mogelijkheden.
 
 

 Fletcher Hotel Restaurant Loosdrecht-Amsterdam 
 Oud Loosdrechtsedijk  253  •  1231 LZ  Loosdrecht ( Nederland) 

 T +31 (0)355 82 49 04  •  Info@fletcherhotelloosdrecht.nl

 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.

 

 Apollo Hotel IJmuiden Seaport Beach in  IJmuiden aan Zee
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  APOLLO HOTEL IJMUIDEN  
SEAPORT BEACH ****

 IJMUIDEN AAN ZEE •  NEDERL AND

 Aan de jachthaven van IJmuiden aan Zee, op slechts 150 meter van het 
Noordzeestrand en vlak bij het Kennemermeer, ligt het viersterrenhotel 
Apollo Hotel IJmuiden Seaport Beach. Dat het hotel je een uiterst aangena-
me ligging aanbiedt, zul je al snel zelf kunnen vaststellen. Je kunt er namelijk 
genieten van de zee en het strand of van fietsen door de duinen. En als je 
een dagje wilt shoppen, kun je een bezoek brengen aan Alkmaar, Amsterdam 
of Haarlem. De luxueuze hotelkamers kijken uit over de duinen of over de 
jachthaven waar plezierjachten liggen aangemeerd. Verder beschikt het hotel 
nog over een restaurant met klassieke keuken en een ontspanningsafdeling 
met sauna, fitness en Turks stoombad. 

 Apollo Hotel IJmuiden Seaport Beach 
 Kennemerboulevard  250  •  1976 EG  IJmuiden aan Zee ( Nederland) 

 T +31 (0)255 566 999 •  www.apollohotelsresorts.com •  info@holidayinn-ijmuiden.nl

 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.

 

 Palace Hotel Zandvoort in  Zandvoort
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  PALACE HOTEL ZANDVOORT ****
 ZANDVOORT •  NEDERL AND

 Het Palace Hotel Zandvoort ligt op een unieke locatie langs de Nederlandse 
kust. Je logeert aan de boulevard van Zandvoort en op slechts enkele meters 
afstand van het strand. Bovendien liggen ook de winkels van Haarlem en 
Amsterdam binnen bereik. Geniet van het comfort van dit viersterrenhotel 
en van al het moois dat de Nederlandse kust te bieden heeft. Het ontbijt 
nuttig je in het gezellige restaurant, maar tegen een kleine vergoeding kun 
je ook genieten van de luxe van ontbijt op bed. Het hotel heeft een eigen 
restaurant/bar, de 'Zizo Lounge'. Hier kunt u dinsdag t/m zondag terecht 
voor heerlijke sushi, bites en warme Japanse gerechten, tevens kunt u hier 
genieten van een drankje! 

 Palace Hotel Zandvoort 
 Burgemeester van Fenemaplein  2  •  2042 TA  Zandvoort ( Nederland) 
 T +31 (0)235 71 29 11 •  www.palace-hotel.nl •  info@palace-hotel.nl

 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.

 

 ibis Styles Haarlem City in  Haarlem
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  IBIS STYLES HAARLEM CITY ***
 HAARLEM •  NEDERL AND

 De Haarlemse 'sportboulevard' biedt niet alleen onderdak aan tal van sport-
verenigingen, ook wie toe is aan een deugddoende nachtrust kan er sinds kort 
terecht in het gloednieuwe hotel ibis Styles Haarlem City. Naast de ijsbaan 
en op twee kilometer van het honkbalstadion slaap je er volledig in de sfeer 
van de omgeving. Alle kamers zijn voorzien van kleurrijke sportafbeeldingen 
en modern comfort. Je vindt er ook een haardroger. 's Morgens wacht een 
gezond en vers ontbijtbuffet je op. Ook voor wie minder sportief is aangelegd, 
is het hotel een prima keuze. Het gezellige historische centrum van Haarlem 
met zijn vele musea en monumenten is vlot bereikbaar. Met de auto ben je 
zo aan de kust of in Amsterdam, twintig kilometer verder. 

 ibis Styles Haarlem City 
 A.W.F. Idenburglaan  2  •  2024 AX  Haarlem ( Nederland) 

 T +31 (0)23 205 81 00 •  www.ibis.com •  reservations@cityhotelhaarlem.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D



62

DEZE BONGO

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

 

 Fletcher Hotel-Restaurant Jan van Scorel in  Schoorl
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
JAN VAN SCOREL ****

 SCHOORL •  NEDERL AND

 Op tien kilometer van de kaasstad Alkmaar, aan het Noordzeestrand, ligt 
Schoorl. Het pittoreske dorpje is gelegen aan Nederlands mooiste duin-
gebied: de Schoorlse duinen. Achter een beschutting van vier kilometer 
bosgebied, heide en duingebied vind je hier prachtige stranden. Fletcher 
Hotel-Restaurant Jan van Scorel ligt op vier kilometer van het strand. Het 
hotel beschikt over 85 hotelkamers, voorzien van alle modern comfort. 
Wie de gezonde buitenlucht wil combineren met een smakelijke maaltijd 
kan terecht in restaurant De Kanunnik. Bovendien beschikt het hotel over 
een zwembad en sauna, ideaal om na een actieve dag nog even te relaxen.
 
 

 Fletcher Hotel-Restaurant Jan van Scorel 
 Heereweg  89  •  1871 ED  Schoorl ( Nederland) 

 T +31 (0)72 509 44 44 •  www.fletcherhoteljanvanscorel.nl •  info@hoteljanvanscorel.nl

 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.

 

 Fletcher Hotel-Restaurant Zeeduin in  Wijk aan Zee
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
ZEEDUIN ****

 WIJK AAN ZEE •  NEDERL AND

 Op slechts vijftig meter van het strand in Wijk aan Zee ligt het viersterren 
Fletcher Hotel-Restaurant Zeeduin. In het duingebied achter het strand is 
het heerlijk wandelen of fietsen. Het hotel is een ideale uitvalsbasis, zowel voor 
een overnachting in een rustgevende omgeving als voor een lekker drankje 
met een hapje voor, tijdens of na een dagje aan zee. Bij het restaurant is een 
prachtig terras met houten meubels en loungebanken voor een ontspannen en 
luxueus gevoel. In de bar heerst dezelfde sfeer: dankzij de uitnodigende paarse 
banken en de trendy krukken waan je je in een exclusieve wereldse hotelbar. 

 Fletcher Hotel-Restaurant Zeeduin 
 Relweg  59  •  1949 EC  Wijk aan Zee ( Nederland) 

 T +31 (0)251 37 61 61 •  www.hotelzeeduin.nl •  info@hotelzeeduin.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D



64

DEZE BONGO

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

 

 Fletcher Badhotel Callantsoog in  Callantsoog
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  FLETCHER BADHOTEL CALLANTSOOG ***
 CALL ANTSOOG •  NEDERL AND

 Callantsoog is een prachtige badplaats gelegen in de kop van Noord-Holland 
aan de Noordzee. Even buiten het centrum ligt het zogeheten Zwanenwater, 
een groot duingebied waar je kunt wandelen en genieten van de rust en natuur. 
Callantsoog is tevens het startpunt voor mooie fietsroutes zoals bijvoorbeeld 
door de duinen naar Den Helder, Bergen, Groet of Schoorl. Te midden van 
al deze natuurpracht vind je het Fletcher Badhotel Callantsoog, dat zich op 
slechts tien minuten loopafstand van het Noordzeestrand bevindt. In het 
sfeervolle à-la-carterestaurant mag je rekenen op een verzorgd en heerlijk 
diner. Daarbij hoort uiteraard ook een lekker wijntje. 

 Fletcher Badhotel Callantsoog 
 Abbestederweg  26  •  1759 NB  Callantsoog ( Nederland) 

 T +31 (0)224 58 22 22 •  www.badhotelcallantsoog.nl •  info@badhotelcallantsoog.nl

 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 't Zwaantje in  Callantsoog
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  HOTEL 'T ZWAANTJE ****
 CALL ANTSOOG •  NEDERL AND

 De badplaats Callantsoog in de kop van Noord-Holland heeft misschien 
wel het mooiste strand van Nederland. Lang en breed, met direct achter 
de duinen het gezellige centrum van het dorp. Tijdens de winter heerlijk 
uitwaaien of in de zomer de hele dag genieten van de zon die je huid kust, hier 
is het elk seizoen vakantie. Logeren doe je in hotel 't Zwaantje, een geliefd 
hotel midden in het dorp. Het enthousiaste team van Hotel het Zwaantje 
zal je warm verwelkomen in het moderne hotel. De Auping-bedden en de 
zeelucht garanderen je een zalige nacht slapen. Je fiets laat je met een gerust 
hart achter in de afgesloten fietsenkelder. Voor je auto is er ook voldoende 
parkeerruimte. In het restaurant wacht je 's ochtends een heerlijk ontbijt 
en 's avonds kun je er desgewenst een heerlijk driegangenmenu bestellen.  

 Hotel 't Zwaantje 
 Duinroosweg  36  •  1759HJ  Callantsoog ( Nederland) 

 T +33 (0)2 24 58 14 77 •  www.hotelhetzwaantje.nl •  info@hotelhetzwaantje.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een loggia-kamer

• een ontbijt
• gratis parkeren in de 

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

 

 Fletcher Hotel-Restaurant De Cooghen in  De Koog
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE COOGHEN ***

 DE KOOG •  NEDERL AND

 Welkom op Texel, het grootste Waddeneiland van Nederland. Ben je op zoek 
naar een stevige portie gezelligheid en zilte zeelucht, dan moet je koers zetten 
naar De Koog, dat zonder twijfel het aangenaamste badplaatsje van het hele 
eiland is. Fletcher Hotel-Restaurant De Cooghen is een hotel waarvan de 
gezellige en intieme sfeer helemaal aansluit bij die van zijn omgeving. In de 
comfortabele, modern ingerichte kamers kom je helemaal tot rust na een 
inspannende dag. 's Ochtends staat een uitgebreid ontbijt op je te wachten, 
's avonds neemt restaurant Pure je mee op culinair avontuur. De dagelijkse 
sleur laat je helemaal van je afglijden in het wellnesscenter. 

 Fletcher Hotel-Restaurant De Cooghen 
 Doprsstraat  10  •  1796 BB  De Koog ( Nederland) 

 T +31 (0)222 367 020 •  www.hotelcooghen.nl •  info@hotelcooghen.nl

 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.

 

 Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier in  Huizen
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
 NAUTISCH KWARTIER ***

 HUIZEN •  NEDERL AND

 Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier is een plek waar je je meteen 
thuis voelt en waar ontspanning en tijdloze klasse de boventoon voeren. Je 
vindt het op de kop van de Oude Haven, direct aan het Gooimeer. Er zijn 
tachtig comfortabele hotelkamers, die zich zowel in het hoofdgebouw als in 
de drie bijgebouwen bevinden. De inrichting vormt een eigentijdse versie 
van de nautische stijl, mooi aansluitend op de omgeving. J Restaurant is 
het culinaire hart van het hotel. Hier komen mensen op adem bij de open 
haard met uitzicht op de bootjes. De chef kijkt voor zijn bereidingen naar 
de mediterrane keuken, maar werpt net zo goed een blik over het kanaal. 

 Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier 
 Mastspoor  1  •  1271 GL  Huizen ( Nederland) 

 T +31 (0)35 523 00 10 •  www.hotelnautischkwartier.nl •  info@hotelnautischkwartier.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D



68

DEZE BONGO

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

 

 Fletcher Hotel-Restaurant Elzenduin in  Ter Heijde aan Zee
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
ELZENDUIN ****

 TER HEIJDE AAN ZEE •  NEDERL AND

 Ter Heijde, vlak bij Scheveningen in Zuid-Holland, heeft nog een écht onge-
repte kust. Ideaal om te genieten van al het goede van de zee. De wandel- en 
fietsroutes liggen er voor het uitkiezen. Te midden van al dit natuurschoon 
ligt Fletcher Hotel-Restaurant Elzenduin. Het hotel beschikt over een 
culinair restaurant en een brasserie waar de fijnproever kan genieten van 
seizoensgebonden gerechten, een uitgebreid ontbijtbuffet, lichte lunches 
of à-la-cartegerechten. Kom tot rust in de comfortabele lounge of op het 
terras met uitzicht op de duinen. 

 Fletcher Hotel-Restaurant Elzenduin 
 Strandweg  18  •  2684 VT  Ter Heijde aan Zee ( Nederland) 

 T +31 (0)174 21 42 00 •  www.hotelelzenduin.nl •  info@hotelelzenduin.nl

 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.

 

 Best Western Museumhotels Delft in  Delft

60 

  BEST WESTERN  
MUSEUMHOTELS DELFT ****

 DELFT •  NEDERL AND

 Best Western Museumhotels Delft is ondergebracht in drie monumentale, 
gerestaureerde zeventiende-eeuwse grachtenpanden in het historische 
centrum van Delft. Je vindt er een elegante mix van historische elementen 
en modern viersterrencomfort. De naam Museumhotels is goed gekozen, 
want je slaapt hier als het ware tussen de kunst: antieke elementen uit de 
zeventiende eeuw en unieke kunstobjecten. Er zijn 66 comfortabele kamers 
die alle voorzien zijn van alle faciliteiten. De kamers liggen verspreid over drie 
historische vleugels: het gebouw aan de Phoenixstraat, de erachter gelegen 
Residence met een patio, en het aan de grachten gelegen Museumhotel. 

 Best Western Museumhotels Delft 
 Oude Delft  189  •  2611 HD  Delft ( Nederland) 

 T +31 (0)152 15 30 70 •  www.museumhotels.nl •  info@museumhotels.nl

 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.

 

 Delta Hotel Vlaardingen in  Vlaardingen
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  DELTA HOTEL VLAARDINGEN ****
 VL AARDINGEN •  NEDERL AND

 Je waant je een wereldreiziger in het steeds wisselende decor van voorbij-
varende schepen in de wereldhaven Rotterdam. Aan de rand van Rotterdam, 
uitkijkend over de rivier de Nieuwe Maas en met een prachtig uitzicht op 
de havenactiviteiten ligt Delta Hotel Vlaardingen. Een uniek panorama en 
gemoedelijkheid zijn enkele begrippen die het hotel perfect omschrijven. Je 
logeert in een nautisch ingerichte kamer, met alle faciliteiten die je verwacht 
in een viersterrenhotel. In het gezellige Grand Café beleef je een culinaire 
reis langs de wereldhavensteden. De gerechten worden zonder poespas maar 
wel in een eigentijdse versie gebracht. 

 Delta Hotel Vlaardingen 
 Maasboulevard  15  •  3133 AK  Vlaardingen ( Nederland) 

 T +31 (0)10 434 54 77 •  www.deltahotel.nl •  info@deltahotel.nl

 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.

 

 Inntel Hotels Rotterdam Centre in  Rotterdam
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  INNTEL HOTELS ROTTERDAM CENTRE ****
 ROTTERDAM •  NEDERL AND

 Inntel Hotels Rotterdam Centre ligt op een unieke locatie in hartje 
 Rotterdam, aan de voet van de Erasmusbrug en aan het water. Het hotel ligt 
op loopafstand van alle toeristische attracties die Rotterdam rijk is. De kamers 
beschikken over een minibar, privékluisje, flatscreentelevisie, gratis wifi en een 
badkamer met douche en toilet. 's Ochtends geniet je van het uitgebreide 
ontbijtbuffet in Bar & Brasserie Water. Je proeft er no- nonsensegerechten 
van pure ingrediënten, gecombineerd met uiteenlopende drankjes en een 
uniek uitzicht. Wellnessclub H2O op de achtste verdieping staat garant voor 
totale ontspanning. 

 Inntel Hotels Rotterdam Centre 
 Leuvehaven  80  •  3011 EA  Rotterdam ( Nederland) 

 T +31 (0)10 413 41 39 •  www.inntelhotelsrotterdamcentre.nl •  reservationsrotterdam@

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot Wellness 

Club H2O en Life 
Fitness Gym

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

 

 Badhotel Rockanje aan Zee in  Rockanje
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  BADHOTEL ROCKANJE AAN ZEE ***
 ROCKANJE •  NEDERL AND

 Vlak achter duinen en strand, midden in een uniek natuurgebied, ligt Badhotel 
Rockanje aan Zee. Het hotel is volledig in lodgestijl ingericht, een stijl die 
gebaseerd is op de Amerikaanse lodgers, stoere bosbouwers en houthakkers. 
Hierbij moet je je blank hout voorstellen, natuursteen en warme kleur-
accenten die een hartelijke sfeer oproepen. De 67 gerieflijke hotelkamers 
zijn voorzien van alle hedendaags comfort. Vanaf het balkon van je kamer kijk 
je uit over de duinen en bossen van Voorne. De keukenbrigade van brasserie 
Lodgers serveert verfijnde gerechten. Verder beschikt het hotel over een 
openluchtzwembad, een sauna en een groot zonneterras. 

 Badhotel Rockanje aan Zee - Brasserie Lodgers 
 Tweede Slag  1  •  3235 CR  Rockanje ( Nederland) 

 T +31 (0)181 40 17 55 •  www.badhotel.nl •  info@badhotel.nl

 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.

 

 Best Western Plus City Hotel Gouda in  Gouda
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  BEST WESTERN PLUS CITY HOTEL 
GOUDA ****

 GOUDA •  NEDERL AND

 Op 25 kilometer van Rotterdam ligt de stad Gouda, op de samenvloeiing van 
de rivieren de Gouwe en de Hollandse IJssel. De stad staat vooral bekend 
omwille van de Goudse kaas, maar heeft heel wat meer te bieden voor een 
weekendje weg. In het centrum van Gouda vind je het stijlvolle viersterren-
hotel Best Western Plus City Hotel Gouda. Het hotel heeft een moderne en 
strakke inrichting en biedt alle comfort voor jouw verblijf. 's Ochtend geniet 
je hier van een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds kun je tot rust komen met 
een drankje aan de bar. Voor het diner kun je terecht in restaurant Gregorius 
Cool (gesloten op zondag). 

 Best Western Plus City Hotel Gouda 
 Hoge Gouwe  201  •  2801 LE  Gouda ( Nederland) 

 T +31 (0)182 86 00 86 •  www.bestwesterncityhotelgouda.nl •  info@bestwesterngouda.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D



74

DEZE BONGO

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

 

 Hotel Hoogeerd in  Niftrik
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  HOTEL HOOGEERD ***
 NIFTRIK •  NEDERL AND

 Hotel Hoogeerd is gelegen aan de oevers van de Maas, in het Land van 
Maas en Waal, tussen Oss en Nijmegen. Het is de perfecte omgeving om te 
wandelen of te fietsen. Diverse routes voeren je door unieke landschappen 
langs oevers, polders, dijken en bosgebieden. Daarnaast zit je op een steen-
worp afstand van Nijmegen, de oudste stad van Nederland, waar je kunt 
winkelen, iets kunt drinken of een bezoek kunt brengen aan diverse musea. 
Het panoramarestaurant biedt een schitterend uitzicht over het water en 
zijn activiteiten. Op de uitgebreide menukaart staan verschillende streek- en 
seizoensgerechten. Tot kijk op de dijk! 

 Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd 
 Maasbandijk  10  •  6606 KB  Niftrik ( Nederland) 

 T +31 (0)24 641 40 32 •  www.hoogeerd.nl •  info@hoogeerd.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een ruime kamer met 
uitzicht op de Maas

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

 

 Bilderberg Hotel De Bovenste Molen in  Venlo
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  BILDERBERG HOTEL  
DE BOVENSTE MOLEN ****

 VENLO •  NEDERL AND

 Idyllisch gelegen aan een vijver in de Noord-Limburgse bossen vind je Bilder-
berg Hotel De Bovenste Molen. In het intieme THALGO Spa & Beauty De 
Bovenste Molen kom je helemaal tot rust. Ontspan in de sauna of het Turks 
stoombad of neem een duik in het zwembad. Verder vind je hier verschillende 
behandelruimtes voor onder andere een gezichtsbehandeling, massage of 
lichaamspakking. Bij mooi weer is het heerlijk toeven op het ruime terras 
aan het water. Laat je in het restaurant culinair verrassen en geniet na afloop 
na in de gezellige hotelbar. De comfortabele kamers zijn voorzien van alle 
viersterrencomfort. 

 Bilderberg Hotel De Bovenste Molen 
 Bovenste Molenweg  12  •  5912 TV  Venlo ( Nederland) 

 T +31 (0)77 359 14 14 •  www.bilderberg.nl/venlo/hotel-de-bovenste-molen •  bovenste-mo-

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een uitgebreid 
 Bilderberg-ontbijt

• gebruik van de fitness 
en de wellness-
faciliteiten
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hotel Maashof in  Boekend

67 

  HOTEL MAASHOF ***
 BOEKEND •  NEDERL AND

 Maashof, in het groene Boekend bij Venlo, staat bekend om haar forellen-
vijvers waar zowel sportvissers als amateurs hun hart kunnen ophalen. Maashof 
heeft ook enkele mooie wandel- en fietsroutes langs kastelen, kloosters en 
andere bezienswaardigheden, door de prachtige natuur en langs de oevers 
van de Maas. Na een dagje in het groen kun je bij Hotel Maashof sfeervol 
overnachten en heerlijk tot rust komen. Het hotel beschikt over 24 moderne 
en smaakvol ingerichte kamers. 's Ochtends doe je energie op aan het uit-
gebreide ontbijtbuffet en in het sfeervolle restaurant met mooie wintertuin 
of in de serre geniet je tijdens je lunch of diner van een geweldig uitzicht. 

 Hotel Maashof 
 Maashoflaan  1  •  5927 PV  Boekend ( Nederland) 

 T +31 (0)77 39 69 309 •  www.maashof.com •  info@maashof.com

 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 Maasparel in  Arcen
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  HOTEL DE MAASPAREL ***
 ARCEN •  NEDERL AND

 Door de rijke, afwisselende schoonheid van natuurgebied De Maasduinen, de 
ligging aan de Maas en het thermaalbad is Arcen een dorp dat bij veel toeristen 
in de smaak valt. Een prima uitvalsbasis om te genieten van alles wat Arcen 
te bieden heeft, is Hotel De Maasparel, dat vlak bij het gezellige centrum 
ligt. 's Ochtends smul je van een uitgebreid ontbijtbuffet in de tuinkamer. 
Op culinair gebied worden de gasten van Hotel De Maasparel deskundig 
verwend. Alleen dagverse, eerlijke producten worden op een ambachtelijke 
en creatieve wijze tot tongstrelende gerechten verwerkt. 

 Hotel de Maasparel 
 Schans  3-5  •  5944 AE  Arcen ( Nederland) 

 T +31 (0)77 473 12 96 •  www.maasparel.nl •  info@maasparel.nl

 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 Yacht Miró in  Maastricht
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  HOTEL YACHT MIRÓ
 MAASTRICHT •  NEDERL AND

 Heb je zin in een bijzondere en avontuurlijke overnachting? Van oktober tot 
mei ligt het luxehotel Yacht Miró aangemeerd als hotelschip in de historische 
binnenhaven 't Bassin in Maastricht. Het interieur van het schip is in de stijl 
van de Spaanse kunstenaar Joan Miró, naar wie het jacht is vernoemd. De 
ruime salon met open haard heeft panoramavensters, die een prachtig uitzicht 
bieden op de sfeervolle haven. Tijdens je verblijf kun je de stad verkennen, 
heerlijk winkelen in Maasmechelen Village, wandelen of fietsen. 

 Hotel Yacht Miró 
 Bassin  98-B  •  6211 AK  Maastricht ( Nederland) 

 T +31 (0)653 15 28 40 •  www.dutchparadise.com •  info@dutchparadise.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
luxe buitenhut

• een kapiteinsontbijt
• een welkomstdrankje
• een stadskaart en 

infopakket
• een vrijkaart voor 

 Holland Casino
• VIP-dagpas voor 

 Maasmechelen Village
• kortingsbonnen voor 

Wellness Thermae 2000 
en diverse restaurants

 N
ED

ER
LA

N
D

©
 B

as
 G

ijs
elh

ar
t



79

DEZE BONGO

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

 

 Logis Hotel De Brabantse Biesbosch in  Werkendam
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  LOGIS HOTEL DE BRABANTSE 
 BIESBOSCH ***

 WERKENDAM •  NEDERL AND

 Natuurgebied De Brabantse Biesbosch is een droom voor natuurlie fhebbers, 
wandelaars en fietsers. Wandel langs ruige paden, vaar met de kano naar 
een mysterieuze wereld van wilgenvloedbossen, ontdek de veelzijdige fauna 
en flora of zoek je weg door een doolhof van kreken. Kortom, hier is het 
genieten van buiten zijn en van elke minuut weer een ander mooi plekje 
vinden. Logis Hotel De Brabantse Biesbosch ligt midden in de Biesbosch. 
In de sfeervolle brasserie met serre en open haard en terras kun je terecht 
voor een uitgebreide lunch of diner of voor een snelle, verkwikkende hap. 
Op de menukaart worden ook de vegetariërs niet vergeten. 

 Logis Hotel De Brabantse Biesbosch 
 Spieringsluis  6  •  4251 MR  Werkendam ( Nederland) 

 T +31 (0)183 504 248 •  www.brabantsebiesbosch.nl •  bbbiesbosch@hetnet.nl

 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.

 

 Fletcher Hotel-Restaurant Stadspark in  Bergen op Zoom
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
STADSPARK ****

 BERGEN OP ZOOM •  NEDERL AND

 Het viersterren Fletcher Hotel Stadspark ligt aan de rand van het histori-
sche centrum van Bergen op Zoom. Gesitueerd tussen oude eikenbomen 
en met uitzicht over het water, biedt het hotel je alle rust terwijl je ook dicht 
bij de bruisende binnenstad verblijft. Actievelingen kunnen wandelen op de 
boulevard, of zwemmen, kanoën en windsurfen in de recreatieplas. Liever 
een uitdaging? Het beroemde GR5-wandelpad brengt je over een lengte 
van 2600 kilometer tot Nice. Om heerlijk te ontspannen, hoef je trouwens 
het hotel niet te verlaten. Tegen betaling kan je namelijk terecht in het luxe 
welnesscentrum waar je helemaal tot rust kan komen in de sauna, jacuzzi of 
het zwembad van het hotel. 

 Fletcher Hotel-Restaurant Stadspark 
 Gertrudisboulevard  200  •  4615 MA  Bergen op Zoom ( Nederland) 

 T +31 (0)164 260 202 •  www.fletcherstadsparkhotel.nl •  info@fletcherstadsparkhotel.nl

 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.

 

 Badhotel Renesse in  Renesse
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  BADHOTEL RENESSE ***
 RENESSE •  NEDERL AND

 Het sfeervolle Badhotel Renesse en de fraaie Villa Westerduin liggen op 
een unieke locatie dicht bij de brede duinen en mooie stranden. De com-
fortabele hotelkamers zijn voorzien van een badkamer met ligbad en enkele 
kamers hebben een klein balkon of een dakterras. Verder heeft het hotel 
prachtig aangelegde tuinen, een buitenzwembad en een Finse sauna. In de 
totaal vernieuwde en sfeervolle Brasserie Bries krijg je heerlijke, mediterraan 
geïnspireerde gerechten voorgeschoteld. 

 Badhotel Renesse 
 Laone  2-6  •  4325 EK  Renesse ( Nederland) 

 T +31 (0)11 146 25 00 •  www.badhotelrenesse.nl •  info@badhotelrenesse.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van sauna en 

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

 

 Hampshire Hotel - Renesse in  Renesse

73 

  HAMPSHIRE HOTEL - RENESSE ***
 RENESSE •  NEDERL AND

 Aan de rustige westkant van Renesse, grenzend aan het natuurgebied De 
Kop van Schouwen op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland vind je 
het Hampshire Hotel - Renesse. Het hotel ligt op wandelafstand van het 
strand, de duinen en het centrum van de beroemde badplaats. Je kunt er 
in de buurt niet alleen fietsen of wandelen, maar ook paardrijden, surfen, 
duiken, zeilen, tennissen en zelfs golfen. Oude dorps- en stadskernen, het 
agrarische achterland en de imposante Deltawerken maken het recreatieve 
aanbod op Schouwen-Duiveland compleet. Het merendeel van de comfor-
tabele kamers heeft een balkon of terras. Het hotel herbergt een gezellige 
brasserie en een prima restaurant. 

 Hampshire Hotel - Renesse 
 Vroonweg  33-35  •  4325 DA  Renesse ( Nederland) 

 T +31 (0)11 146 25 10 •  www.hampshirehotelrenesse.com •  info@hampshire-renesse.nl

 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.

 

 Golden Tulip Strandhotel Westduin in  Koudekerke
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  GOLDEN TULIP  
STRANDHOTEL WESTDUIN ****

 KOUDEKERKE •  NEDERL AND

 Aan de voet van de duinen op het Zeeuwse schiereiland Walcheren ligt het 
gezellige Golden Tulip Strandhotel Westduin. Het hotel ligt op vijftig meter 
van het strand en heeft al het comfort dat je van een viersterrenhotel mag 
verwachten. Het restaurant @Eef kijkt uit op de sfeervolle tuin, waar je in 
de zomer buiten kunt eten. Het keukenteam verwent je met verschillende 
à-la-cartegerechten, bereid met verse, voornamelijk biologische producten en 
heerlijke Zeeuwse specialiteiten. 's Morgens tref je hier een uitgebreid ontbijt-
buffet aan. Andere hotelfaciliteiten zijn een overdekt zwembad, fitness ruimte, 
saunacabine, fietsverhuur (tegen betaling) en massages (tegen betaling). 

 Golden Tulip Strandhotel Westduin 
 Westduin  1  •  4371 PE  Koudekerke ( Nederland) 

 T +31 (0)118 55 25 10 •  www.strandhotelwestduin.nl •  receptie@goldentulipwestduin.nl

 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.

 

 Hampshire Hotel Churchill Terneuzen in  Terneuzen
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  HAMPSHIRE HOTEL CHURCHILL 
 TERNEUZEN ****

 TERNEUZEN •  NEDERL AND

 Dit viersterrenhotel is schitterend gelegen aan de Westerschelde, de druk 
bevaren scheepvaartroute van en naar Antwerpen. Je kan er volop relaxen 
door een duik in het binnenzwembad te nemen of met een sessie in de sauna. 
In het restaurant dineer je met een mooi uitzicht over de Westerschelde. 
Het centrum van Terneuzen is nabij en te voet gemakkelijk bereikbaar via 
een korte wandelroute over de Scheldedijk. Het hotel is ook een uitstekend 
startpunt voor leuke fietstochten door Zeeuws-Vlaanderen. 

 Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen 
 Churchilllaan  700  •  4532 JB  Terneuzen ( Nederland) 

 T +31 (0)115 62 11 20 •  www.hampshire-hotels.com/hampshire-hotel-churchill-terneuzen •  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van het 

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

 

 Golden Tulip L'Escaut in  Terneuzen
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  GOLDEN TULIP L'ESCAUT ****
 TERNEUZEN •  NEDERL AND

 In het centrum van Terneuzen, direct aan de Westerschelde, vind je Hotel 
L'Escaut. Van drukte is hier geen sprake, want het hotel biedt maar 28  kamers. 
In je kamer vind je al het nodige modern comfort en meestal krijg je hier 
bovenop een mooi uitzicht op de drukbevaren Westerschelde. In restaurant 
La Vie proef je van heerlijke klassieke vis- en vleesgerechten. Op het gezellige 
terras zit je in het najaar goed beschut en in de lente en zomer zorgt een 
zeebriesje voor verkoeling. Je kunt in de nabije omgeving fietsen, wandelen, 
indoor skiën en snowboarden, zwemmen, golfen, en zoveel meer. Direct 
naast het hotel liggen het theater en de bioscoop. 

 Golden Tulip L'Escaut 
 Scheldekade  65  •  4531 EJ  Terneuzen ( Nederland) 

 T +31 (0)115 69 48 55 •  www.goldentulip-lescaut.nl •  info@goldentulip-lescaut.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: een gratis 
upgrade naar een 
Scheldezichtkamer 
(superieur) is mogelijk 
(mits beschikbaarheid).
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Resort Land & Zee in  Scharendijke
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  RESORT LAND & ZEE
 SCHARENDIJKE •  NEDERL AND

 Resort Land & Zee ligt op een unieke locatie direct onder de duinen van de 
Noordzee en vlak bij het geliefde Grevelingenmeer. Hier zit je op een van 
de mooiste plaatsen van Zeeland. Er zijn talrijke fiets- en wandelroutes die 
je de meest bijzondere plekjes van het eiland laten zien. Resort Land & Zee 
is een prestigieus project dat bestaat uit een camping, een hotel, feestzalen 
en een restaurant met bar. Op je kamer beschik je over een privéterras met 
uitzicht over de prachtige omgeving. 's Ochtends geniet je van het uitgebreide 
ontbijtbuffet in het restaurant Zeeuws Verlangen. Ook voor een lekkere 
lunch of een heerlijk diner ben je hier aan het juiste adres. 

 Resort Land & Zee 
 Rampweg  28  •  4326 LK  Scharendijke ( Nederland) 

 T +31 (0)11 167 17 85 •  www.landenzee.nl •  info@landenzee.nl

 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 de la Poste in  Le Bonhomme Village
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  HÔTEL DE LA POSTE **
 LE BONHOMME VILL AGE •  FRANKRIJK

 In de vallei van Kaysersberg, in een pittoresk dorpje nabij de Vogezen vind je 
het charmante Hôtel de la Poste, dicht bij Gérardmer. Le Bonhomme bevindt 
zich bovendien in de Elzas, een waar paradijs voor fervente wandelaars en 
liefhebbers van wijn en gastronomie. Het hotel is ondergebracht in een ge-
bouw dat de typische charme van de streek ademt. Voor heerlijke gerechten 
uit deze streek, bereid met verse producten, kan je terecht in restaurant La 
Behone. Van hieruit heb je een prachtig uitzicht over de Vogezen. Helemaal 
tot rust kom je in het verwarmd en overdekt zwembad of in de sauna van het 
hotel. Sportievelingen kunnen zich dan weer uitleven in de fitnessruimte. 

 Hôtel de la Poste - Le Bonhomme 
 Rue du 3ème Spahi Algérien  •  68650  Le Bonhomme Village ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 89 47 51 10 •  www.hotel-la-poste.com •  contact@hotel-la-poste.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van de sauna 

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

 

 Hôtel du Lac de Madine in  Heudicourt-sous-les-Côtes
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  HÔTEL DU LAC DE MADINE ***
 HEUDICOURT-SOUS-LES-CÔTES •  FRANKRIJK

 De Côtes de Meuse is een prachtige streek in het Franse Lotharingen waar 
je kunt genieten van het licht golvende landschap, vol bloemen en frisse 
loofbossen. In het kleine dorpje Heudicourt ligt het meer van Madine waar 
je naar hartenlust kunt vissen, zwemmen of zeilen. Vlak bij het meer vind 
je Hôtel du Lac de Madine. Dit gezellige familiehotel staat bekend om zijn 
uitstekende regionale keuken. Op basis van seizoensproducten wordt er elke 
avond allerlei lekkers op de borden getoverd. In de zomer kun je bovendien 
plaatsnemen op het terras en genieten van het uitzicht op de mirabellebomen. 

 Hôtel-Restaurant du Lac de Madine 
 Rue Charles de Gaulle  22  •  55210  Heudicourt-sous-les-Côtes ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 29 89 34 80 •  www.hotel-lac-madine.com •  hotel-lac-madine@wanadoo.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een fles Vin de 

 Meuse (0,75 liter) op 
de kamer
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hôtel du Parc & Spa in  -
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  HÔTEL DU PARC & SPA ***
NIEDERBRONN-LES-BAINS •  FRANKRIJK

 In Niederbronn-les-Bains op slechts veertig minuten van Straatsburg vind 
je Hôtel du Parc & Spa. Dit charmante hotel is een verblijfplaats bij uitstek 
voor wie van de rust van een kuuroord wil genieten. Het hotel is ideaal ge-
legen in het centrum van het dorp, aan de oever van de Falkenstein. Hôtel 
du Parc geldt ook als een ideale uitvalsbasis om de streek te voet of met de 
fiets te ontdekken. De veertig kamers van het hotel zijn met stijl ingericht 
en beschikken over alle modern comfort. Ze bieden een rustgevend uitzicht 
over de rivier of het dorpje uit de Elzas, een streek die bekendstaat om haar 
culinaire lekkernijen en overheerlijke wijnen. Bij Hôtel du Parc & Spa gaan 
overnachten en gastronomie hand in hand. Je hebt er de Winstub en ook 
Brasserie L'Alexain. De Winstub straalt de typische warmte van de Elzas uit 
en trakteert op streekgerechten met dagverse producten. 

 Hôtel du Parc & Spa 
 -  33  •  -  - ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 88 09 01 42  •  parchotel1@orange.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot het 

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

 

 Kyriad Prestige Thionville Centre in  Thionville
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  KYRIAD PRESTIGE THIONVILLE 
 CENTRE ****

 THIONVILLE •  FRANKRIJK

 Thionville is een historische stad aan de boorden van de Moezel, net onder het 
drielandenpunt van Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. De stad heeft een 
rijke architectuur die haar woelige geschiedenis illustreert en de invloeden 
van zowel Franse als Duitse cultuur in de verf zet. Het oude centrum heeft 
nog veel van haar middeleeuwse charme weten te bewaren. Het drie sterren-
hotel Kyriad Prestige Thionville Centre ligt in het hartje van Thionville. 
Het TGV-treinstation en de oevers van de Moezel zijn vlakbij, net zoals de 
verkeersvrije winkelstraten en het overdekte winkelcentrum La Cour des 
Capucins. De zestig kamers van het moderne hotel beschikken over gratis 
wifi, airco en een flatscreentelevisie. Op je kamer kun je ook makkelijk een 
kopje koffie of thee klaarmaken, terwijl je met het handige docking station 
een muziekje opzet. 

 Kyriad Prestige Thionville Centre 
 Allée Raymond Poincaré  9  •  57100  Thionville ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 82 50 34 67 •  www.kyriad.com •  thionville@kyriadprestige.fr

 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.

 

 La Maison Carrée in  Méréville
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  LA MAISON CARRÉE ***
 MÉRÉVILLE •  FRANKRIJK

 La Maison Carrée is een charmant hotel in Méréville, een gemeente aan 
de Moezel ten zuiden van Nancy. De groene omgeving, die er met veel 
toewijding wordt verzorgd, maakt het tot een oord waar je volop kunt ge-
nieten van rust. Van op een heuvel kijk je uit over de tuin en de omliggende 
natuur. De 26 functionele kamers zijn ruim, met veel lichtinval en hebben 
meestal een terras met uitzicht op de tuin. Een sfeervol restaurant, een 
bloemrijk terras, een aangenaam salon en allerhande sportfaciliteiten - van 
een zwembad tot een petanquebaan - maken dit uitnodigende plaatje alleen 
maar aantrekkelijker. 

 La Maison Carrée 
 Rue du Bac  12  •  54850  Méréville ( Frankrijk) 

 T +33 (0)383 47 09 23 •  www.maisoncarree.com •  hotel@maisoncarree.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• onbeperkt gebruik 

van het buiten-
zwembad
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 Le Moulin du Landion Hôtel & Spa in  Dolancourt
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  LE MOULIN DU LANDION  
HÔTEL & SPA ***
 DOL ANCOURT •  FRANKRIJK

 Dolancourt is een dorpje in de Champagne-Ardennen met amper honderd-
vijftig inwoners. 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 water-
rad. 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. 

 Le Moulin du Landion Hôtel & Spa 
 Rue Saint-Léger  5  •  10200  Dolancourt ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 25 27 92 17 •  www.moulindulandion.com •  contact@moulindulandion.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 FR
A

N
K

R
IJ

K



93

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 Le Village de la Champagne in  Bar-sur-Aube
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  LE VILLAGE DE LA CHAMPAGNE
 BAR-SUR-AUBE •  FRANKRIJK

 Wie van een originele vakantie op het Franse platteland houdt, zal zeker al eens 
van roulottes gehoord hebben. Dit zijn luxueus ingerichte woonwagens die 
op een mooi, groen terrein gelegen zijn. Deze vorm van plattelands toerisme 
is de jongste jaren erg populair geworden. Le Village de la  Champagne ligt 
dicht bij een bosrijk gebied in het dorpje Bar-sur-Aube en het Parc Naturel 
Régional de la Forêt d'Orient, beide ideaal om te verkennen met de fiets of 
te voet. Ook op het terrein zelf zal je je niet vervelen. En zoals de naam al 
liet vermoeden: lang hoef je in deze streek niet te zoeken naar champagne. 

 Le Village de la Champagne 
 Rue des Varennes  2  •  10200  Bar-sur-Aube ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 85 53 76 60 •  www.roulottes-de-champagne.com •  reservation@roulot-

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een woonwagen

• een ontbijt
• gebruik van het ver-

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

 

 Résidence Les Rives de la Fecht in  Ingersheim
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  RÉSIDENCE LES RIVES DE LA FECHT
 INGERSHEIM •  FRANKRIJK

 Résidence Les Rives de la Fecht is het ideale vertrekpunt om de schoonheid 
van de beroemde Route des Vins d'Alsace te ontdekken. Je logeert er in 
een leuk appartement dat voorzien is van alles wat je nodig hebt voor een 
aangenaam verblijf. In restaurant Aux Berges de la Fecht proef je van de 
hedendaagse keuken. Vlees, vis en burgers lonken aanlokkelijk vanop de 
menukaart, maar je geniet er ook van dagschotels en er vinden regelmatig 
thema-avonden plaats. Uiteraard mag een glaasje wijn bij het eten niet 
ontbreken. Na een dagje in de gezonde buitenlucht is het heerlijk bekomen 
in het zwembad, de traditionele sauna of tijdens diverse behandelingen. 

 Résidence Les Rives de la Fecht 
 Quai de la Fecht  18  •  68040  Ingersheim ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 89 80 35 20 •  www.lesrivesdelafecht.net •  colmar@lesrivesdelafecht.net

 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.

 

 ibis Château-Thierry in  Essomes Sur Marne 
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  IBIS CHÂTEAU-THIERRY ***
 ESSOMES SUR MARNE •  FRANKRIJK

 Ibis Château Thierry vind je op een uurtje rijden van Parijs, tussen Reims 
en Disneyland. Het hotel geniet van een unieke ligging aan de poorten 
van de Champagne en vormt dus een ideaal startpunt om deze regio en de 
toeristische routes te ontdekken. Je logeert in een kamer met een warme 
uitstraling en slaapt zacht in een uitstekend bed. De receptie is dag en nacht 
open en 's ochtends wacht je een lekker ontbijtbuffet. De bar ontvangt je 
op elk moment van de dag. Zin in wat beweging? Waag je aan een spelletje 
pingpong, boogschieten, volleybal, Of wandel langs de diverse monumenten 
om de geschiedenis van de stad te achterhalen.  

 ibis Château-Thierry  
 Avenue du Général de Gaulle  60  •  02400  Essomes Sur Marne ( Frankrijk) 

 T (+33) (0)323 83 10 10 •  www.accorhotels.com •  H1042@accor.com

 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.

 

 Holiday Inn Express Amiens in  Amiens
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  HOLIDAY INN EXPRESS AMIENS ***
 AMIENS •  FRANKRIJK

 In het centrum van de Noord-Franse stad Amiens ligt Holiday Inn Express 
Amiens. De hoofdstad van Picardië is een absolute aanrader voor cultuur-
liefhebbers. De belangrijkste bezienswaardigheid is zonder twijfel de kathe-
draal. Het is de grootste gotische kathedraal ter wereld en ze werd in 1981 
opgenomen in de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het is er verder gezellig 
kuieren door de middeleeuwse straatjes waarin je lekker kunt verdwalen. Het 
hotel ligt op enkele stappen van het station en vlak bij alle monumenten en 
musea. De 69 kamers bieden alle comfort. Voor het ontbijt kun je terecht 
in de sfeervolle ontbijtruimte. 

 Holiday Inn Express Amiens 
 Boulevard Alsace Lorraine  10  •  80000  Amiens ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 22 22 38 50 •  www.hieamiens.com •  reservation@hieamiens.com

 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.

 

 Holiday Suites Oye-Plage in  Platier d'Oye
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  HOLIDAY SUITES OYE-PLAGE
 PL ATIER D'OYE •  FRANKRIJK

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

 Holiday Suites Oye-Plage 
 Route des Dunes  45  •  62215  Platier d'Oye ( Frankrijk) 

 T +32 (0)2 588 03 03 •  www.holidaysuites.be •  reservaties@holidaysuites.eu

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer

• schoonmaakkosten 
inbegrepen

Opgelet, exclusief:
• een ontbijt (zelf te 

verzorgen)
• extra personen
• lakens (wel verplicht ter 

plaatse te huren:  
8 euro p.p.)

• handdoeken zijn optio-
neel (5 euro p.p.)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Holiday Suites Villa les Margats in  Bray-Dunes
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  HOLIDAY SUITES VILLA LES MARGATS
 BRAY-DUNES •  FRANKRIJK

 Bray-Dunes is een vakantieoord in volle ontwikkeling aan de betoverende 
Frans-Vlaamse Opaalkust, net over de Belgische grens. Het dorpje bestaat 
uit een brede zandstrook en duinen zo ver het oog reikt, ideaal voor eindeloze 
wandelingen. Verder kan je er ook fietsen op het strand, minigolfen, tennissen 
en watersporten. Holiday Suites Villa Les Margats biedt na al die actie de 
welkome ontspanning en rust. Op driehonderd meter van de zee ligt deze 
residentie met zijn smaakvol ingerichte appartementen met eigen keuken 
en terras. Enkele minuten van de suites liggen ook nog een schaatspiste en 
bowling. Genoeg te doen dus! 

 Holiday Suites Villa Les Margats 
 Rue des Margats  163  •  59123  Bray-Dunes ( Frankrijk) 

 T +32 (0)2 512 92 40 •  www.holidaysuites.be •  reservaties@holidaysuites.eu

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer

• schoonmaakkosten 
inbegrepen

Opgelet, exclusief:
• een ontbijt (zelf te 

verzorgen)
• extra personen
• lakens (wel verplicht ter 

plaatse te huren:  
8 euro p.p.)

• handdoeken zijn optio-
neel (5 euro p.p.)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hôtel du Port et des Bains in  Saint-Valéry-sur-Somme
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  HÔTEL DU PORT ET DES BAINS ***
 SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME •  FRANKRIJK

 Hôtel du Port et des Bains ligt aan het prachtige natuurpark Baie de Somme, 
dat tot een van de mooiste ter wereld hoort. Op nauwelijks twee uur van 
Parijs heten de Picardiërs je welkom. Je kunt hier heerlijk wandelen door de 
baai, tussen Le Crotoy en de haven van Saint-Valéry. Breng een bezoekje 
aan de toren, maak een fietstocht of stap op het pittoreske stoomtreintje. 
Het hotel ligt vlak aan de haven en heeft een restaurant met panoramisch 
uitzicht op het water. Hier proef je van de lekkerste visgerechten, mosselen 
en zeevruchten. 's Ochtends geniet je van een continentaal ontbijt geserveerd 
met kaas, ham en fruit. 

 Hôtel du Port et des Bains 
 Quai Blavet  1  •  80230  Saint-Valéry-sur-Somme ( Frankrijk) 

 T +33 (0)322 60 80 09 •  www.hotelhpb.com •  hotel.hpb@wanadoo.fr

 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-Restaurant du Cap Hornu in  Saint-Valery-sur-Somme
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  HÔTEL-RESTAURANT DU CAP HORNU ***
 SAINT-VALERY-SUR-SOMME •  FRANKRIJK

 Het ongerepte en weidse natuurschoon van de Baai van de Somme geldt 
als een nog goed bewaard geheim. De grote verschillen tussen eb en vloed 
maken van de baai een uniek natuurgebied. Er zijn ontelbare vogels, schapen 
en zelfs zeehonden te spotten. Op de oever van het uiterste puntje van de 
baai staat Hôtel-Restaurant du Cap Hornu. Hier geniet je ongestoord van de 
rust en de stilte van de baai. De 91 knusse, functionele kamers zijn verdeeld 
over verschillende gebouwen in Picardische hoevestijl. In het restaurant proef 
je de authentieke smaken van de baai in de fijne gerechten, gemaakt met 
verse ingrediënten. Ook aan sportievelingen is gedacht, met een openlucht-
zwembad (verwarmd van juni tot september), tennis- en volleyterreinen en 
speeltuinen voor de kinderen. 

 Hôtel Restaurant du Cap Hornu 
 Chaussée du Cap Hornu  1350  •  80230  Saint-Valery-sur-Somme ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 22 60 24 24 •  www.hotelcaphornu.fr •  cap.hornu@baiedesomme.fr

 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 The Originals La Colonne de Bronze in  Saint-Valéry-sur-Somme
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  HOTEL THE ORIGINALS  
LA COLONNE DE BRONZE  ***

 SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME •  FRANKRIJK

 In het centrum van Saint-Valéry-sur-Somme en nabij de baai van de Somme 
bevindt zich Hotel The Originals La Colonne de Bronze. Achter het histori-
sche pand schuilt een gezellig familiehotel met een authentieke charme. De 
twaalf lichte kamers zijn sober ingericht en voorzien van al het nodige comfort. 
Genieten van een lekkere maaltijd kan in het restaurant van het hotel, Le 43, 
dat werkt met verse en lokale producten en kruiden en dat specialiteiten van 
Picardië aanbiedt. Nood aan een frisse zeebries? Ga dan zeker uitwaaien in 
het nabijgelegen Le Crotoy, aan de andere kant van de Baai. Bij laag water 
kan je zelfs, onder begeleiding van een gids een oversteek maken. 

 Hotel The Originals La Colonne de Bronze 
 Quai du Romerel  43  •  80230  Saint-Valéry-sur-Somme ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 22 60 80 07 •  www.hotel-baie-de-somme.fr •  la-colonne-de-bronze@

 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 Bellevue in  Mers-les-Bains
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  HÔTEL LE BELLEVUE ***
 MERS-LES-BAINS •  FRANKRIJK

 Hôtel Le Bellevue verwelkomt je in Mers-les-Bains aan de Opaalkust, halfweg 
tussen Deauville en Le Touquet. Je geniet er van een uitzicht op zee en logeert 
er tussen de kliffen en het strand in een beschermd gebied. Het hotel telt 
22 kamers, voorzien van alle comfort. Het restaurant van het hotel biedt een 
panoramisch uitzicht op de kliffen en de vuurtoren van Tréport. Het restau-
rant zal je niet alleen charmeren met de kwaliteit van zijn gerechten maar ook 
met zijn hartelijke ontvangst en prettige sfeer. Om de aantrekkingskracht 
van de streek te illustreren: ook verschillende beroemdheden zijn al verleid 
door de charmes van Mers-les-Bains. Je treedt hier in de voetsporen van 
onder anderen Jules Verne, Victor Hugo en Gustave Eiffel. 

 Hôtel-Restaurant Le Bellevue 
 Esplanade du Général Leclerc  24  •  80350  Mers-les-Bains ( Frankrijk) 

 T +33 (0)235 86 12 89 •  www.aubellevue.net •  aubellevue@wanadoo.fr

 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.

 

 Hôtel Saint Jean in  Wimereux
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  HÔTEL SAINT JEAN ***
 WIMEREUX •  FRANKRIJK

 Voor een overnachting aan zee zit je goed in Wimereux, een charmant stadje 
aan de Franse Opaalkust. Op slechts een paar meter van het strand vind je 
er het driesterrenhotel Hôtel Saint-Jean. Wanneer je het gebouw betreedt, 
word je ontvangen in een stijlvol en elegant interieur, waarin klassieke en 
moderne elementen tot een mooi evenwicht zijn gebracht. In het hotel 
zijn 24 kamers ondergebracht die werden voorzien van alle hedendaags 
comfort. Hun Afrikaanse inrichting zal bovendien ook zeker in de smaak 
vallen.  's  Ochtends geniet je van een gevarieerd ontbijtbuffet. Hôtel Saint 
Jean beschikt over een gezellige bar waar de moderne paarse zitjes mooi 
afgestemd zijn op het klassiekere houtwerk. 

 Hôtel Saint Jean 
 Rue Georges Romain  1  •  62930  Wimereux ( Frankrijk) 

 T +33 (0)321 83 57 40 •  www.hotel-saint-jean.fr •  contact@hotel-saint-jean.fr

 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.

 

 ibis Styles Calais Centre in  Calais
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  IBIS STYLES CALAIS CENTRE ***
 CAL AIS •  FRANKRIJK

 De steile witte kalkrotsen, het uitzicht tot aan de Britse kust, maar ook de 
sfeervolle straatjes van het stadscentrum geven Calais en haar omgeving een 
uniek karakter. Het gloednieuwe ibis Styles Calais Centre zou geen betere 
ligging kunnen hebben om stad en omgeving te verkennen: in het hart van het 
stadscentrum, op loopafstand van het strand, de kanaaltunnel en de veerboten 
en op amper vijf minuten rijden van het treinstation Calais-Fréthun. Achter 
de voorgevel van het hotel schuilt een eigentijds interieur en de faciliteiten 
zijn op maat gesneden van de moderne bezoeker, met onder meer gratis wifi. 

 ibis Styles Calais Centre 
 Rue Royale  46  •  62100  Calais ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 21 97 45 00 •  www.ibis.com •  h7209@accor.com

 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.

 

 Kyriad Le Touquet - Etaples in  Étaples
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  KYRIAD LE TOUQUET - ETAPLES ***
 ÉTAPLES •  FRANKRIJK

 Kyriad Le Touquet - Etaples vind je op de grens van de gelijknamige bad-
plaatsen in Pas-de-Calais. De grootste troeven van Le Touquet zijn de uit-
stekende strandvoorzieningen, de uitgebreide shoppingmogelijkheden en een 
ruim aanbod aan restaurants. Etaples is vooral bekend omwille van de grootste 
Britse militaire begraafplaats in Frankrijk en de gezellige vissershaven. Wil je 
wat verder van de gezellige drukte logeren, dan is Kyriad Le Touquet - Etaples 
een goede uitvalsbasis. Dit sober ingerichte hotel ligt midden in de duinen en 
biedt comfortabele kamers. Het restaurant serveert traditionele gerechten, 
waar je van kunt genieten met uitzicht over de baai van Canche. 's Ochtends 
wordt er een Frans ontbijt geserveerd. 

 Kyriad Le Touquet - Etaples 
 Chemin Départementale  940  •  62630  Étaples ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 21 89 99 99 •  www.kyriad-le-touquet-etaples.fr •  letouquet@kyriad.fr

 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.

 

 Les Gens de Mer Dunkerque in  Duinkerke
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  LES GENS DE MER DUNKERQUE **
 DUINKERKE •  FRANKRIJK

 Hotel Les Gens de Mer in Duinkerke heeft zijn naam niet gestolen: het ligt 
pal aan de vaargeul die rechtstreeks naar zee leidt. Je bevindt je hier op een 
kwartiertje wandelen van het strand en ook de historische binnenstad en de 
jachthaven van Duinkerke liggen vlakbij. De 81 ruime, comfortabele kamers 
beschikken allemaal over een privébadkamer en een flatscreentelevisie. Voor 
een lekkere maaltijd kun je terecht in Odyssea, het restaurant van het hotel. 
Vis hoort uiteraard tot de specialiteiten van het restaurant, maar daarnaast 
kun je hier ook verschillende Belgische klassiekers proeven.
 
 

 Les Gens de Mer Dunkerque 
 Quai du Risban  1  •  59140  Duinkerke ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 28 66 15 22 •  https://gdmdunkerque.popinns.com •  gdmdunkerque@popinns.

 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.

 

 Les Jardins d'Hardelot in  Hardelot

98 

  LES JARDINS D'HARDELOT ***
 HARDELOT •  FRANKRIJK

 Met haar adembenemende landschappen lijkt de Opaalkust zo van een 
ansicht kaartje geplukt. Het is de ideale regio om te ontsnappen aan de drukte 
en je weer even helemaal één met de natuur te voelen. In het kuststadje 
Hardelot geniet je van de mooie duinen en indrukwekkende kliffen. Verblijven 
doe je in een van de comfortabele kamers van het moderne Hotel Les Jardins 
d'Hardelot. In de elegante bar van het hotel kunnen gasten voor een drankje 
terecht en vanzelfsprekend is er ook een aangename ontbijtruimte. Dankzij 
de aanwezigheid van een sauna, hamam en bubbelbad (betalend) kom je nog 
extra ontspannen terug thuis. 

 Les Jardins d'Hardelot 
 Avenue François 1er  451  •  62152  Hardelot ( Frankrijk) 

 T +33 (0)321 32 50 40 •  www.lesjardinsdhardelot.fr •  contact@lesjardinsdhardelot.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot de jacuzzi 

en de sauna OF de 
jacuzzi en de hamam 
(1u)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 Najeti Hôtel du Parc in  Hardelot
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  NAJETI HÔTEL DU PARC ***
 HARDELOT •  FRANKRIJK

 Hôtel du Parc is een mooi hotel met ruime kamers, gelegen in het  Franse kust-
plaatsje Hardelot, niet ver van Le Touquet en Montreuil-Sur-Mer.  Hardelot 
zelf is kleiner dan Le Touquet, en daardoor is het er rustiger en erg groen 
dankzij de vele bossen en duinen. In Hôtel du Parc zijn de ruime kamers stijlvol 
ingericht. Het hotel is omringd door een park met onder andere een zwembad 
dat verwarmd wordt van mei tot september. Wie een balletje wil slaan, kan 
terecht op een van de drie outdoortennisbanen of kan een balletje gooien 
op de petanquebaan. In het restaurant kan je genieten van heerlijke visspe-
cialiteiten en 's avonds drink je gezellig een cocktail in bar Le Saint Laurent. 

 Najeti Hôtel du Parc 
 Avenue François 1er  111  •  62152  Hardelot ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 21 33 22 11 •  www.najeti.fr •  parc@najeti.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een charmekamer

• een ontbijt
• toegang tot de sauna 

en het zwembad
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 Quality Hotel Dunkerque in  Armbouts-Cappel
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  QUALITY HOTEL DUNKERQUE ***
 ARMBOUTS-CAPPEL •  FRANKRIJK

 Wie nood heeft aan rust en natuur, maar ook niet te ver van de bewoonde 
wereld wil vertoeven, is in het Quality Hotel Dunkerque aan het juiste adres. 
Dit hotel ligt aan het meer van Armbouts-Cappel, aan de voet van het unieke 
natuurgebied Dunes de Flandre en op vijf kilometer van het centrum van de 
historische stad Duinkerke. De 64 comfortabele kamers bieden een modern 
en licht interieur dat bijdraagt aan de gezellige sfeer van het hotel. In het 
restaurant dineer je in een ruime zaal, met uitzicht over het meer. Bij mooi 
weer kan je op het terras van je maaltijd genieten. De dag begin je goed met 
een overvloedig ontbijtbuffet met warme en koude gerechten. 

 Quality Hotel Dunkerque 
 Rue du Lac  2  •  59380  Armbouts-Cappel ( Frankrijk) 

 T +33 (0)328 60 70 60 •  www.qualityhoteldunkerque.com •  contact@qualityhoteldun-

 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.

 

 All Suites Appart 
 
Hôtel Dunkerque in  Duinkerke
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  ALL SUITES APPART HÔTEL  
DUNKERQUE ***

 DUINKERKE •  FRANKRIJK

 Op ongeveer een uurtje rijden van Lille en vlak bij de Belgische grens vind 
je het All Suites Appart Dunkerque, dat ondergebracht is in een modern 
gebouw op een mooie locatie aan het water. De 126 appartementjes bieden 
uitzicht op het stadje Duinkerke of op de haven. Elk appartement beschikt 
over gratis wifi, een flatscreentelevisie, een badkamer met bad of douche en 
een kitchenette. Voor het ontbijt zak je af naar de ontbijtruimte waar het in 
de vorm van een uitgebreid buffet voor je klaarstaat. Als extra troef heeft 
het hotel ook een ondergrondse parking. Deze is betalend, maar je kunt ook 
op vijftig meter afstand gratis in een publieke parking je auto kwijt. 

 All Suites Appart Hôtel Dunkerque 
 Avenue de l'Université  1  •  59140  Duinkerke ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 28 69 70 40 •  www.allsuites-apparthotel.com •  dunkerque@allsuites-appart.

 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.

 

 Mercure Paris Ivry Quai de Seine in  Ivry-sur-Seine
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  MERCURE PARIS IVRY  
QUAI DE SEINE ****

 IVRY-SUR-SEINE •  FRANKRIJK

 In het oosten van Parijs vind je het moderne Mercure Paris Ivry Quai de Seine. 
Je kunt het hotel haast niet missen, want dit glanzend staaltje architectuur 
aan de oever van de Seine valt goed op. Binnen werd gekozen voor stijlvolle 
en neutrale kleuren. In de 152 volledig uitgeruste slaapvertrekken is het 
aangenaam bekomen van een dag in de stad. Je geniet er van al het comfort 
dat bij een viersterrenhotel komt kijken: airconditioning, telefoon, televisie, 
minibar, koffie- en theefaciliteiten, gratis wifi en een badkamer met bad of 
douche en haardroger. Voor een borrel of een snelle hap heet de gezellige 
bar Le 5 je welkom. Kom je met de auto? Dan kun je deze gratis kwijt in 
de eigen overdekte parking van het hotel (mits beschikbaarheid). Op een 
kwartiertje wandelen vind je metrolijn 8. Deze stopt aan Bastille, Le Marais 
en de Grands Boulevards. 

 Mercure Paris Ivry Quai de Seine 
 Allée de la Seine  5  •  94200  Ivry-sur-Seine ( Frankrijk) 

 T +33 (1)46 70 17 17  •  h6357@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Novotel Paris Créteil le Lac in  Créteil
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  NOVOTEL PARIS CRÉTEIL LE LAC ****
 CRÉTEIL •  FRANKRIJK

 Het Novotel Paris Créteil le Lac ligt op slechts tien minuten rijden met de 
RER van het centrum van Parijs en biedt bovendien rust en ruimte voor wie 
een citytrip graag combineert met frisse buitenlucht. Het viersterrenhotel 
ligt immers aan een meer in een groen gebied van 62 hectare. Je vindt er een 
gratis parking, het gekende Novotel-comfort op de kamers en een restau-
rant waar je de hele dag door terechtkunt voor lekkere, gezonde maaltijden 
bereid met seizoensproducten. Bovendien beschikt het hotel over een eigen 
buitenzwembad (niet verwarmd). Het kasteel van Versaille en Disneyland 
liggen op amper dertig minuten rijden met de auto. 

 Novotel Paris Créteil le Lac 
 Rue Jean Gabin  •  94000  Créteil ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 56 72 56 72 •  www.novotel.com/nl/hotel-0382-novotel-paris-creteil-le-lac/

 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.

 

 Holiday Inn Paris - Marne La Vallée in  Noisy-le-Grand
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  HOLIDAY INN PARIS -  
MARNE LA VALLÉE ****

 NOISY-LE-GRAND •  FRANKRIJK

 Holiday Inn Paris - Marne La Vallée ligt in het centrum van Noisy-le-Grand, 
aan de oevers van de rivier de Marne, net ten oosten van Parijs, halfweg tussen 
de Franse hoofdstad en Disneyland. Ideaal om een bezoek aan de wereldstad 
en haar omgeving te combineren. Het hotel is makkelijk bereikbaar, want het 
ligt vlak bij de afrit van de autosnelweg A4 en vlak bij een RER-station. Van 
hieruit kun je naar het centrum van Parijs of rechtstreeks naar Disneyland 
reizen. Het hotel biedt 192 moderne kamers met wifi, een flatscreentele-
visie met satellietzenders, airconditioning, thee- en koffiefaciliteiten, een 
minibar en een comfortabele badkamer. Het restaurant van Holiday Inn 
Paris - Marne La Vallée (gesloten tijdens het weekend) serveert traditionele 
Franse gerechten en voor de allerkleinsten is er een kindermenu. In de bar 
van het hotel kun je ook lichte maaltijden en snacks bestellen. 's Ochtends 
maak je je keuze uit het gevarieerde ontbijtbuffet. 

 Holiday Inn Paris - Marne La Vallée 
 Boulevard du Levant  2  •  93160  Noisy-le-Grand ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 45 92 47 47  •  reservations@hiparismlv.com

 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.

 

 Novotel Suites Paris Rueil Malmaison in  Rueil-Malmaison
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  NOVOTEL SUITES PARIS RUEIL 
 MALMAISON ****

 RUEIL-MALMAISON •  FRANKRIJK

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

 Novotel Suites Paris Rueil Malmaison 
 Rue François Jacob  17  •  92500  Rueil-Malmaison ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 47 52 22 62 •  www.accorhotels.com •  H3326@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Adonis Grandcamp in  Grandcamp-Maisy
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  ADONIS GRANDCAMP ***
 GRANDCAMP-MAISY •  FRANKRIJK

 Niet ver van de D-day stranden ligt de residentie Adonis Grandcamp met 
zijn ruime appartementen. De koele kleurtinten geven het interieur een frisse 
toets. Je vindt in je appartement alles wat je nodig hebt voor een aangenaam 
verblijf en voor wie graag zelf kookt is er zelfs een volledig ingerichte keuken 
voorzien. Ontspannen kun je in het verwarmde buitenzwembad, de sauna of 
hamam. Het hotel is ideaal gelegen, op wandelafstand van het strand en de 
vissershaven. Geef je ogen de kost vanop de prachtige Normandische rotsen 
terwijl je te voet of per fiets de kust verkent. Ook voor watersportliefhebbers 
zijn er talrijke mogelijkheden. 

 Adonis Grandcamp 
 Rue du Joncal  8  •  14450  Grandcamp-Maisy ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 31 10 61 23 •  www.adonis-residence-grandcamp.com •  resa@adonisgrandcamp.

 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 de la Vieille Ferme in  Criel-sur-Mer
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  HOSTELLERIE DE LA VIEILLE FERME ***
 CRIEL-SUR-MER •  FRANKRIJK

 Aan de Normandische kust tussen Dieppe en Le Tréport, bij de prachtige 
baai van de Somme, ligt een parel van een kuststadje: Mesnil-Val-Plage, een 
gemeente van Criel-sur-Mer. Daar staat Hostellerie de la Vieille Ferme, 
een Normandische hoeve die in 1734 werd opgetrokken en in 1922 volledig 
hersteld werd. De 33 kamers zijn verdeeld over de hoeve en de twee villa's 
in de tuin. Ze zijn stuk voor stuk anders ingericht en beschikken over alle 
comfort. Het professionele keukenteam van het ruime en gezellige restau-
rant is gespecialiseerd in traditionele gerechten en streekspecialiteiten. Aan 
de achterkant van het restaurant bevindt zich een mooie tuin met terras. 

 Hostellerie de la Vieille Ferme 
 Rue de la Mer  23  •  76910  Criel-sur-Mer ( Frankrijk) 

 T +33 (0)235 86 72 18 •  www.vieille-ferme.net •  resa@vieille-ferme.net

 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.

 

 La Villa Marine in  Le Tréport
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  LA VILLA MARINE **
 LE TRÉPORT •  FRANKRIJK

 In Normandië ligt de kustplaats Le Tréport, aan de voet van een imposante 
albasten klif. Het Hotel La Villa Marine, dat de labels 'Normandie Qualité 
Tourisme', 'Tables & Auberges de France' en een vermelding in de Rode 
Michelin-gids 2016 meekreeg, ligt vlak bij de zee. Alle hotelkamers hebben 
uitzicht op het strand of de vissershaven en werden, net als het restaurant 
van het hotel, aangenaam gedecoreerd in strandsfeer. Je beschikt er over alle 
gebruikelijke gemakken die zorgen voor een comfortabel en prettig verblijf. 
's Morgens smul je van een royaal ontbijtbuffet. 's Middags en 's avonds kun 
je in het restaurant van de lekkere keuken te proeven. 

 La Villa Marine 
 Place Pierre Semard  1  •  76740  Le Tréport ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 35 86 02 22 •  www.hotel-lavillamarine.com •  infos@hotel-lavillamarine.com

 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.

 

 Mercure Le Havre Centre Bassin du Commerce in  Le Havre
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  MERCURE LE HAVRE CENTRE BASSIN 
DU COMMERCE ****

 LE HAVRE •  FRANKRIJK

 Le Havre ligt aan de monding van de Seine aan het Kanaal. Wanneer je door 
de straten van deze stad wandelt, zul je merken dat de gebouwen allemaal 
redelijk nieuw zijn. De stad werd tijdens de Tweede Wereldoorlog immers 
bijna volledig platgebombardeerd. Na de oorlog is de binnenstad helemaal 
heropgebouwd. Op een ideale locatie in het stadscentrum vind je Mercure 
Le Havre Centre Bassin du Commerce. De perfecte uitvalsbasis om zowel 
Le Havre, het strand als alle bezienswaardigheden in de regio te ontdekken. 
Lekker dineren met gerechten uit de typisch Franse keuken kan in restaurant 
Sur Les Quais, terwijl je voor een kleine snack of een welverdiend drankje 
terechtkunt in bar Le Sextant. 

 Mercure Le Havre Centre Bassin du Commerce 
 Chaussée Georges Pompidou  •  76600  Le Havre ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 35 19 50 50 •  www.mercure.com •  h0341@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een privilegekamer

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

 

 Tulip Inn Honfleur in  Honfleur

110 

  TULIP INN HONFLEUR ***
 HONFLEUR •  FRANKRIJK

 Honfleur heeft een bevoorrechte ligging. Aan de poorten van het Pays d'Auge 
nodigt dit gezellige kuststadje je uit om door zijn kronkelende, pittoreske 
straatjes te struinen en te genieten van de authentieke architectuur. Tulip 
Inn Honfleur is een ruime residentie aan de rand van het stadscentrum en 
niet ver van de Pont de Normandie. Er zijn 44 kamers, studio's en appar-
tementen, waarvan een deel is uitgerust met een balkon en enkele zelfs 
met een privétuintje. In alle vertrekken van Tulip Inn Honfleur hangt een 
huiselijke sfeer. Het ontbijtbuffet is een evenwichtige mix tussen zoet en 
zout. Later op de dag kun je genieten op een van de stranden van Honfleur, 
in de wellnessruimte met hamam en sauna of je kunt een duik nemen in het 
verwarmde buitenzwembad. 

 Tulip Inn Honfleur 
 Rond Point du Port - Cours Jean de Vienne  •  14600  Honfleur ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 31 81 14 14 •  www.lacloseriehonfleur.com •  info@lacloseriehonfleur.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van het 

zwembad, de sauna 
en de hamam
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Appart'Hotel Brest in  Brest
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  APPART'HOTEL BREST
 BREST •  FRANKRIJK

 Brest is een prachtige havenstad die in een baai in Bretagne ligt. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog kreeg de stad het hard te verduren, maar ze werd des 
te indrukwekkender heropgebouwd. Brest ademt geschiedenis en cultuur, 
en werd daarom gedoopt tot Ville d'art et d'histoire. Dankzij de brug van 
Iroise, een kabelbrug over de rivier de Elorn, kun je de stad bewonderen op 
een unieke manier. De centrale ligging van het Appart'Hotel Brest maakt 
het de perfecte uitvalbasis voor je tripje. Je logeert in een van de comfor-
tabele appartementen of studio's die voorzien zijn van een slaapkamer met 
een dubbel- of twinbed, een salon, een kitchenette en een badkamer. Om 
je dag goed te starten kun je profiteren van het uitgebreide ontbijtbuffet. 

 Appart'Hotel Brest  
 Rue Robert Doisneau  81  •  29200  Brest ( Frankrijk) 

 T +33 (0)5 55 84 34 48 •  www.terresdefrance.com •  reservation@relaisterresdefrance.

 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 Oceania Brest Centre in  Brest
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  HÔTEL OCEANIA BREST CENTRE ****
 BREST •  FRANKRIJK

 In Hôtel Oceania Brest Centre logeer je midden in het centrum van de stad, 
op minder dan een kilometer van het station. Ver hoef je niet te wandelen 
om ontspannen te slenteren door de gezellige winkelstraten of uit te waaien 
in de haven. Ook het maritieme museum, gelegen in het kasteel van Brest, 
is vlakbij. Je maakt er kennis met de geschiedenis van de havenstad terwijl je 
uitkijkt over de baai. Na een dagje sightseeing kun je in alle rust bekomen in 
de moderne kamers van het hotel met wifi, televisie en inloopdouche. Tijdens 
het ontbijtbuffet proef je van Bretoense streekproducten. In restaurant 
Nautilus spoelen verse en originele smaken van over heel de wereld aan. 

 Oceania Brest Centre 
 Rue Siam  82  •  29200  Brest ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 98 80 66 66 •  www.oceaniahotels.com •  oceania.brest@oceaniahotels.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 Hôtel Eden in  Saint-Malo
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  HÔTEL EDEN ***
 SAINT-MALO •  FRANKRIJK

 Het charmante Hôtel Eden Saint Malo ligt op honderd meter van het strand 
en biedt toegang tot de oude stad en het congrescentrum. Je verblijft in 
een van de comfortabele kamers en begint de dag goed met een heerlijk 
ontbijt in de ontbijtzaal met uitzicht op de mooie tuin. Het hotel is de ideale 
uitvalsbasis om de stad te verkennen. Saint-Malo is namelijk een befaamde 
badplaats. Een wandeling over de stadswallen is een echte aanrader, waar-
bij je schitterende panoramische uitzichten verkrijgt. Ook het kasteel van 
Saint-Malo, het graf van Chateaubriand op het eiland Ile de Grand Bé, de 
kathedraal Saint-Vincent en de directe omgeving van de Mont Saint-Michel 
zijn zeker een bezoekje waard. 

 Hôtel Eden Saint Malo 
 Rue des étang  1  •  35400  Saint-Malo ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 99 40 23 48 •  www.hotel-eden-saintmalo.com •  contact@hotel-eden-saint-

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 FR
A

N
K

R
IJ

K

©
 C

yr
il F

ol
lio

t



123

DEZE BONGO

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

 

 Hôtel Escale Oceania in  Vannes

114 

  HÔTEL ESCALE OCEANIA ***
 VANNES •  FRANKRIJK

 In het zuiden van Bretagne tref je de pittoreske stad Vannes. De stad heeft 
heel wat te bieden voor een goed gevuld weekendje weg, denk maar aan 
diverse historische gebouwen, winkelstraten, musea en de nabijgelegen 
golf van Morbihan. Zo kun je het beste van een citytrip met een verblijf aan 
zee combineren. Tijdens je tijd in Vannes logeer je in Hôtel Escale Oceania 
Vannes. De kamers van het hotel zijn licht ingericht en zijn voorzien van het 
gebruikelijke driesterrencomfort. 's Ochtends wacht je een smakelijk ontbijt 
en voor een hapje en een drankje kun je zowel aan de bar als in het restaurant 
van het hotel terecht. 

 Hôtel Escale Oceania 
 Avenue Jean Monnet  •  56000  Vannes ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 97 47 59 60 •  www.oceaniahotels.com •  escaleoceania.vannes@oceaniahotels.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel les Sternes in  Perros-Guirec
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  HÔTEL LES STERNES **
 PERROS-GUIREC •  FRANKRIJK

 In de Bretoense gemeente Perros-Guirec vind je op enkele passen van de 
zee het  tweesterren Hôtel les Sternes. De modern ingerichte kamers zijn 
voorzien van alle gemakken en er is gratis wifi in het hele hotel. Het hotel 
is ideaal gelegen om de prachtige streek te verkennen. Vergaap je aan de 
spectaculaire roze granietrotsen bij Ploumanac'h die met hun eigenaardige 
vormen op het hele strand en het achterliggende heidegebied te vinden zijn. 
Vogelliefhebbers komen volledig aan hun trekken tijdens een boottocht 
naar Les Sept Îles, het oudste en belangrijkste vogelreservaat van Frankrijk. 
Ook het pittoreske stadje Lannion ligt op maar enkele minuten rijden met 
de auto. Het centrum van de stad zal je zeker weten te betoveren met haar 
authentieke historische gebouwen. 

 Hôtel les Sternes 
 Rond-point de Perros  •  22700  Perros-Guirec ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 96 91 03 38 •  www.sternes.com •  bienvenue@sternes.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 Hotel The Originals de la Baie de Morlaix in  Carantec

116 

  HOTEL THE ORIGINALS DE LA BAIE 
DE MORLAIX ***

 CARANTEC •  FRANKRIJK

 Het Hotel The Originals de la Baie de Morlaix vind je terug in een sympathiek 
stenen gebouw in het centrum van Carantec, een gemeente aan de bekende 
baai van Morlaix. Het hotel ligt vlak bij de winkels van het schiereiland en 
bevindt zich niet ver van de zee en de toeristische bezienswaardigheden. 
In de omgeving vinden zonnebaders alles wat ze nodig hebben op de fijne 
zandstranden. De mooie wandelpaden langs de kust staan garant voor lek-
ker uitwaaien. Vanaf het uitkijkpunt van Pen-al-Lann heb je een magnifiek 
uitzicht op de baai en het kasteel van Taureau, dat je met een pendeldienst 
kunt bezoeken. Na een actieve dag biedt het Hotel The Originals de la Baie 
de Morlaix je een comfortabele kamer met het nodige driesterrencomfort, 
waaronder gratis wifi. 

 Hotel The Originals de la Baie de Morlaix 
 Rue Albert Louppe  17b  •  29660  Carantec ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 98 67 07 64 •  www.hotel-baiedemorlaix.com •  contact@hotel-baiedemorlaix.

 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 The Originals Mont St-Michel Sud 4 Salines in  Roz-sur-Couesnon
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  HOTEL THE ORIGINALS MONT  
ST-MICHEL SUD 4 SALINES ***

 ROZ-SUR-COUESNON •  FRANKRIJK

 Hotel The Originals Mont St-Michel Sud 4 Salines ligt verscholen tussen 
de polders op zo'n tien minuten van de kust. Dit recentelijk gebouwde hotel 
verwelkomt je in een hedendaags interieur. De kamers van Les Quatre 
 Salines zijn voorzien van het gebruikelijke comfort. In het restaurant van 
het hotel kun je 's middags en 's avonds genieten van de typisch Franse 
keuken, met uiteraard veel aandacht voor vis en streekproducten, terwijl je 
door de grote ramen van het uitzicht over het polderlandschap geniet. Het 
hotel is de ideale uitvalsbasis voor wie de Mont Saint-Michel wil bezoeken. 
Het wereldberoemde plaatsje op de rots te midden van de zee ligt op maar 
vijftien minuten rijden van het hotel. 

 Hotel The Originals Mont St-Michel Sud 4 Salines 
 Rue des Quatre Salines  3  •  35610  Roz-sur-Couesnon ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 99 80 23 80 •  www.hotel-les-4-salines.com •  contact@les4salines.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hotel The Originals du Château Dinan in  Dinan
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  HOTEL THE ORIGINALS  
DU CHÂTEAU DINAN ***

 DINAN •  FRANKRIJK

 Hotel The Originals du Château Dinan vind je in het meest fotogenieke 
stadje van Bretagne: Dinan. De stad torent uit boven de rivier de Rance. 
Vanaf de stadswallen heb je een magnifiek uitzicht over de omgeving. Het 
driesterrenhotel is ideaal gelegen in het centrum, op wandelafstand van alle 
belangrijke bezienswaardigheden. Zowel de kamers als de rest van het hotel 
werden recent gerenoveerd en voorzien van al het hedendaags comfort dat 
je mag verwachten. Zo werden er onder andere volledig nieuwe bedden en 
matrassen in de kamers geplaatst, de ramen vervangen en de muren geluids-
dicht geïsoleerd. In de lichte ontbijtruimte met koepel geniet je 's ochtends 
van een heerlijk ontbijt. 

 Hotel The Originals du Château Dinan 
 Rue du Château  6  •  22100  Dinan ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 96 85 16 20 •  www.hotelduchateau-dinan.com •  carregi@wanadoo.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Adonis La Baule in  La Baule-Escoublac
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  ADONIS LA BAULE ***
 L A BAULE-ESCOUBL AC •  FRANKRIJK

 De kuststreek ten westen van Nantes heeft alles in huis voor een geslaagde 
vakantie. In de mondaine badplaats La Baule vind je een van de mooiste 
baaien ter wereld. Het milde klimaat draagt ongetwijfeld bij tot de grote 
populariteit van La Baule. Op slechts tien minuten wandelen van het eindeloze 
strand tref je residentie Adonis La Baule. Het complex omvat 79 studio's 
en 7 appartementen met moderne inrichting. Je vindt er onder andere een 
flatscreentelevisie, een volledig ingerichte keuken en ook een balkon of terras 
om na een drukke dag even uit te rusten. 's Ochtends word je verwend met 
een lekker ontbijtbuffet. 

 Adonis La Baule 
 Avenue du Maréchal Franchet d'Esperey  53  •  44500  La Baule-Escoublac ( Frankrijk)  

•  www.adonis-hotels-residences.com •  resa@adonis-residence-labaule.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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site voor het actuele arrangement.

 

 Novotel Blois Centre Val de Loire in  Blois

120 

  NOVOTEL BLOIS CENTRE  
VAL DE LOIRE ****

 BLOIS •  FRANKRIJK

 Novotel Blois Centre Val de Loire bevindt zich op vijf minuten wandelen 
van het historische centrum van Blois. Het hotel telt 78 ruime en moderne 
kamers, die in 2018 gerenoveerd werden. Je vindt er alle faciliteiten die je 
van een viersterrenhotel mag verwachten. Daarbovenop beschikt het hotel 
over een schaduwrijk terras, een gratis parking en de bar Mona Lisa, waar 
je lokale wijnen en andere regionale specialiteiten kunt proeven. Op amper 
veertig kilometer van het hotel vind je de zoo van Beauval, een van de grootste 
dierentuinen van Europa. Maar ook Blois zelf is zeker een bezoekje waard. 
Dankzij de steile, kronkelende steegjes en de harmonieuze, oude gebouwen 
waan je je in de middeleeuwen.  

 Novotel Blois Centre Val de Loire 
 Avenue du Marechal  26  •  41000  Blois ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 54 55 44 88 •  www.accorhotels.com •  hb2w9@accor.com

 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 Lac in  Malbuisson
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  HÔTEL LE LAC ***
 MALBUISSON •  FRANKRIJK

 In het hart van de Jura, net bij het meer van Saint-Point, situeert zich Hôtel 
Le Lac. Vanuit de kamers, die klassiek werden ingericht en voorzien zijn van 
alle hedendaags comfort, heb je een schitterend panoramisch uitzicht op 
het meer of het woud van Franche-Comte. Sommige kamers hebben een 
balkon, andere beschikken dan weer over een bubbelbad. 's Avonds kun je 
terecht in Restaurant du Fromage waar onder andere fondue en raclette 
worden geserveerd en 's ochtends ben je er meer dan welkom voor een 
heerlijk ontbijtbuffet. Hôtel Le Lac verhuurt elektrische fietsen voor een 
mooie daguitstap. Daarnaast kun je ook terecht in het natuurpark Lac de 
Remoray, op vijf minuten rijden van het hotel. 

 Hôtel Le Lac 
 Grande rue  65  •  25160  Malbuisson ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 81 69 34 80 •  www.hotel-le-lac.fr •  hotellelac@wanadoo.fr

 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.

 

 Campanile Annecy Centre Gare in  Annecy
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  CAMPANILE ANNECY CENTRE GARE ***
 ANNECY •  FRANKRIJK

 De Alpenstad Annecy staat bekend als een van de mooiste plekjes in het 
oosten van Frankrijk. De middeleeuwse gebouwen en kleine straatjes waar je 
heerlijk in kunt rondkuieren, getuigen nog van een rijke historie. De ligging 
aan het prachtige Lac d'Annecy met op de achtergrond de stoere alpenpieken, 
geven het gevoel dat je in een prachtige postkaart staat. Je hotel Campanile 
Annecy Centre Gare ligt in het centrum van de stad, op vijf minuutjes wan-
delen van het meer. Je verblijft er in een van de 54 gerenoveerde kamers die 
over alle driesterrencomfort beschikken. Bij mooi weer kun je op het terras 
van je ontbijtbuffet genieten. 

 Campanile Annecy Centre Gare 
 Rue Vaugelas  37  •  74000  Annecy ( Frankrijk) 

 T +33 (0)4 50 45 05 78 •  www.campanile-annecy-centre-gare.fr •  annecy.centre.gare@

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hotel The Originals Acces Île de Ré in  Sainte-Marie-de-Ré
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  HOTEL THE ORIGINALS ACCES  
ÎLE DE RÉ **

 SAINTE-MARIE-DE-RÉ •  FRANKRIJK

 Op minder dan een kilometer van het strand heet het kleurrijke Hotel The 
Originals Acces Île de Ré je van harte welkom op het Franse eiland aan de 
Atlantische kust. Vanop het terras van je kamer kijk je uit op de tuin of het 
verwarmde zwembad, waaraan je zalig ontspant op een ligstoel onder een 
parasol van stro. Nood aan iets meer actie? Huur een fiets in het hotel en 
trek eropuit in de omgeving. Ook zeilen, (kite)surfen of paardrijden behoren 
tot de sportieve mogelijkheden in de streek. Wie zin heeft in een culturele 
uitstap vindt tussen de smalle straatjes een rijk patrimonium. Als natuur-
liefhebber geef je je ogen de kost tijdens een wandeling langs de typische 
fauna en flora op het eiland. 

 Hotel The Originals Acces Île de Ré 
 Rue de la Terre Rouge  12  •  17740  Sainte-Marie-de-Ré ( Frankrijk) 

 T +33 (0)5 46 30 33 20 •  www.ptitdej-hotel-iledere.com •  hotel@ptitdej-hotel-iledere.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: dit arrange-
ment kun je niet reser-
veren via de Bongo- 
website. Indien je hier 
wenst te overnachten, 
neem je rechtstreeks 
contact op met het 
hotel.
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 Le Village des Monédières in  Chamberet
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  LE VILLAGE DES MONÉDIÈRES
 CHAMBERET •  FRANKRIJK

 Le Village des Monédières in de Franse streek Limousin is een paradijs op 
aarde voor natuurliefhebbers. Het domein houdt het midden tussen een 
camping en een charmehotel. Je logeert hier op een unieke locatie te midden 
van het groen, maar toch hoef je niet aan luxe in te boeten. Met je Bongo 
slaap je in een van de woonwagen die hier opgesteld staan. Elke woonwagen 
beschikt over een tweepersoonsbed, een douchekamer, een kitchenette en 
tuinmeubelen. Handdoeken en lakens worden voorzien. Tijdens je verblijf 
kun je gebruikmaken van het verwarmde zwembad, de sauna en de fitness. 
Wie er liever op uit trekt om de mooie omgeving te verkennen, kan hier ook 
een fiets huren. 

 Le Village des Monédières: woonwagen 
 L'Arboretum  •  19370  Chamberet ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 85 53 76 60 •  www.roulottes-monedieres.com •  resa@slowmoov.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een woonwagen

• een ontbijt
• gebruik van het 

zwembad
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 Le Village des Monédières in  Chamberet
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  LE VILLAGE DES MONÉDIÈRES
 CHAMBERET •  FRANKRIJK

 Le Village des Monédières in de Franse streek Limousin is een paradijs op 
aarde voor natuurliefhebbers. Het domein houdt het midden tussen een 
camping en een charmehotel. Je logeert hier op een unieke locatie te midden 
van het groen zonder aan luxe te hoeven inboeten. In de theetuin of op de 
ligstoelen bij het zwembad is het heerlijk ontspannen terwijl sportievelingen 
zich kunnen uitleven in het fitnesscentrum of met een spelletje basketbal, 
bowling of jeu de boules. Wie er liever op uittrekt om de omgeving te ver-
kennen, zal aangenaam worden verrast door de rijkdom van de natuur en de 
variatie aan prachtige landschappen. 

 Le Village des Monédières - Roulotte 
 L'Arboretum  •  19370  Chamberet ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 85 53 76 60 •  www.roulottes-monedieres.com •  resa@slowmoov.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een woonwagen

• een ontbijt
• gebruik van het 

zwembad
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site voor het actuele arrangement.

 

 L'Auberge de l'Ile in  Creysse
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  L'AUBERGE DE L'ILE **
 CREYSSE •  FRANKRIJK

 Aan de oever van de rivier de Dordogne, in het gezellige dorpje Creysse, kom 
je volledig tot rust in het hotel Auberge de l' île. Op rijafstand van het hotel, 
vind je Racamadour, de stad die na Lourdes de meest bezochte bedevaart-
plaats in Frankrijk is. Het hotel biedt achttien knusse hotelkamers aan, die 
allemaal uitkijken op de prachtige tuin en voorzien zijn van alle comfort die 
je nodig hebt voor een aangenaam verblijf. Wil je 's morgens wat langer in 
bed blijven liggen, maar het ontbijt niet missen? Geen probleem, je kunt het 
ontbijt gewoon op je kamer laten bezorgen. In het restaurant kun je genieten 
van de traditionele Franse keuken. 

 Auberge de l' île 
 Creysse  •  46600  Creysse ( Frankrijk) 

 T +33 (0)5 65 32 22 01 •  www.auberge-de-lile.com •  contact@auberge-de-lile.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Adonis Arles – Les Hameaux de Camargue in  Arles
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  ADONIS ARLES – LES HAMEAUX  
DE CAMARGUE ****

 ARLES •  FRANKRIJK

 Arles, de historische stad in het zuiden van Frankrijk, heeft heel wat te bieden. 
Je kunt er de Romeinse geschiedenis opsnuiven terwijl je het amfitheater 
of de obelisk van Arles bezoekt, of ontdek de unieke fauna en flora van de 
twee naburige natuurparken. Adonis Arles – Les Hameaux de Camargue is 
de perfecte uitvalbasis om deze uitstappen te maken. Het domein is verdeeld 
in 'villages' waar een rustige en gezellige sfeer heerst. De studio's zijn uitgerust 
met een eigen badkamer en een keuken. Je zult je hier zeker niet vervelen: zo 
zijn er maar liefst drie zwembaden en kun je tegen betaling gebruikmaken van 
tennisvelden, volleybalvelden, een golfbaan, een sauna en hamam enzovoort. 

 Adonis Arles – Les Hameaux de Camargue 
 Mas de Véran - quartier de Fourchon  •  13200  Arles ( Frankrijk) 

 T +33 (0)7 85 21 93 40 •  www.adonis-arles.com •  resa@adonis-arles.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een studio

• een ontbijt
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 Adonis Sanary sur Mer Hôtel des Bains in  Sanary-sur-Mer
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  ADONIS SANARY SUR MER  
HÔTEL DES BAINS **

 SANARY-SUR-MER •  FRANKRIJK

 Vuurtorens, pieren en vissersbootjes geven het Franse plaatsje Sanary-sur-
Mer zijn authentieke uitstraling. In het Provençaalse dorp snuif je de typische 
sfeer op in de oude haven en droom je heerlijk weg op de mediterrane zand-, 
rots- en kiezelstranden. Proef zeker de regionale specialiteiten als bouillabaisse 
en aioli. 's Avonds kun je je neervlijen in het charmante Adonis Sanary Hôtel 
des Bains. Het hotel ligt midden in het centrum in een historisch gebouw uit 
1890, omgeven door een park van drieduizend vierkante meter. De pittoreske 
haven en het strand zijn vlakbij. 

 Adonis Sanary sur Mer Hôtel des Bains 
 Boulevard Estienne d'Orves  25  •  83110  Sanary-sur-Mer ( Frankrijk) 

 T +33 (0)4 94 74 13 47 •  www.adonis-sanary.com •  resa@adonis-sanary.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel New Life - Les Jardins de Bormes in  Bormes-les-Mimosas
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  HÔTEL NEW LIFE - LES JARDINS  
DE BORMES ***

 BORMES-LES-MIMOSAS •  FRANKRIJK

 Het driesterrenhotel New Life – Les Jardins de Bormes heet je het hele jaar 
door welkom in Bormes-les-Mimosas. Het prachtige pand uit 1930 werd 
enkele jaren geleden volledig gerenoveerd. Je verblijft er in een van de zestien 
comfortabel ingerichte kamers, voorzien van airconditioning. In de zomer kun 
je een frisse duik nemen in het buitenluchtzwembad, dat omgeven is door de 
weelderige mediterrane vegetatie. Hier is het heerlijk uitblazen op een van 
de ligstoelen onder de zuiderse zon van de Côte d'Azur. 's Ochtends geniet 
je van een smakelijk ontbijtbuffet met diverse zoete en zoute lekkernijen. Je 
wagen kun je gratis op de beveiligde privéparking achterlaten tijdens je verblijf. 

 Hôtel New Life - Les Jardins de Bormes 
 Avenue Lou Mistraou  5478  •  83230  Bormes-les-Mimosas ( Frankrijk) 

 T +33 (0) 494 306 897 •  www.hotel-new-life.com •  contact@hotel-new-life.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 ibis Marseille Bonneveine Route des Calanques in  Marseille
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  IBIS MARSEILLE BONNEVEINE ROUTE 
DES CALANQUES ***

 MARSEILLE •  FRANKRIJK

 Hotel ibis Marseille Bonneveine Route des Calanques wordt omgeven 
door weelderig groen in een rustige omgeving tegenover het centrum van 
 Bonneveine. Je vindt het hotel op slechts één kilometer van de mooiste 
stranden van Marseille en op vier kilometer van het centrum. Geniet van 
een panoramisch uitzicht over Marseille vanaf de Notre-Dame-de-la-Garde 
of flaneer over de pittoreske marktjes. Marseille is een van die steden die 
je nooit meer vergeet, als je er eenmaal bent geweest. In het hotel kan je 
genieten van een drankje bij de bar en dineren in het restaurant of op het 
schaduwrijke terras met uitzicht op het zwembad. 

 ibis Marseille Bonneveine Route des Calanques 
 Avenue Elsa Triolet  8  •  13008  Marseille ( Frankrijk) 

 T +33 (0)4 91 72 34 34  •  h0932@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Adonis Saint Florent in  Saint-Florent
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  ADONIS SAINT FLORENT ***
 SAINT-FLORENT •  FRANKRIJK

 Iedereen op zoek naar zon, zee, strand en een prachtig landschap hoeft 
niet verder te zoeken dan Saint-Florent. Met eeuwenoude huisjes en een 
grote jachthaven om de aanliggende baai vanuit te verkennen, staat het 
garant voor een ontspannen tijd aan de Corsicaanse kust. Op slechts één 
kilo meter van het strand van Roya ligt Adonis Saint Florent. Hier is het 
heerlijk relaxen aan het grote buitenzwembad, omringd door palmbomen 
voor het ultieme vakantie gevoel. 's Ochtends start je de dag goed met een 
heerlijk ontbijtbuffet. 

 Adonis Saint Florent 
 Lieu Dit Arrechimozzo  •  20217  Saint-Florent ( Frankrijk) 

 T +33 (0)4 95 56 69 81 •  www.adonis-residence-saintflorent.com •  infos@adonis-residen-

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Quality Hotel Lippstadt in  Lippstadt

132 

  QUALITY HOTEL LIPPSTADT ****
 LIPPSTADT •  DUITSL AND

 Tussen het Münsterland en het Sauerland ligt Lippstadt. Haar historisch 
centrum heeft prachtige vakwerkhuizen. Lippstadt werd vernoemd naar de 
Lippe, een rivier die dwars door de stad stroomt. Quality Hotel Lippstadt ligt 
aan de oevers van deze rivier. Aan de rivierkant ligt restaurant Schwanensee. 
Zoals het elk Duits hotel betaamt, heeft ook dit hotel een eigen Biergarten. 
De tachtig slaapkamers hebben telefoon, televisie, radio, modemaansluiting, 
minibar en een badkamer met douche, haardroger en toilet. Je kunt er fietsen 
huren om de regio te verkennen. Maar ook wandelen of kanoën langs de 
Romeinse Route behoren tot de mogelijkheden. 

 Quality Hotel Lippstadt 
 Lippertor  1  •  59555  Lippstadt ( Duitsland)  

•  www.quality-lippstadt.de  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Ringhotel Haus Oberwinter in  Remagen
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  RINGHOTEL HAUS OBERWINTER ***
 REMAGEN •  DUITSL AND

 Tussen het Zevengebergte en de bergen van het Ahrdal, vind je Ringhotel 
Haus Oberwinter. Het ligt op een heuvel, vlak bij de Rijn, waardoor je vanaf 
het restaurant en het terras een schitterend uitzicht hebt op de rivier. Deze 
boeiende regio verrast je niet alleen met het prachtige landschap van het 
Midden-Rijndal, waar het heerlijk fietsen en wandelen is, maar ook met het 
grote aanbod aan culturele activiteiten. Dit driesterrenhotel telt vijftig com-
fortabel ingerichte kamers. Dankzij het heerlijke Good Morning-ontbijtbuffet 
is een goed begin van de dag verzekerd. Andere troeven van het hotel zijn de 
gratis parkeerplaats en de vrije toegang tot het zwembad, de sauna en fitness. 

 Ringhotel Haus Oberwinter 
 Am Unkelstein  1  A •  53424  Remagen ( Duitsland) 

 T +49 (0)2228 60 04 00 •  www.haus-oberwinter.de •  hotel@haus-oberwinter.de

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van de 

wellnessfaciliteiten
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 Welcome Hotel Meschede/Hennesee in  Meschede
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  WELCOME HOTEL   
MESCHEDE/HENNESEE ****

 MESCHEDE •  DUITSL AND

 Prachtig gelegen in een groene en zacht glooiende omgeving, direct aan 
de oevers van de Hennesee in hartje Sauerland, bevindt zich het luxueuze 
Welcome Hotel Meschede/Hennesee. Het stijlvolle hotel bestaat uit twee 
delen: een 'Altbau' uit de jaren vijftig die in 1998 volledig werd gerenoveerd 
en waarbij het oorspronkelijke karakter in ere werd gehouden, en de 'Neubau', 
een recenter gebouw dat in dezelfde stijl werd opgetrokken. Je vindt er ook 
twee gezellige bars en een Biergarten aan het strand. Rondom het hotel lig-
gen uitgestrekte terrassen en een prachtige tuin van waar je een schitterend 
uitzicht hebt over het meer en de beboste heuvels. 

 Welcome Hotel Meschede/Hennesee 
 Berghausen  14  •  59872  Meschede ( Duitsland) 

 T +49 (0)29 12 00 00 •  www.welcome-hotels.com/welcomehotel-meschede/info •  info.

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

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

 Het Hanzestadje Wesel ligt ten noorden van het Duitse Keulen. Hier vind 
je Welcome Hotel Wesel, gelegen in een landelijk, rustig stukje langs de 
Rijn. Het viersterrenhotel telt 102 smaakvol ingerichte suites met geschei-
den woon- en slaapgedeelte. Allemaal zijn ze voorzien van alle hedendaags 
comfort. Bovendien beschikken ze over een volledig uitgeruste kitchenette 
en eigen terras of wintertuin. Om à la carte te dineren moet je dan weer in 
restaurant Deichgraf zijn, waar de kaart voornamelijk wordt gesierd door 
streekgerechten en internationale schotels. Het hotel beschikt ook over 
een wellness- en fitnessgedeelte (betalend). 

 Welcome Hotel Wesel 
 Rheinpromenade  10  •  46487  Wesel ( Duitsland) 

 T +49 (0)28 13 00 00 •  www.welcome-hotel-wesel.de •  info.wes@welcome-hotels.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een suite

• een ontbijt

 D
U

IT
SL

A
N

D



145

DEZE BONGO

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

 

 Dorint Parkhotel Bad Neuenahr in  Bad Neuenahr
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  DORINT PARKHOTEL BAD 
 NEUENAHR ****

 BAD NEUENAHR •  DUITSL AND

 In het hart van de Ahrstreek, een van de meest bekende wijnstreken van 
Duitsland, ligt het mooie kuurplaatsje Bad Neuenahr. Deze regio, vlakbij Bonn 
en de Eifel, is een gedroomde plek voor wie op zoek is naar rust, prachtige 
landschappen en vergezichten. Dit is met andere woorden een ideale locatie 
om een weekendje te kuren. Het Dorint Parkhotel Bad Neuenahr heeft een 
eigen relaxatiecentrum met verwarmd binnenzwembad, sauna, solarium en 
een beautysalon waar je voor zowel de traditionele lichaamsbehandelingen als 
Ayurvedische verzorgingen terecht kunt. Je logeert in een van de 238 kamers, 
voorzien van satelliettelevisie en badkamer met bad en haardroger. 

 Dorint Parkhotel Bad Neuenahr 
 Am Dahliengarten  1  •  53474  Bad Neuenahr ( Duitsland) 

 T +49 (0)2641 89 50 •  hotel-bad-neuenahr.dorint.com •  info.bad-neuenahr@dorint.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van de 

wellness faciliteiten

 D
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 Hotel Lochmühle in  Mayschoß
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  HOTEL LOCHMÜHLE ***
 MAYSCHOSS •  DUITSL AND

 In het hart van de Ahrstreek, een van de bekendste wijnstreken van  Duitsland, 
ligt het plaatsje Mayschoß, verscholen in de vallei van de rivier de Ahr. 
Deze streek, vlak bij Bonn en de Eifel, is een gedroomde plek voor wie op 
zoek is naar rust, prachtige landschappen en vergezichten. Midden tussen 
de wijngaarden en direct aan de Ahr ligt het traditionele hotel Lochmühle. 
Er zijn 120 kamers, voorzien van minibar, telefoon, televisie, bureau en 
badkamer. Sommige kamers hebben een balkon of terras, met uitzicht over 
de wijngaarden. De nadruk ligt hier op ontspanning en welzijn. Meer van dat 
vind je in het wellnessgedeelte met zwembad, Finse sauna, relaxruimte en 
kleine fitnessruimte. 

 Hotel Lochmühle 
 Ahr-Rotweinstraße  62-68  •  53508  Mayschoß ( Duitsland) 

 T +49 (0)26 43 80 80 •  www.hotel-lochmuehle.de •  info@lochmuehle-hotel.de

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van het 

zwembad, de sauna 
en de fitness

• gebruik van wandel-
kaarten
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Seehotel Losheim in  Losheim am See
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  SEEHOTEL LOSHEIM ***
 LOSHEIM AM SEE •  DUITSL AND

 Het Seehotel Losheim is een comfortabel driesterrenhotel in het Duitse 
Saarland, midden in het natuurpark Saar-Hunsru¨ck. Dit hotel ligt aan het 
stuwmeer van Losheim in de heuvelachtige streek van het drielandenpunt 
waar Duitsland, Frankrijk en Luxemburg elkaar treffen. Je verblijf staat 
hier in het teken van comfort en van een hartelijke, flexibele service. Na 
een flinke wandeling in de buurt is het terras een ideale plek om, met een 
deugddoend biertje bijvoorbeeld, de benen te laten rusten. In het restaurant 
kun je genieten van het prachtige uitzicht op het meer, terwijl de chef voor 
een culinaire begeleiding zorgt. 

 Seehotel Losheim 
 Zum Stausee  202  •  66679  Losheim am See ( Duitsland) 

 T +49 (0)6872 600 80 •  www.seehotel-losheim.de •  info@seehotel-losheim.de

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
• gebruik van de pano-

ramische sauna
• gebruik van wandel- 

en fietskaarten

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

 

 INNSIDE Bremen in  Bremen
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  INNSIDE BREMEN ****
 BREMEN •  DUITSL AND

 Op een zeer rustige plek, direct aan de Promenade langs de rivier de We-
ser, ligt INNSIDE Bremen. Vanaf het hotel is het tien minuten rijden naar 
het historische centrum van Bremen. Dit prachtige themahotel is volledig 
 futuristisch ingericht, met als thema de ruimte. Het motief keert terug in 
de moderne bar, het Starwalker Restaurant, in de gangen en in de 162 ruime 
hotelkamers. Het restaurant staat bekend om zijn visspecialiteiten. Hier 
wordt ook elke ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet voor je geserveerd 
met de nadruk op verse ingrediënten. Bij mooi weer kun je 's zomers ook 
plaatsnemen op het gezellige terras aan de Weser. 

 INNSIDE Bremen 
 Sternentor  6  •  28237  Bremen ( Duitsland) 

 T +49 (0)42 12 42 70 •  www.melia.com •  innside.bremen@melia.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot het 

wellness gedeelte 
(sauna, whirlpool en 
fitness)

• niet-alcoholische 
drankjes uit de 
minibar

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

 

 Rheinhotel Rüdesheim in  Rüdesheim am Rhein
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  RHEINHOTEL RÜDESHEIM ***
 RÜDESHEIM AM RHEIN •  DUITSL AND

 Rüdes am Rhein is een romantisch stadje dat bekend staat om zijn 
 Rieslingwein. Met prachtige wijngaarden, heuvels en bossen is het niet 
verwonderlijk dat dit wijnstadje ook wel 'de parel van de Rheingau' wordt 
genoemd. In het middeleeuwse centrum tref je eeuwenoude vakwerkhuizen 
en word je regel matig verrast met traditionele dansopvoeringen en wijn-
proeverijen. Het driesterren Rheinhotel Rüdesheim vestigde zich op een 
mooi plekje, vlak bij het centrum. Het hotel is gespecialiseerd in exclusieve 
wijnen en beschikt over een deugddoende wellness. Op tweehonderd meter 
van het Rheinhotel Rüdesheim kun je een onvergetelijk boottochtje langs 
de Rijn meepikken. 

 Rheinhotel Rüdesheim 
 Geisenheimer Straße  25-27  •  65385  Rüdesheim am Rhein ( Duitsland) 

 T +49 (0)6 722 90 30 •  www.rheinhotel-ruedesheim.de •  info@rheinhotel-ruedesheim.de

 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.

 

 Harry's Home Linz in  Linz
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  HARRY'S HOME LINZ ****
 LINZ •  OOSTENRIJK

 In de Oostenrijkse stad Linz zit je goed voor een veelzijdig reisje. Om te 
genieten van natuur, cultuur en geschiedenis is Harry's Home Linz de  ideale 
uitvalbasis. Hier slaap je in bemeubelde studio's of appartementen, die modern 
en licht zijn ingericht. Het complex ligt vlak bij de Donau en het bijzondere 
fietspad dat in Passau (Duitsland) begint en zo'n 340 kilometer later ein-
digt in Wenen. Met de auto ben je op tien minuten in het centrum van de 
stad, maar je kunt er ook makkelijk met de tram of de bus geraken. In Linz 
staan muziek, kunst en architectuur centraal en dat in combinatie met een 
industriële geschiedenis geeft de stad een unieke uitstraling. Na een dagje 
wandelen door de straten van Linz kunnen zoetekauwen de echte Linzer 
torte uitproberen. 

 Harry's Home Linz 
 Donaufeldstraße  3  •  4040  Linz ( Oostenrijk) 

 T +43 50 12 14 12 90 •  www.harrys-home.com •  linz@harrys-home.com

 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.

 

 Harry's Home Wien Millennium Tower in  Wenen
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  HARRY'S HOME WIEN  
MILLENNIUM TOWER ****

 WENEN •  OOSTENRIJK

 Harry's Home Wien bevindt zich in de Millennium Tower aan de oever van de 
Donau, op wandelafstand van metrostation Handelskai U6, waarmee op je op 
vijftien minuten in het historische centrum staat. Om je te vermaken hoef 
je de toren zelfs niet te verlaten. Je vindt er een honderdtal winkels, talrijke 
restaurants en bars, een cinema, een fitnesscentrum en nog veel meer. Ook 
Donauinsel, het recreatiegebied van Wenen, bevindt zich vlakbij. De ruime 
kamers van Harry's Home zijn fris ingericht en voorzien van airconditioning en 
moderne badkamer met douche. In het hele gebouw is gratis wifi beschikbaar. 
's Ochtends staat er een heerlijk ontbijtbuffet voor je klaar. 

 Harry's Home Wien Millennium Tower 
 Handelskai  94-96  •  1200  Wenen ( Oostenrijk) 

 T +43 (0)1 330 36 36 •  www.harrys-home.com •  wien@harrys-home.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een executivestudio

• een ontbijt

Opgelet: dit arrange-
ment is enkel geldig van 
donderdag tot en met 
maandag.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 ibis Genève Centre Lac in  Genève
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  IBIS GENÈVE CENTRE LAC ***
 GENÈVE  • ZWITSERL AND

 Het ibis Genève Centre Lac staat garant voor een comfortabel verblijf in 
Genève. Je kamer is netjes ingericht en beschikt over het nodige comfort. 
Het lekkere ontbijtbuffet bereidt je goed voor op een actieve dag door de 
stad. Het hotel ligt in de wijk Pâquis, een levendige buurt waar verschillende 
culturen samenkomen. Ideaal dus om te kuieren langs de gezellige winkeltjes 
of te proeven van de wereldkeuken aan een betaalbare prijs. Een extra troef 
is Les Bains des Pâquis, een schiereilandje dat dienst doet als stadstrand. 
Natuurlijk is ook de Fontein van Genève een must see. Bewonder hem in 
levende lijve op amper achthonderd meter van het hotel! 

 ibis Genève Centre Lac 
 Rue de Berne  26  •  1201  Genève  

 T +41 (0)22 849 20 20 •  www.accorhotels.com •  H9577@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

ZW
IT

SE
R

LA
N

D



153

DEZE BONGO

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

 

 ibis London Excel Docklands in  Londen
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  IBIS LONDON EXCEL DOCKLANDS **
 LONDEN •  VERENIGD KONINKRIJK

 Op een minuut wandelen van het Excel Exhibition and Convention Centre 
geniet ibis London Excel Docklands van een prachtige ligging. Je kijkt er uit 
over het water van de Royal Victoria-haven. Het hotel ligt op 25 minuten 
van het centrum van Londen, maar door het uitstekende openbaar vervoer 
geraak je vlot overal in de stad. De 278 kamers van het ibis London Excel 
Docklands zijn ingericht volgens de typische stijl van de ibis-keten: een 
functionele inrichting van de kamer en een aparte badkamer met douche. 
's Ochtends staat er een ontbijtbuffet klaar met koude en warme gerechten. 
Geniet van traditionele en moderne gerechten en snacks in de gezellige bar 
en in het restaurant. 

 ibis London Excel Docklands 
 Western Gateway Royal Victoria Dock  9  •  E16 1AB  Londen ( Verenigd Koninkrijk) 

 T +44 (0)207 055 23 00 •  www.ibishotel.com •  h3655@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

Opgelet: een ontbijt is 
niet inbegrepen in deze 
bon, maar wel verplicht. 
Bij aankomst betaal je 
hiervoor 8,55 GBP per 
dag, per persoon.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 ibis London Canning Town in  Londen
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  IBIS LONDON CANNING TOWN ***
 LONDEN •  VERENIGD KONINKRIJK

 In het gloednieuwe ibis London Canning Town logeer je midden in de 
 Docklands, voormalig havengebied en nu een belangrijk financieel district van 
de Britse hoofdstad. Voor een slechte bereikbaarheid hoef je niet te vrezen: 
tegenover het hotel neem je de Jubilee Line, de snelste metrolijn van de stad 
waarmee je in het weekend dag en nacht heel Londen doorkruist. London 
City Airport en de hippe zakenwijk Canary Wharf met haar winkels, cafés en 
restaurants liggen vlakbij. De ruime, smaakvol ingerichte hotelkamers met 
wifi vormen een welkom rustpunt tijdens je bezoek aan de bruisende stad. In 
het restaurant en de bar van het hotel geniet je zowel overdag als 's avonds 
van een maaltijd of een drankje. 

 ibis London Canning Town 
 Silvertown way  8  •  E161ED  Londen ( Verenigd Koninkrijk)  

•  www.ibis.com •  ha070-am@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

Opgelet: een ontbijt 
is niet inbegrepen en 
verplicht aan het hotel 
te betalen bij aankomst.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 ibis Styles Budapest City in  Boedapest
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  IBIS STYLES BUDAPEST CITY ***
 BOEDAPEST •  HONGARIJE

 In het centrum van Boedapest, aan de oevers van de Donau vind je het 
hotel ibis Styles Budapest City. De kamers zijn comfortabel ingericht en 
voorzien van onder andere een satelliettelevisie, gratis wifi, een kluisje en 
een badkamer met ligbad en douche. 's Ochtends geniet je van een ontbijt-
buffet met Hongaarse specialiteiten. Daarna ben je helemaal klaar om de 
boeiende stad te verkennen. Vanuit de hele stad kun je het Koninklijke Paleis 
op de Burchtheuvel zien. Ook de wijk op de Burchtheuvel met haar gezellige 
straatjes is een bezoek waard. 

 ibis Styles Budapest City 
 Soroksari Ut  12  •  1095  Boedapest ( Hongarije) 

 T +36 (0)14 55 83 00 •  www.ibis.com •  h2025@accor.com

 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.

 

 UNA Hotel Regina - Bari in  Bari
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  UNA HOTEL REGINA - BARI ****
 BARI •  ITALIË

 Het UNA Hotel Regina - Bari ligt in het plaatsje Noicattaro, tussen de stad 
Bari en de rotsachtige stranden van Torre a Mare in. Hier kan je ten volle 
genieten van de mooie Adriatische kust en die typische Zuid-Italiaanse sfeer. 
Met zowel binnen- als buitenzwembaden, een spa en een fitnessruimte heeft 
dit stijlvolle hotel meer dan genoeg faciliteiten om het je naar je zin te maken. 
In het wellnesscentrum van het hotel kun je genieten van een sauna, een 
jacuzzi en thermale baden. De kamers, die steeds zijn uitgerust zijn met een 
balkon of een patio, beschikken allemaal over airco, gratis wifi, een minibar 
en lcd-televisie. Elke ochtend wordt een continentaal ontbijt geserveerd.

 UNA Hotel Regina - Bari in Bari 
 Strada Provinciale  57  •  70016  Bari ( Italië) 

 T +39 080 5430907 •  www.unahotels.it •  una.regina@unahotels.it

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt IT
A

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

 

 UNA Hotel Forte dei Marmi in  Forte dei Marmi
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  UNA HOTEL FORTE DEI MARMI ****
 FORTE DEI MARMI •  ITALIË

 Forte dei Marmi is een Italiaanse badplaats aan de Ligurische Zee. In de 
zomer is dit plaatsje in de provincie Lucca een zeer populaire bestemming 
voor iedereen die wil genieten van zon, zee en strand. Het UNA Hotel Forte 
dei Marmi bevindt zich op twee kilometer van het strand. Het hotel beschikt 
over 76 moderne kamers die je allemaal het nodige comfort bieden, zoals 
flatscreentelevisie, airconditioning en wifi. Het viersterrenhotel beschikt 
ook over twee restaurants, een groot buitenzwembad en twee tennisvelden. 

 UNA Hotel Forte dei Marmi 
 Via G.B.Vico  142  •  55042  Forte dei Marmi ( Italië) 

 T +39 (0)584 78 71 00 •  www.unahotels.it •  una.fortedeimarmi@unahotels.it

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot het 

zwembad (alleen 
open in de zomer)

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

 

 UNA One Hotel in  Syracuse

149 

  UNA ONE HOTEL ****
 SYRACUSE •  ITALIË

 Syracuse, de mooie havenstad aan de Ionische zee en de geboorteplaats 
van Archimedes, is een stad die blijft boeien en die je katapulteert naar 
een lang vervlogen tijd. In 2005 werd de stad, samen met de nabijgelegen 
 Rotsnecropolis van Pantalica, op de Werelderfgoedlijst van Unesco geplaatst. 
Vlak bij het prachtige stadscentrum van Syracuse vind je UNA Hotel One. 
Dit hippe hotel biedt 44 moderne designkamers die voorzien zijn van alle luxe. 
De sportievelingen kunnen hun gangen gaan in de coolste fitnessclub van de 
stad in het hotel. De Sky Roof is een ontmoetingsplaats in de openlucht waar 
je terecht kunt voor muziek, Siciliaans fingerfood en uitstekende cocktails. 

 UNA Hotel ONE - Syracusa 
 Via Diodoro Siculo  4  •  96100  Syracuse ( Italië) 

 T +39 (0)93 141 13 55 •  www.unahotels.it •  una.one@unahotels.it

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Hotel Praia Mar in  Carcavelos

150 

  HOTEL PRAIA MAR ****
 CARCAVELOS •  PORTUGAL

 Het viersterren Hotel Praia Mar vind je onder de brandende Portugese 
zon, helemaal in het zuiden van het land en vlak aan de kust van Estoril. In 
je moderne kamer is het ontspannen geblazen dankzij het nodige comfort: 
wifi, satelliettelevisie, airconditioning, minibar, telefoon, balkon en badkamer 
met bad en haardroger. In het hotelrestaurant Rosa dos Ventos geniet je 
van een uniek panoramisch uitzicht over de Atlantische Oceaan en smul je 
van Portugese en internationale gerechten. Ook voor het ontbijt kun je hier 
terecht. Op de achtste verdieping van het gebouw wandel je binnen in de 
Belavista Bar voor een smakelijke cocktail of een aperitief, ideaal als opwarmer 
voor een gezellige avond. Wil je graag proeven van een unieke streekwijn of 
-porto? Rep je dan naar de Lobby Bar. 

 Hotel Praia Mar 
 Rua do Gurué  16  •  2775-581  Carcavelos ( Portugal) 

 T +351 (0)21 458 51 00 •  www.almeidahotels.com •  praiamar@almeidahotels.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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WETTELIJKE VERMELDINGEN

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

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

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

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

WAT HOUDT DE BELEVENISBON PRECIES IN?

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

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

HOE REGISTREER  JE  EEN BELEVENISBON?

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

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

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WELKE VOORWAARDEN ZIJN VERBONDEN AAN  HET OMRUILEN VAN BELEVENISBONNEN?

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



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

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

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN

WAT VALT ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BEDRIJF?

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

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

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

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

15. Voor meer informatie kunt u onze volledige verkoopvoorwaarden raadplegen op www.bongo.be/nl/algemene-voorwaarden/ 
of onze rubriek veelgestelde vragen op www.bongo.be/nl/veelgestelde-vragen. 
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1 OVERNACHTING 1 ONTBIJT
3* en 4* hotels aan zee of naast een rivier, een meer, ...
2 personen
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700 bestemmingen om te ontdekken

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.

BONGO, ZO MAKKELIJK!

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.

NIEUW

B NOG MAKKELIJKER MET DE BONGO-APP!

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

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

2 JAAR GELDIG**

HERNIEUWBAAR*

GRATIS EN 
ONBEPERKT 
OMRUILEN*

GARANTIE 
BIJ VERLIES 

EN DIEFSTAL*

• FRANKRIJK: 500 verblijven
• ITALIË: 50 verblijven 

 • SPANJE: 100 verblijven

STATIGE LANDHUIZEN CHARMEHOTELSGASTENVERBLIJVEN3* EN 4* HOTELS

BOEKJE MET  
VOORBEELDEN VAN 

PARTNERAANBIEDINGEN

SPE-WATEBN16N
1048985

3608117779146 3 608117 779146
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