




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



  DE GROOTSTE KEUZE 
IN BELGIË**

   ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK
 Dankzij de Bongo-services

   KWALITATIEVE 
BELEVENISSEN

 Partners die constant geselecteerd 
 en geëvalueerd worden

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

BELEVENISBON

NR 1
IN BELGIË*



De Bongo-app om alles vanop je 
smartphone te regelen

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

Regelmatig meldingen van nieuwe 
partneraanbiedingen

Gratis* en onbeperkt omruilen

2 jaar geldig** - hernieuwbaar*

Garantie bij verlies of diefstal

ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK  
DANKZIJ DE  
BONGO-SERVICES

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



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

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

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

Bekijk de beschikbaarheid in een hotel 
en reserveer je verblijf.

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



nacht 
MAGISCHE

Twee dagen
genieten van een 

welverdiende 
break 

in de stad of op  
het platteland.

1 overnachting 

met ontbijt 
voor 

2 personen



ORIGINEEL  
LOGEREN

een boomhut,  
joert, huifkar, tipi, 

woonboot, enz

CHARMEVERBLIJF
B&B’s, landhuizen, 

gastenverblijven, 
charmehotels, enz



Erfgoed Bossem, Lattrop (NL) ***



ORIGINEEL 
logeren

Verblijf in een uniek kader,  
midden in de natuur, waar je compleet  
anders leeft en je eigen geluk maakt.





DOE DE DEUR  
SNEL DICHT: 
laat het geluk niet 
wegglippen
BEELD JE EENS IN

L ogeren in een joert is uniek. Laat je twee  
dagen lang onderdompelen in een atypisch,  
indrukwekkend en fascinerend kader.  

Je vertrekt gegarandeerd huiswaarts met een  
koffer vol herinneringen en een gelukzalige  
glimlach om je lippen. Een wonderlijke ervaring  
die je één maakt met de natuur en je kinderdromen  
tot leven wekt. Je deelt er verhalen, je beleeft  
er buitengewone momenten… Een verblijf dat  
je voor altijd zal bijblijven!



Charmeverblijf



CHARMEVERBLIJF
Maak je op voor een onvergetelijke 

nacht in een gezellig, comfortabel hotel, 
gastenverblijf of B&B met moderne,  

romantische kamers.

Charmeverblijf



HEERLIJK 
ontspannen 
BEELD JE EENS IN

Buiten valt er heel wat te beleven: een wandeling 
in het gezellige stadscentrum, een etentje op 
een goed verscholen plekje of een activiteit 

in openlucht in een gezellig dorpje. Ook binnen valt 
wat te ontdekken: comfort, rust, een persoonlijke 
verwelkoming… Stap binnen en voel je meteen helemaal 
thuis. Ga en sta waar je wilt en geniet van het comfort en 
de rust. Niets of niemand kan je overnachting verstoren!
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 Te ontdekken in dit boekje CHARMEVERBLIJF ORIGINEEL LOGEREN 
 of op usebongo.be en usebongo.nl 



BELGIË EN GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
60 hotels in dit boekje
nog meer keuze vind je op www.usebongo.be en www.usebongo.nl

NEDERLAND
18 hotels in dit boekje
nog meer keuze vind je op www.usebongo.be en www.usebongo.nl

FRANKRIJK
103 hotels in dit boekje
nog meer keuze vind je op www.usebongo.be en www.usebongo.nl

DUITSLAND
4 hotels in dit boekje
nog meer keuze vind je op www.usebongo.be en www.usebongo.nl

p. 18 tot 85

p. 86 tot 111

p. 112 tot 223

p. 224 tot 236

nog meer keuze op 
www.usebongo.be en www.usebongo.nl 





BELGIË EN 
GROOTHERTOGDOM 

LUXEMBURG





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



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

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



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

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

nog meer keuze op 
www.usebongo.be en www.usebongo.nl 

1  Bed & Breakfast l'Heritage in  Lo-Reninge 26
2  Ara Dune Hotel in  De Panne 27
3  ibis Styles Nieuwpoort in  Nieuwpoort 28
4  B&B ZaZoZee in  Oostende 29
5  Hotel Royal Astrid in  Oostende 30
6  Mercure Oostende in  Oostende 31
7  Corsendonk Duinse Polders in  Blankenberge 32
8  Hotel du Commerce Blankenberge in  Blankenberge 33
9  Hotel Butler in  Zuienkerke 34
10  Green Park Hotel Brugge in  Brugge 35
11  Hotel Orchidee in  Aalter 36
12  ‘t Kerselarenhof in  Waarschoot 37
13  Leopold Hotel Oudenaarde in  Oudenaarde 38
14  Auberge du Pêcheur in  Sint-Martens-Latem 39
15  Europahotel in  Gent 40
16  B&B Fruithof Tack in  Sint-Gillis-Waas 41
17  Ramada Plaza Antwerp in  Antwerpen 42
18  Hof van Aragon in  Lier 43
19  Hotel Villa Monte in  Heist-op-den-Berg 44
20  Domein Martinus in  Zoersel 45
21  Corsendonk Viane in  Turnhout 46
22  Priorij Corsendonk in  Oud-Turnhout 47
23  Corsendonk De Linde in  Retie 48
24  B&B Art of Dreams in  Laakdal 49
25  House of Java in  Heusden-Zolder 50
26  De Spaenjerd in  Kinrooi 51
27  M Hotel - Different Hotels in  Genk 52
28  Hotel Boomgaard in  Rekem 53
29  Rikkeshoeve in  Sint-Truiden 54
30  Boutique Hotel Caelus VII in  Tongeren 55

31  't Huys van Steyns in  Tongeren 56
32  Hotel Rastelli Tervuren in  Tervuren 57
33  Novotel Leuven Centrum in  Leuven 58
34  B&B Tiskeshof in  Tienen 59
35  Martin's Waterloo in  Waterloo 60
36  B&B Easy Tempo in  Frasnes-lez-Anvaing 61
37  Hotel Lido Mons Centre in  Bergen 62
38  Orange Hôtel La Louvière in  La Louvière 63
39  Aux Gaietés de la Sabotière in  Seloignes 64
40  La Ferme des Oiseaux in  Anthée 65
41  ibis Dinant in  Dinant 66
42  B&B Le Nid Doux in  Chairière 67
43  Western City - Road 66 in  Chaudfontaine 68
44  Le Domaine du Haut Vent in  Battice 69
45  Domaine du Château de Modave in  Modave 70
46  Châtelet Cremers in  Heusy 71
47  La Crémaillère in  Jalhay 72
48  Corsendonk Sol Cress in  Spa 73
49  Domaine des Hautes Fagnes in  Ovifat 74
50  Hôtel du Lac in  Bütgenbach 75
51  Hotel-Restaurant Am Steineweiher in  Sankt Vith 76
52  Zur Alten Schmiede in  Schönberg 77
53 Le Vieux Durbuy in  Durbuy 78
54  Ardennes Woods in  Marche-en-Famenne 79
55  Hôtel-Restaurant Les Tilleuls in  Jupille 80
56  River & Breakfast in  Jupille 81
57  Centre de Bien-être & Nature in  Vielsalm 82
58  Willow Springs Way Station in  Gouvy 83
59  Observatoire Centre Ardenne in  Grapfontaine 84
60  Auberge de la Gaichel in  Gaichel-Eischen (LU) 85



26

DEZE BONGO

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

 

 Bed & Breakfast l'Heritage in  Lo-Reninge

1 

  BED & BREAKFAST L'HERITAGE
 LO-RENINGE •  BELGIË

 Midden in het vlakke land van de Westhoek ligt Lo-Reninge, een vredig 
stadje omringd door prachtige natuur. In de voormalige kapelanij van de 
deelgemeente Reninge vind je nu Bed & Breakfast l'Heritage. De B&B 
beschikt over vijf gastenkamers die de eigenaars met oog voor detail hebben 
ingericht. Voor een goede start van je dag word je verwend met een uitge-
breid ontbijt. In het restaurant kun je in de namiddag terecht voor een verse 
pannenkoek of een verfrissend ijsje. Indien je het wenst, maakt de gastvrouw 
's avonds een heerlijke maaltijd voor je klaar. Op voorhand reserveren is in dat 
geval noodzakelijk. Aan mogelijkheden geen gebrek in de buurt: wandelen 
of fietsen voor sportievelingen of gewoon lekker ontspannen in de natuur 
voor levensgenieters. 

 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.

 

 Ara Dune Hotel in  De Panne

2 

  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. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomst-

geschenkje

 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

3 

  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.  

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

sauna, de hamam en 
het zwembad

 BE
LG

IË
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DEZE BONGO

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

 

 B&B ZaZoZee in  Oostende

4 

  B&B ZAZOZEE
 OOSTENDE •  BELGIË

 Wie naar zee gaat, doet dat om even weg te zijn van alle stress die het dage-
lijkse 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 standaard voorzieningen. 's Ochtends wacht een heerlijk ontbijt je op. 
Op zonnige dagen ontbijt je op het ruime terras en waan je jezelf in een 
zuiderse haciënda. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 BELG
IË



30

DEZE BONGO

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

 

 Hotel Royal Astrid in  Oostende

5 

  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 kamers. De kamers zijn hedendaags ingericht en voorzien 
van een badkamer, een kleine zithoek met televisie en een kluisje. In de spa 
(betalend) kun je in alle rust genieten van verschillende sauna's, stoom baden, 
een jacuzzi, een zoutgrot en een ijsgrot. 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. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een nieuwe kamer

• een ontbijt

 BE
LG

IË
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DEZE BONGO

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

 

 Mercure Oostende in  Oostende

6 

  MERCURE OOSTENDE ****
 OOSTENDE •  BELGIË

 Mercure Oostende ligt op 75 meter van het strand en op wandelafstand 
van de vele restaurants en cafés en van het Oostendse nachtleven. Het 
hotel heeft een functioneel, modern interieur en werd in 2015 volledig 
gerenoveerd. Je kunt er niet alleen genieten van een goede nachtrust, maar 
ook van een uitgebreid ontbijt en een vriendelijke service. De 95 kamers zijn 
voorzien van alle comfort. In het restaurant kun je genieten van een aantrek-
kelijk 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. 

 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.

 

 Corsendonk Duinse Polders in  Blankenberge

7 

  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. 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. 

 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 du Commerce Blankenberge in  Blankenberge

8 

  HOTEL DU COMMERCE 
 BLANKENBERGE

 BL ANKENBERGE •  BELGIË

 Niets zo ontspannend als een dagje uitwaaien aan zee. Een zeer geliefde 
badplaats om dat te doen is Blankenberge. Op slechts enkele minuten van 
de zeedijk vind je Hotel du Commerce Blankenberge. Dit kleinschalige 
familie hotel in huiselijke stijl beschikt over 28 kamers met het nodige com-
fort. 's Morgens kun je genieten van een lekker ontbijt. Naast wandelen op 
het strand kun je hier ook de wondere onderwaterwereld in het Sea Life 
Centre ontdekken, het natuurgebied de Uitkerkse Polder verkennen of de 
schitterende villa's uit de belle epoque bewonderen. Wat je ook kiest, je keert 
vast en zeker uitgerust en tevreden naar huis! 

 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.

 

 Hotel Butler in  Zuienkerke

9 

  HOTEL BUTLER ***
 ZUIENKERKE •  BELGIË

 Voor wie van het strand van Blankenberge wil genieten, maar zich 's avonds 
liever terugtrekt in het rustige hinterland, is Hotel Butler een naam om te 
onthouden. Dit charmante en familiale driesterrenhotel ligt in het landelijke 
Zuienkerke op amper vijf minuten rijden van het strand van Blankenberge, 
maar ook het sprookjesachtige Brugge ligt op een boogscheut. De zestien 
kamers zijn voldoende ruim en bieden de nodige voorzieningen voor een 
zorgeloos en ontspannen verblijf. Een ontspannen dag begint trouwens met 
een smakelijk ontbijt. Dat weten ze hier als geen ander: het uitgebreide buffet 
met verse producten is om van te watertanden. Wie de omgeving op eigen 
ritme wil ontdekken, kan fietsen huren bij het hotel. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: de Bongo is 
niet geldig op feest-
dagen en tijdens week-
ends op feestdagen.

 BE
LG
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DEZE BONGO

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

 

 Green Park Hotel Brugge in  Brugge

10 

  GREEN PARK HOTEL BRUGGE ***
 BRUGGE •  BELGIË

 Brugge wordt vaak beschouwd als een van de mooiste steden van Europa. De 
stad heeft ontelbare musea, historische gebouwen en kleine winkelstraatjes 
die je niet mag missen. Het Green Park Hotel Brugge ligt op slechts vier 
kilometer van het centrum van de stad. Er zijn 101 aangename kamers met 
een moderne inrichting. Aan comfort zul je geen gebrek hebben. Je beschikt 
op je kamer over koffie- en theefaciliteiten, draadloos internet, telefoon, 
televisie en radio. In de bar heb je de keuze uit verschillende drankjes en klei-
nere snacks. Bij warm weer kun je relaxen in de tuin met terras en zwembad. 

 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.

 

 Hotel Orchidee in  Aalter

11 

  HOTEL ORCHIDEE ****
 AALTER •  BELGIË

 Hotel Orchidee is perfect gelegen tussen Brugge en Gent en is dus de ideale 
uitvalsbasis om die twee steden te bezoeken. Het hotel is vrij recent gebouwd 
en voldoet aan alle hedendaagse eisen. De dertig kamers zijn stuk voor stuk 
uitgerust met het nodige comfort. Het interieur wordt getypeerd door lichte 
houten vloeren, effen kleur vlakken op de muren en sobere, moderne meubels. 
De inrichting is hedendaags en strak, zonder dat aan warmte of sfeer wordt 
ingeboet. Bezoekers kunnen in de bar kiezen uit een wijde selectie bieren en 
uit meer dan zeventig soorten sterke dranken en whisky's. 

 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.

 

 Kerselarenhof in  Waarschoot

12 

‘T   KERSELARENHOF
 WAARSCHOOT •  BELGIË

 Bed and breakfast 't Kerselarenhof is gevestigd in een rustige fermette in 
het hart van het Meetjesland. Dankzij de locatie te midden van de velden 
is dit gastenverblijf de ideale plaats om volledig tot rust te komen en de 
omliggende natuur te ontdekken. Huur een fiets bij 't Kerselarenhof en 
trek er bijvoorbeeld op uit naar de Lembeekse Bossen of het Krekengebied. 
Ook enkele grote steden liggen niet veraf: Gent bevindt zich op amper vijf-
tien kilometer, Brugge op 35. Je logeert in een kamer met privébadkamer, 
televisie, microgolfoven en koelkast. Op het domein zijn ook verschillende 
wellnessfaciliteiten aanwezig, zoals een Finse sauna, een biosauna, een infra-
roodcabine en een regen- en massagedouche. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van 

fietsen

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

 

 Leopold Hotel Oudenaarde in  Oudenaarde

13 

  LEOPOLD HOTEL OUDENAARDE ****
 OUDENAARDE •  BELGIË

 Met het Leopold Hotel heeft het hippe district De Ham in Oudenaarde er 
sinds 2014 een pareltje bij. De ligging is alvast geslaagd: vlak bij de Schelde 
en het knooppunt voor diverse wandel- en fietsroutes. Wielerliefhebbers zijn 
hier meer dan welkom. Dat bewijzen onder andere de afgesloten fietsen-
parking en de installatie om je fiets af te spuiten. Het boetiekhotel combineert 
elegantie, functionaliteit en een persoonlijke service. 's Ochtends geniet je 
van een heerlijk ontbijtbuffet. Tijdens de zomer kust het zonnetje je huid op 
het terras met binnentuin. 

 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

14 

  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 natuur-
liefhebbers, 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 theefaciliteiten 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. 

 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.

 

 Europahotel in  Gent

15 

  EUROPAHOTEL ***
 GENT •  BELGIË

 Het sfeervolle Europahotel ligt aan de Leie, een waterweg met een prachtige 
oeverbegroeiing. Het hotel geniet van een rustige, groene en toch centrale 
ligging en is gemakkelijk bereikbaar. Met een buitenlift aan de voordeur is 
het hotel ook voor rolstoel gebruikers toegankelijk. Europahotel kreeg dan 
ook een A-label voor mindervaliden. Er zijn 41 kamers, voorzien van alle 
comfort. De bijhorende, stijlvolle Brasserie Courant D'eau staat garant voor 
een aangename culinaire belevenis. 's Ochtends geniet je van een verzorgd 
en uitgebreid ontbijtbuffet. Bovendien is het mogelijk om boten te huren 
aan de gloednieuwe aanlegsteiger voor de ingang van het hotel. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 B&B Fruithof Tack in  Sint-Gillis-Waas

16 

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
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IË



42

DEZE BONGO

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

 

 Ramada Plaza Antwerp in  Antwerpen

17 

  RAMADA PLAZA ANTWERP ****
 ANTWERPEN •  BELGIË

 Ramada Plaza Antwerp heeft veel troeven: het comfort van een vier-
sterrenhotel, gastvrijheid en vooral een centrale ligging. Je wordt verwelkomd 
in een stijlvolle lobby waarin design en gezelligheid moeiteloos samengaan. 
Dat geldt ook voor de 210 kamers: ze zijn erg rustig, ruim en uitgerust met 
alle wenselijke faciliteiten. In de brasserie-bar Premtimecafe, gelegen aan 
de ingang van het hotel, kun je genieten van heerlijke gerechten. De bar is 
dan weer de perfecte plek om te relaxen en te ontspannen. Hier ben je aan 
het juiste adres om, na een lange dag winkelen, jezelf neer te zetten en een 
welverdiend drankje te bestellen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

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

 

 Hof van Aragon in  Lier

18 

  HOF VAN ARAGON ***
 LIER •  BELGIË

 Lier is een pittoresk stadje dat aan de poort van de Antwerpse Kempen ligt. 
Hoe bescheiden ook, dit prachtige plekje aan de samenloop van de Grote 
en Kleine Nete zal je bekoren met hedendaags vertier en een boeiende ge-
schiedenis. In 1496 was de stad het decor voor het huwelijk van Johanna van 
Castilië en Filips de Schone. Het bruidspaar bracht toen de huwelijksnacht 
door in het Hof van Aragon. Vandaag kun je nog altijd in dit historische 
pand overnachten. Je vindt er twintig kamers die een smaakvolle mix van 
authenticiteit en modern comfort bieden. Alle kamers beschikken over 
drie sterrencomfort: badkamer, apart toilet, televisie, telefoon, bureau en 
draadloos internet. 

 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 Villa Monte in  Heist-op-den-Berg

19 

  HOTEL VILLA MONTE ***
 HEIST-OP-DEN-BERG •  BELGIË

 In Hotel Villa Monte in Heist-op-den-Berg, in de Antwerpse Kempen, logeer 
je in een statige notariswoning uit 1937. Opvallend aan de architectuur zijn 
de erkers aan de voorgevel en de traditionele krulgevels. Binnenin zijn de 
structurele elementen ook mooi bewaard gebleven. De inrichting van de 
kamers is modern, met warme en sobere kleuren die elkaar mooi afwisselen. 
Veel meubels zijn in natuurhout en vullen het interieur uitstekend aan. De 
kamers beschikken over televisie, gratis wifi, telefoon en een badkamer. 
's Morgens staat er in de ontbijtkamer een verzorgd ontbijtbuffet voor je klaar. 

 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.

 

 Domein Martinus in  Zoersel

20 

  DOMEIN MARTINUS ***
 ZOERSEL •  BELGIË

 Zoersel ligt in de Kempen, op amper twintig kilometer van Antwerpen. 
Oude, lieftallige hoeves met een aanzienlijke lange geschiedenis staan hier 
verscholen in het groen. Ook het hotel van Domein Martinus is omgeven 
door bos en een prachtige tuin. De 38 kamers zijn stijlvol ingericht en bieden 
alle comfort. Voor een lekkere maaltijd kun je terecht in het restaurant van 
het hotel. De chef werkt met een drie- of viergangenmenu, samengesteld 
uit seizoensgebonden ingrediënten. Je kunt best op voorhand reserveren. 
De meer dan vierhonderd hectare natuur bieden onverwachte wandel- en 
fietsmogelijkheden en tonen een bonte afwisseling van bossen, akkers en vel-
den. Fietsen kun je huren op het domein (wel even op voorhand reserveren). 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: als je hier 
wilt dineren, dien je dit 
voor je aankomst te 
reserveren.

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

 

 Corsendonk Viane in  Turnhout

21 

  CORSENDONK VIANE ***
 TURNHOUT •  BELGIË

 Hotel Corsendonk Viane ligt in het gezellige centrum van Turnhout op maar 
enkele minuten wandelen van de Grote Markt. Het is de ideale uitvalsbasis 
voor talrijke fiets- en wandeltochten door het pittoreske centrum of de groene 
omgeving. Turnhout is de thuishaven van de alom bekende Carta Mundi-speel-
kaarten. Een bezoek aan het Nationaal Museum van de Speelkaart mag dus 
zeker niet ontbreken tijdens je verblijf. Na een belevenisvolle dag kom je weer 
helemaal tot rust met een drankje in de sfeervolle bar-lounge van het hotel, 
waarna je zalig kunt wegdromen in een van 84 moderne kamers. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

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

 

 Priorij Corsendonk in  Oud-Turnhout

22 

  PRIORIJ CORSENDONK ***
 OUD-TURNHOUT •  BELGIË

 Te midden van de ongerepte bossen en weilanden van de Kempen ligt Priorij 
 Corsendonk. Het middeleeuwse decor van het voormalige klooster met zijn 
gewelvenkelder en monumentale kapittelzaal bezorgt je een onver getelijk ver-
blijf. Het hotel heeft 47 eenvoudige maar ruime standaardkamers en 31 kleine, 
eenvoudige monniken kamers. Op de begane grond bevindt zich de vroegere 
kapittelzaal, waar je geniet van een uitgebreid ontbijtbuffet. Ook de kelder-
ruimte, met haar prachtige gewelven, is vrijwel geheel intact gebleven. Je vindt 
er nu een gezellige bar. Met de geest van het voormalige klooster in gedachten 
vind je hier 's avonds vooral rust. 

 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.

 

 Corsendonk De Linde in  Retie

23 

  CORSENDONK DE LINDE
 RETIE •  BELGIË

 Corsendonk De Linde ligt in het gezellige dorpje Retie, te midden van het 
groen van de Antwerpse Kempen. Het vakantiecentrum is omgeven door 
natuurschoon en beschikt over 64 kamers. In het centrum zelf heerst een 
ongedwongen en familiale sfeer. Naast overnachten kun je er ook heer-
lijk gastronomisch dineren. Retie is een van de mooiste kerndorpen uit de 
 Kempen. Hier kun je de Sint-Martinus kerk, het gemeentehuis en een voor-
malige pastorie in Vlaamse renaissancestijl bezichtigen. In het nabijgelegen 
natuurgebied de Kempen kun je tijdens wandelingen of fietstochten genieten 
van het bos, het water en de molens. 

 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.

 

 B&B Art of Dreams in  Laakdal

24 

  B&B ART OF DREAMS
 L AAKDAL •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
Opgelet: enkel geldig 
voor een verblijf vanaf 
zondag t.e.m. vrijdag. 
Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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IË



50

DEZE BONGO

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

 

 House of Java in  Heusden-Zolder

25 

  HOUSE OF JAVA
 HEUSDEN-ZOLDER •  BELGIË

 Na een druk dagje in Hasselt of Genk kun je op maximaal twintig minuten 
rijden je batterijen weer opladen bij House of Java, een mooie villa die omringd 
wordt door de groene omgeving van Heusden-Zolder. Het is ook hier waar 
de poort van natuurgebied De Wijers ligt. Dit is de uitgelezen plek om te 
genieten van een wandel- of fietstocht door de natuur. Wie uitkijkt naar dat 
laatste, kan op aanvraag een fiets huren bij House of Java. Nog meer ont-
spanning vind je in je Aziatisch ingerichte kamer, waar niks ontbreekt voor het 
perfecte weekendje weg. Deze B&B legt je extra in de watten met geweldige 
wellnessfaciliteiten en een deugddoend ontbijt. Genieten staat hier voorop!

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

 

 De Spaenjerd in  Kinrooi

26 

  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. 

 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.

 

 M Hotel - Different Hotels in  Genk

27 

  M HOTEL - DIFFERENT HOTELS ****
 GENK •  BELGIË

 Het M Hotel ligt in het centrum van Genk, vlak bij talloze shoppingadresjes, 
en toch in het pittoreske Molenvijverpark met uitzicht op de vijver. Het 
 Nationaal Park Hoge Kempen ligt op een boogscheut van het hotel. Hierdoor 
is het een ideale locatie om te wandelen en te fietsen. Fietsen kun je in het 
hotel huren. Het hotel telt 83 compleet ingerichte kamers. De kamers zijn 
huiselijk ingericht met natuurlijke en rustgevende materialen. In brasserie 
Royal kun je heerlijk ontbijten, lunchen en dineren. Bovendien geniet je 
hier van het mooiste terras van Limburg met een prachtig uitzicht op het 
park en de vijver. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een toeristisch info-

pakket
• een VIP-dagpas 

Maasmechelen Villa-
ge met 10% korting in 
9 boetieks naar keuze 
(m.u.v. de solden- en 
sperperiode)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hotel Boomgaard in  Rekem

28 

  HOTEL BOOMGAARD ***
 REKEM •  BELGIË

Wanneer je overnacht in Rekem logeer je in het mooiste dorp van Vlaanderen. 
In dit idyllische dorp werd een voormalig franciscanenklooster omgetoverd 
tot een kleinschalig hotel met alle moderne faciliteiten en een huiselijke 
sfeer. De zeven kamers zijn modern ingericht en voorzien van alle comfort. 
Alle kamers hebben hun individuele toegang tot de tuin. In de zomer kun je 
er buiten zitten of aan het einde van de dag van een drankje genieten. Het 
ontbijt bestaat uit heerlijke, verse broodjes, smakelijk beleg, verse fruitsalade 
of seizoensfruit, een eitje, yoghurt en granen. Heerlijk geurende, versgemalen 
koffie en versgeperst sinaasappelsap maken het plaatje compleet. 

 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.

 

 Rikkeshoeve in  Sint-Truiden

29 

  RIKKESHOEVE
 SINT-TRUIDEN •  BELGIË

 Haspengouw is een streek die bekendstaat om haar pittoreske dorpjes, uit-
gebreide fietsroute netwerk en smakelijke streek- en landbouwproducten. 
In een deelgemeente van Sint-Truiden logeer je er in de Rikkeshoeve, een 
aangename bed and breakfast met zes gezellige kamers. Je komt hier echt op 
adem. Daar zullen het mooie terras in de tuin en een duik in het verwarmde 
buitenzwembad (van april tot oktober) zeker toe bij dragen. Om het relaxen 
compleet te maken zijn er, tegen betaling en op reservatie, twee privéwellness-
units. 's Ochtends geniet je van een rijkelijk ontbijtbuffet terwijl je uitkijkt 
op het omringende landschap. Het is op reservatie ook mogelijk om het 
avondmaal bij de Rikkeshoeve te nemen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 BE
LG

IË

©
 N

ick
 C

as
ier

 



55

DEZE BONGO

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

 

 Boutique Hotel Caelus VII in  Tongeren

30 

  BOUTIQUE HOTEL CAELUS VII ***
 TONGEREN •  BELGIË

 Boutique Hotel Caelus VII is een klassevol driesterrenhotel in Tongeren, 
gevestigd in een schitterend herenhuis uit 1846. Het tijdloze interieur har-
monieert mooi met het oude pand. De prachtige entree met de brede trap 
en balustrade, de authentieke deurlijsten en de gezellige open haard in de 
lounge verhogen alleen maar de sfeer. Doorheen de zeven kamers is kwaliteit 
als rode draad geweven. De ruime kamers hebben hoge plafonds en andere 
karakteristieke elementen als een houten vloer. Er zijn ook koffie- en thee-
faciliteiten, een minibar en een kluisje op de kamer. Iedere ochtend wordt 
een uitstekend ontbijt geserveerd. 

 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.

 

 't Huys van Steyns in  Tongeren
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  'T HUYS VAN STEYNS ***
 TONGEREN •  BELGIË

 Pal in het centrum van Tongeren vertelt 't Huys van Steyns een stukje 
 Tongerse geschiedenis. In 1892 was de eerste bewoner van het huis immers 
Louis Steyns, de stichter van het prestigieuze schoenmerk Ambiorix. Hoewel 
het gebouw een grondige renovatie onderging, bots je in het hotel nog altijd 
op knipogen naar dat verleden. 't Huys van Steyns beschikt over slechts negen 
elegante kamers. Hier mag je als gast rekenen op persoonlijke aandacht. 
De mooie kamers zijn bescheiden in grootte, maar beschikken wel over het 
te verwachten comfort, zoals een luxueuze badkamer.  Kristallen luchters, 
natuurstenen schoorsteenmantels, hoge plafonds en houten vloeren ver-
volledigen het indrukwekkende plaatje. Voor het ontbijt word je ontvangen 
in de orangerie.  

 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 Rastelli Tervuren in  Tervuren
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  HOTEL RASTELLI TERVUREN ***
 TERVUREN •  BELGIË

 Hotel Rastelli opende in februari 2007 de deuren in een voormalige cinema 
in het centrum van Tervuren. Deze groene gemeente ligt op een boogscheut 
van Brussel, aan de rand van het Zoniënwoud. Hier kun je makkelijk een 
wandeling in het uitgestrekte groen van het woud combineren met een 
bezoek aan het bruisende Brussel. Hotel Rastelli ligt naast het park van het 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Het hotel is modern ingericht met 
zachte kleuren en telt 44 ruime kamers. De badkamer beschikt over bad, 
douche en toilet. 's Ochtends smul je van een uitgebreid ontbijtbuffet. Er 
is een gezellige eethoek en een bar om in te bekomen na je wandeling door 
het bos of in de stad. 

 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 Leuven Centrum in  Leuven
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  NOVOTEL LEUVEN CENTRUM ****
 LEUVEN •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van de 

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

 

 B&B Tiskeshof in  Tienen
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  B&B TISKESHOF
 TIENEN •  BELGIË

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

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

 

 Martin's Waterloo in  Waterloo
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  MARTIN'S WATERLOO ***
 WATERLOO •  BELGIË

 Martin's Waterloo is een charmant hotel in het rustige Waterloo dat werd 
opgetrokken op het terrein van een voormalige suikerfabriek. Daar staat ook 
Martin's Grand Hotel, waar je in restaurant La Sucrerie verwacht wordt voor 
het ontbijtbuffet. Opvallend in Martin's Waterloo is het gebruik van lichte 
kleuren en zachte materialen. Alles straalt gezelligheid uit, zodat je maximaal 
kunt genieten van de rust en de harmonie van het hotel. Je kamer is eigentijds 
ingericht en beschikt over een flatscreentelevisie, een koelkastje, draadloos 
internet en een badkamer met extraruime douche. 

 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.

 

 B&B Easy Tempo in  Frasnes-lez-Anvaing
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  B&B EASY TEMPO
 FRASNES-LEZ-ANVAING •  BELGIË

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

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

 

 Hotel Lido Mons Centre in  Bergen
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  HOTEL LIDO MONS CENTRE ****
 BERGEN •  BELGIË

 Wie fan is van kunstmusea en historische gebouwen moet in Bergen zijn. 
Je brengt er een bezoekje aan het Museum voor Schone Kunsten BAM 
of het belfort, geklasseerd als Unesco-werelderfgoed. Om na een dagje 
kuieren door het gezellige centrum comfortabel op krachten te komen, kun 
je terecht in Hotel Lido Mons Centre. Op een halve kilometer van de Grote 
Markt sluit je er je ogen in een ruime en lichte kamer met flatscreentelevisie 
en wifi. In de wellness van het hotel met sauna en jacuzzi gun je jezelf een 
deugddoende rustpauze vooraleer je de stad weer intrekt voor een nieuwe 
dag vol bezienswaardigheden. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een klassieke kamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

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

 

 Orange Hôtel La Louvière in  La Louvière
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  ORANGE HÔTEL LA LOUVIÈRE ***+

 L A LOUVIÈRE •  BELGIË

 Het carnaval in La Louvière is tot wijd in de omtrek bekend. Centrale figuur 
tijdens dit feest is Le Gille, die de bezoekers verwelkomt door sinaasappelen in 
de menigte te gooien. Sinaasappelen symboliseren overvloed, vruchtbaarheid 
en de terugkeer van de lente. Het driesterrenhotel Orange Hôtel La Louvière 
hoefde dus niet ver te zoeken naar zijn naam. Of er ook sinaasappelen bij het 
ontbijt zijn? Daarvoor zul je zelf naar het Orange Hôtel moeten afzakken. 
Ze dienen er elke dag een uitgebreid buffet op met fairtradekoffie, thee, 
fruitsap, vers fruit, ham en kaas, lokale delicatessen, spek en eieren, diverse 
broodsoorten, croissants en huisgemaakt gebak. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een cocoonkamer

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

 

 Aux Gaietés de la Sabotière in  Seloignes
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  AUX GAIETÉS DE LA SABOTIÈRE
 SELOIGNES •  BELGIË

 Véronique en Jean-François heten je van harte welkom in Aux Gaietés de la 
Sabotière. Het gastenverblijf is gevestigd in een voormalige klompenmakerij 
in de buurt van Chimay en de Franse grens. Je logeert in een van de drie com-
fortabele kamers met aparte ingang en privéparkeerplaats. Elke avond kruipt 
Véronique achter haar fornuis om haar gasten een streekgebonden menu aan 
te bieden. De groenten komen uit de eigen moestuin, het fruit uit de eigen 
boomgaard. Je kunt van al dit lekkers proeven aan de gemeenschappelijke 
gastentafel. In de streek zijn tal van leuke plekken om te ontdekken: het kasteel 
van  Chimay, de vlinderschuur in Virelles, Aquascope in Virelles, de meren van 
Eau d'Heure, het Glasmuseum in Trélon, het meer van Val Joly… Ook wandel- 
en fietstochten zijn mogelijk.

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

 

 La Ferme des Oiseaux in  Anthée
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  LA FERME DES OISEAUX
 ANTHÉE •  BELGIË

 Net buiten het piepkleine dorpje Anthée heet La Ferme des Oiseaux je 
welkom. Je geniet hier van een verblijf te midden van het uitgestrekte, groene 
Ardense landschap, waar je weer even helemaal tot rust kunt komen. Deze 
charmante bed and breakfast beschikt over drie kamers die nog steeds de 
sfeer van weleer ademen, maar toch het nodige comfort bieden. Na een 
uitgebreid ontbijt ben je 's ochtends weer helemaal klaar om deze boeiende 
streek te ontdekken. Wat dacht je van een bezoek aan het magnifieke kas-
teel van Freÿr, dat ook wel eens het klein Versailles genoemd wordt. Ook 
Dinant ligt op slechts enkele minuten rijden. Mag het wat actiever? Dan 
kun je met een kajak de Lesse afvaren of met een Rail Bike de streek rond 
Maredsous verkennen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een klein gepersonali-

seerd cadeautje

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

 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.

 

 B&B Le Nid Doux in  Chairière
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  B&B LE NID DOUX
 CHAIRIÈRE •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer

• een ontbijt
• een aperitief van het huis
• vrij gebruik van badjas en 

slippers

Opgelet: niet geldig op 
feestdagen en tijdens 
verlengde weekends.

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.

 

 Western City - Road 66 in  Chaudfontaine
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  WESTERN CITY - ROAD 66
 CHAUDFONTAINE •  BELGIË

 In Western City kun je niet enkel genieten van westernspektakels, je kunt 
er ook overnachten in Road 66: appartementen en kamers volledig in het 
thema van het park. Je bevindt je in Chaudfontaine, bekend van de thermale 
baden, in de buurt van Luik, Verviers en Spa. In de gastenkamers is er een 
jacuzzi en een terras aanwezig, zodat je optimaal van de omgeving kunt ge-
nieten. ‘s Morgens staat er een uitgebreid Amerikaans ontbijt voor je klaar. 
Deze westernsite is gecreëerd in 1962 en is helemaal uniek in zijn soort. 
Hier komen cowboys en cowgirls helemaal thuis. Je vindt er een saloon, een 
sheriffkantoor, een smid, stallen… Wie wil, kan zelfs paardrijden met een gids.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
het Sixties- of Tomb-
stone-vakantiehuisje

• een ontbijt

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

 

 Le Domaine du Haut Vent in  Battice
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  LE DOMAINE DU HAUT VENT ***
 BATTICE •  BELGIË

 Le Domaine du Haut Vent is een hotel in het Land van Herve dat zijn ge-
heimen niet meteen prijsgeeft. Het hotel ligt aan de rand van een enorm 
natuurgebied. Langs de achterzijde kijk je uit op het privépark en het mooie 
terras is de ideale plek om helemaal tot rust te komen. Als het weer het niet 
toelaat om in de buitenlucht een plekje te zoeken, kun je steeds terecht in de 
veranda. Elke kamer is voorzien van een huiselijk karakter met alle comfort 
dat je nodig hebt. Die huiselijke sfeer is ook het resultaat van de gastvrijheid 
waarmee Chantal en Jean-Hubert Dorthu-Michiels je welkom heten. Chantal 
is chef-kok van het uitstekende restaurant van het hotel, waar traditionele 
gerechten naast verfijnde en gedurfde culinaire creaties op de kaart staan. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt

Opgelet: voor het diner 
is het noodzakelijk om 
vooraf een tafel te 
reserveren in het res-
taurant van het hotel. 
Je kunt in een superior-
kamer overnachten 
mits je een supplement 
betaalt.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Domaine du Château de Modave in  Modave
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  DOMAINE DU CHÂTEAU DE MODAVE
 MODAVE •  BELGIË

 Het kasteel van Modave ligt in de provincie Luik en is omringd door een 
prachtig natuur domein. In een van de bijgebouwen van het kasteel is van-
daag een driesterrenhotel ondergebracht dat zich even goed leent voor 
bedrijfsseminaries als voor een romantisch weekendje weg. De kamers van 
het hotel zijn modern ingericht met een mooi evenwicht tussen het gebruik 
van hout en dat van aardetinten als bruin, mokka en gebroken wit. Op het 
domein en in de omgeving valt er van alles te beleven: je kunt de wijnkelders 
van het kasteel bezoeken van april tot half november, de streek verkennen 
te voet, met de fiets of te paard, en nog zoveel meer. 

 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.

 

 Châtelet Cremers in  Heusy
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  CHÂTELET CREMERS
 HEUSY •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een superiorkamer

• een ontbijt

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

 

 La Crémaillère in  Jalhay

47 

  LA CRÉMAILLÈRE ***
 JALHAY •  BELGIË

 In het rustige Luikse plaatsje Jalhay, zo ergens midden in de driehoek Spa- 
Verviers-Eupen, kun je overnachten in hotel La Crémaillère. Het hotel biedt 
plaats aan acht kamers en een vernoemenswaardig restaurant. La Crémaillère 
geniet van een bijzonder interessante ligging: het is de ideale uitvalsbasis voor 
een bezoek aan de Thermen van Spa of het Circuit van Spa-Francorchamps 
en voor wandelingen in de Hoge Venen en rond het Lac de la Gileppe. In de 
winter bevind je je dan weer vlak bij enkele langlauf- en skigebieden.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje

Opgelet: enkel geldig van 
zondag tot donderdag. 

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

 

 Corsendonk Sol Cress in  Spa
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  CORSENDONK SOL CRESS
 SPA •  BELGIË

 Corsendonk Sol Cress is de ideale omgeving om even tot rust te komen. 
Dit vakantie centrum in Spa ligt aan de rand van het bos van Staneux en is 
daarmee de perfecte uitvalsbasis om de stad en haar omgeving te verkennen. 
Van hieruit kun je prachtige lange wandelingen door de weelderige bossen 
maken en de wereldbefaamde stad Spa ontdekken. De rustgevende kamers 
werden met veel aandacht voor het milieu gebouwd. Op het domein vind 
je ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud. Denk maar aan tennis, 
petanque of tafeltennis. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Domaine des Hautes Fagnes in  Ovifat
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  DOMAINE DES HAUTES FAGNES ****
 OVIFAT •  BELGIË

 Bij de Signal de Botrange, pal in de Hoge Venen, ligt het Domaine des Hautes 
Fagnes. Met zijn prachtige ligging in de natuur, de vele ontspanningsmoge-
lijkheden op en rond het domein zelf en een uitstekende gastronomie, heeft 
dit hotel alles in huis voor een ontspannend verblijf. Domaine des Hautes 
Fagnes scoort ook op het gebied van gastronomie: er is een restaurant dat 
de wereldberoemde Belgische keuken waardig is. Tijdens de eerste dag van 
je verblijf heb je tussen 9 uur en 22 uur vrije toegang tot het binnenwellness-
centrum met overdekt zwembad, sauna, hamam en relaxruimte. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van de binnen-

wellnessruimte met zwem-
bad, sauna en  hamam 
(enkel op de dag van 
aankomst en de volgende 
dag van 9 tot 11 uur)

Opgelet: het dragen van een 
badjas en slippers is verplicht 
in de wellnessruimte. Je kunt 
ze huren voor 12 euro per 
persoon.
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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 er je een gevarieerd ontbijtbuffet te wachten. 

 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-Restaurant Am Steineweiher in  Sankt Vith
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  HOTEL-RESTAURANT  
AM STEINEWEIHER ***

 SANKT VITH •  BELGIË

 Gasten die arriveren bij Hotel-Restaurant Am Steineweiher zullen het over 
één ding roerend eens zijn: het hotel is werkelijk idyllisch gelegen. Het sym-
pathieke gastenverblijf is omgeven door een prachtige tuin met twee grote 
visvijvers, die garant staan voor romantische slenterpartijen langs het water. 
Rondom strekken de bossen van Sankt Vith zich uit. Hier zit je goed voor een 
heerlijke vakantie op het kruispunt van het Eifel gebergte, de Hoge Venen 
en de Ardennen. Het hotel en de veertien kamers werden met nostalgische 
charme aangekleed. In het restaurant geniet je van fijne, creatieve gerechten, 
die bij mooi weer nog beter smaken op het bloemrijke terras aan de vijver. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een grote fles water 

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

 

 Zur Alten Schmiede in  Schönberg
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  ZUR ALTEN SCHMIEDE ***
 SCHÖNBERG •  BELGIË

 In Schönberg, vlak bij Sank Vith, vind je een adresje waar een heerlijk verblijf 
hand in hand gaat met lekker eten en drinken en de weldadige rust van de 
groene Ardennen. Dat adresje is Zur Alten Schmiede, een hotelletje met 
acht kamers, een restaurant en een bar. Het gebouw barst van rustiek ka-
rakter. Veel authentieke elementen werden bewaard. De inrichting van de 
kamers is sober. Ga je een actieve dag tegemoet, dan zul je 's ochtends volop 
genieten van het rijkelijke ontbijt. 's Avonds kun je in het restaurant terecht 
voor een eerlijke seizoenskeuken. Een aanrader is de bar, met zo'n zeventig 
verschillende soorten whisky. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een koffie als verwel-

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

 

 Au Vieux Durbuy in  Durbuy
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LE VIEUX DURBUY ***
 DURBUY •  BELGIË

 Dat Durbuy de kleinste stad ter wereld is, blijkt een mythe. Dat je er in 
een oud geklasseerd huis midden in het centrum aangenaam je ogen kunt 
sluiten, is allerminst gelogen. Driesterrenhotel Le Vieux Durbuy weet de 
authentieke charme te behouden. Het hotel is klein en gastvrij, net als de 
stad zelf. De twaalf kamers houden vast aan een typisch Ardense sfeer: je 
vindt er traditioneel houtwerk en antieke meubels. 's Morgens geniet je 
honderd meter verderop in Hotel Victoria van een stevig ontbijt voor je de 
gezelligheid opzoekt in de smalle straatjes van Durbuy of je wandelschoenen 
aantrekt voor een verkwikkende boswandeling. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt in Hotel 
Victoria
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 Ardennes Woods in  Marche-en-Famenne

54 

  ARDENNES WOODS
 MARCHE-EN-FAMENNE •  BELGIË

 Een weekendje in de Ardennen wordt steevast gekenmerkt door dezelfde 
ingrediënten: het prachtige glooiende landschap, een gezonde portie ge-
zelligheid en de pittoreske dorpjes met hun typisch Ardense huisjes. Het is 
achter de gevel van zo'n met klimop begroeid huis dat je de bed and breakfast 
Ardennes Woods treft. Je verblijft hier in de Zen- of de Cozy-kamer. De 
inrichting van de Zen-kamer is oosters getint, met warme aardse kleuren, 
terwijl de Cozy-kamer je met zijn gezellige interieur meteen thuis doet voelen. 
De badkamer wordt door beide kamers gedeeld. 's Ochtends smul je van 
een heerlijk uitgebreid ontbijt en 's avonds kun je er ook terecht voor een 
smakelijk diner. Je kunt bij Ardennes Woods ook (elektrische) fietsen huren.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in de 
Cosy- of Zen- kamer

• een ontbijt
• een huisaperitief

Opgelet: de badkamer is 
gedeeld.

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 Hôtel-Restaurant Les Tilleuls in  Jupille

55 

  HÔTEL-RESTAURANT LES TILLEULS ***
 JUPILLE •  BELGIË

 Frisse lucht, natuur en een mooie locatie met uitzicht op de Ourthevallei. 
Dat zijn de troeven waarmee Hôtel-Restaurant Les Tilleuls je ontvangt. De 
inrichting van dit hotel en de kamers is dan wel sober, op de netheid zul je 
niets kunnen aanmerken, want Les Tilleuls is van boven tot onder onberis-
pelijk proper. Voor wie na een dagje in de natuur graag wat zapt, is er op de 
kamer een televisie en er is gratis wifi beschikbaar in heel het hotel. Het 
hotel heeft ook een eigen restaurant, dat in de streek bekendstaat om zijn 
uitstekende Franse keuken. Er is ook een gezellige bar waar je 's avonds voor 
een drankje terecht kunt. 

 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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 River & Breakfast in  Jupille
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  RIVER & BREAKFAST
 JUPILLE •  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.

 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 de 
aanbieder.
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 Centre de Bien-être & Nature in  Vielsalm
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  CENTRE DE BIEN-ÊTRE & NATURE
 VIELSALM •  BELGIË

 In een gehuchtje bij Vielsalm ervaar je ultieme ontspanning. Midden in de 
weelderig groene, zacht glooiende heuvels van de Ardennen vind je bij Centre 
de Bien-être & Nature een toevluchtsoord midden in de natuur. Eigenaar 
Marc vond geen voldoening meer in zijn vorige job en verdiepte zich vervol-
gens in de oosterse filosofie en heelkunde. Hierdoor is hij tot nieuwe inzichten 
gekomen en besliste hij om zijn vergaarde kennis in de praktijk om te zetten. 
Bij Centre de Bien-être & Nature kun je terecht voor diverse behandelingen, 
gaande van kinesiologie tot bachbloesemtherapie. Wie langer van zijn zalig 
relaxmoment wil genieten, kan hier ook in de chambres d'hôtes overnachten 
en even alle zorgen vergeten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
• een relaxatiesessie 

met Tibetaanse klank-
schalen (45 min)

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact op 
te nemen met de cham-
bre d’hôtes.
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 Willow Springs Way Station in  Gouvy
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  WILLOW SPRINGS WAY STATION
 GOUVY •  BELGIË

 Tussen de glooiende Ardense heuvels, niet ver van de grens met het Groot-
hertogdom Luxemburg, tref je Willow Springs Way Station. Even waan je 
je niet meer in België maar aan de andere kant van de Atlantische  Oceaan, 
recht in het wilde Westen van weleer. Alles baadt hier in een origineel 
 westernsfeertje, waaronder ook je eenvoudig ingerichte kamer. Je vindt 
hier de gebruikelijke faciliteiten, zoals een aparte privébadkamer en gratis 
wifi. 's Ochtends geniet je van een smakelijk ontbijt alvorens je de prachtige 
streek ontdekt. Wil je de volledige cowboyervaring? Dan kun je ook aan 
diverse wersternactiviteiten deelnemen of te paard eropuit trekken.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een Cowboy-ontbijt 
(met spek en eieren)

 BELG
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 Observatoire Centre Ardenne in  Grapfontaine
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  OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE
 GRAPFONTAINE •  BELGIË

 In het Luxemburgse plaatsje Grapfontaine bevindt zich de sterrenwacht 
 Observatoire Centre Ardenne. Het doel van deze organisatie is om astrono-
mie toegankelijk te maken voor iedereen. De site ligt op 440 meter hoogte 
en bestaat uit zes koepels met elk hun specifieke instrumenten. Wie dat wil, 
kan op deze unieke locatie overnachten. Van mei tot september kun je hier in 
de bio-sphair verblijven, een transparante tent van waaruit je de sterrenhemel 
kunt observeren. Bij slecht weer overnacht je binnen in het planetarium met 
uitzicht op een virtuele sterrenhemel. Na een nachtje in het Observatoire 
Centre Ardenne zullen de sterren geen geheimen meer voor je hebben!

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in de 
bio-sphair (mei tot sep-
tember, afhankelijk van de 
weeromstandigheden) OF 
een overnachting in het 
verwarmde planetarium

• een welkomstdrankje
• een ontbijt (tijdens de 

week, in het weekend mo-
gelijk mits supplement)

Opgelet: het is verplicht om 
een astronomische rond-
leiding met gids op te nemen 
in dit arrangement. Hier 
betaal je 60 euro extra voor.
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 Auberge de la Gaichel in  Gaichel-Eischen

60 

  AUBERGE DE LA GAICHEL ***
 GAICHEL-EISCHEN •  GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

 Op 25 minuten van Luxemburg-stad en op vier kilometer van het centrum 
van Aarlen vind je het Gaichel-domein, een ideale plek op het Luxemburgse 
platteland voor wie er even tussenuit wil knijpen. Het domein bestaat al sinds 
1852 en is in al die tijd een synoniem gebleven voor familie en traditie. Door 
de jaren heen heeft dit huis de vorm aangenomen van een etablissement waar 
gasten ontvangen tot een kunst wordt verheven. Met zeventien landelijke 
kamers is de auberge een aangename verblijfplaats voor wie op doortocht is 
of een romantisch weekendje weg wil. In de brasserie wordt een traditionele, 
streekgebonden keuken geserveerd. Je geniet er bovendien van een uiterst 
gezellige sfeer. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een standaardkamer

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



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

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



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

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

61 

  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. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Villa de Bakkerij in  Frederiksoord
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  VILLA DE BAKKERIJ
 FREDERIKSOORD •  NEDERL AND

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

 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 de 
aanbieder.
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 Het Buytenhof in  Zweeloo
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  HET BUYTENHOF ***
 ZWEELOO •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een uitgebreid drie-
gangen ontbijt
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 Hotel Mooirivier in  Dalfsen

64 

  HOTEL MOOIRIVIER ****
 DALFSEN •  NEDERL AND

Hotel  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 stroom-
afwaarts 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, dat een kaart presenteert waarop eerlijke en 
streekgebonden producten uit het Vechtdal staan. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 In het coulisselandschap van Twente staat de Saksische boerderij van de 
familie Rerink. Op deze plek heten Dennis, Annette en hun enthousiaste 
team je van harte welkom. Erfgoed Bossem beschikt over negen kamers, 
die ondergebracht zijn in de oorspronkelijke boerderij, en een aantal unieke 
buitenlogies, zoals een sterrenkubus. Dat is een vierkant houten huisje met 
een transparante koepel in het dak, zodat je vanuit je bed naar de sterren-
hemel kunt kijken. De kubus is voorzien van alle moderne gemakken: een 
kitchenette met koelkast, een tweepitsfornuis, een magnetron, servies en 
kookgerei, een douche en een telescoop met informatiemateriaal. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een sterrenkubus

• een ontbijtmand
• gebruik van hand-

doeken
• ontvangst met koffie 

OF thee OF puur 
vruchtensap

• het boekje 'Slaap-
muts'
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 Erve Fakkert in  Rossum
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  ERVE FAKKERT
 ROSSUM •  NEDERL AND

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

 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 Erve 
Fakkert.
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 De Hoestinkhof in  Markelo
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  DE HOESTINKHOF ***
 MARKELO •  NEDERL AND

 Markelo is een klein dorpje in Overijssel dat, samen met een aantal andere 
plaatsjes en een uitgestrekt buitengebied, de gemeente Hof van Twente 
vormt. Het authentieke dorpsgezicht met oude hoeves is beschermd. Het 
is in dit mooie, landelijke stukje Nederland dat de Hoestinkhof staat. Het 
gastenverblijf is ondergebracht in een stijlvol verbouwde, met riet bedekte 
oude boerderij. Als gast logeer je in een karakteristieke kamer. Bij het pen-
sion hoort ook een theehuis, dat met oude materialen in originele Twentse 
hoevestijl gebouwd is. Hier bestel je een van de lekkerste theespecialiteiten 
of geniet je van een echte Engelse high tea. Ondertussen geniet je van het 
uitzicht op de Twentse weilanden, inclusief de vele koeien. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Gastenboerderij De Ziel in  Diepenheim
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  GASTENBOERDERIJ DE ZIEL
 DIEPENHEIM •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hotel De Plataan in  Delft
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  HOTEL DE PLATAAN ***
 DELFT •  NEDERL AND

 Aan een pittoresk pleintje, in het hart van de historische binnenstad van 
Delft, vind je Hotel de Plataan. Voor de deur staat een statige oude boom 
die bijzonder geliefd is bij de inwoners van Delft en het plein een bijna medi-
terrane uitstraling geeft. Het hotel is gehuisvest in een karakteristiek pand 
dat zich zo goed als om de hoek van diverse musea en bezienswaardigheden 
bevindt. Er zijn in totaal dertig kamers. Op de benedenverdieping bezoek je 
het sfeervollle huiskamercafé met veel hout en twee originele lampen aan 
het plafond. 's Avonds kun je hier terecht voor een hapje en een drankje, 
's morgens wordt er het uitgebreide ontbijtbuffet geserveerd. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: de thema-
kamers zijn vooraf te re-
serveren tegen betaling 
van een toeslag. Voor 
meer informatie neem 
je contact op met het 
hotel.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Auberge de Papenberg in  Afferden

71 

  AUBERGE DE PAPENBERG ****
 AFFERDEN •  NEDERL AND

 In de kop van Noord-Limburg, midden in de prachtige natuur van het 
 Nationaal Park de Maasduinen, wacht je een verborgen plekje van rust en 
geborgenheid. Auberge de Papenberg vond er zijn intrek in een voormalige 
hoeve, gelegen in een schitterende wandeltuin waar je geniet van huiselij-
ke gezelligheid en verfijnd comfort. Het vier sterrenhotel van Auberge de 
Papenberg beschikt over 21 stijlvol ingerichte kamers voorzien van alle luxe. 
Ontbijten en dineren doe je in het sfeervolle decor van antiek meubilair en 
een kunstzinnige inrichting met moderne accenten. De seizoensgebonden 
gerechten en de inspiratie van de chef-kok zorgen voor een geweldige cu-
linaire ervaring. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een luxekamer

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

 

 Boshotel Vlodrop in  Vlodrop

72 

  BOSHOTEL VLODROP ****
 VLODROP •  NEDERL AND

 In Nederlands Limburg, enkele kilometers ten zuiden van Roermond, ligt 
Nationaal Park De Meinweg. Het park wordt gekenmerkt door een uniek 
terrassenlandschap, ontstaan door erosie van de Rijn en Maas en door ver-
schuivingen in de aardkorst. Verscholen in de bossen ligt Boshotel Vlodrop. 
Door de prachtige ligging kun je hier als gast volledig tot rust komen. In het 
à-la-carterestaurant inspireert de creatieve chef zich door al het goede dat 
Limburg te bieden heeft, maar hij maakt net zo graag smakelijke reizen rond 
de wereld. Bij het hotel hoort ook een uitgebreide wellnessafdeling met 
zwembad, jacuzzi, fitness en saunalandschap. Het saunalandschap is niet 
inbegrepen, maar ter plaatse kun je entree betalen. 

 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

73 

  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. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een overnachting in 

een tweepersoons luxe-
buitenhut

• een ontbijt
• een stadskaart en 

infopakket
• een vrijkaart voor 

Holland Casino
• een VIP-dagpas Maas-

mechelen Village
• kortingsbonnen voor 

Thermae 2000 en voor 
diverse restaurants
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Simplevei in  Simpelveld

74 

  SIMPLEVEI
 SIMPELVELD •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een fles wijn op de 

kamer om te delen

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

 

 Best Western Hotel Slenaken in  Slenaken
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  BEST WESTERN HOTEL SLENAKEN ****
 SLENAKEN •  NEDERL AND

 In het Limburgse heuvelland, aan de rand van het plateau van Heyenrath, 
vind je het prachtig gelegen Best Western Hotel Slenaken. Dit hotel ligt 
boven op de top van een heuvel, vlak buiten het vakantieplaatsje Slenaken. 
Vanaf het terras en in het restaurant heb je een schitterend uitzicht op het 
omringende heuvelland. Dit hoogst gelegen hotel van Nederland wordt 
geleid door Joost en Tilo Meijer, die er de hele dag met hun gasten bezig 
zijn. Het hotel telt 52 ruime en aangename kamers, voorzien van al het 
modern comfort. Best Western Hotel Slenaken heeft een gerenommeerd 
restaurant met keuzemenu's. Al jaren waarderen de internationale klanten 
de wekelijks wisselende menukaart, de seizoensgebonden gerechten en de 
prima bediening. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• wandel-, fiets- en 

autoroutes
• een entreekaart 

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

 

 Charme Hotel - Auberge De Hilver in  Diessen

76 

  CHARME HOTEL - AUBERGE  
DE HILVER ****

 DIESSEN •  NEDERL AND

 Het Land van de Hilver is een prachtig gebied in de Brabantse Kempen. Hier 
vind je naast een rijke geschiedenis en een levendige cultuur ook beeldschone 
natuurgebieden. Het Charme Hotel - Auberge De Hilver ligt verscholen in dit 
landschap, net naast vakantie park Landal en wil niets liever dan zijn gasten op 
alle vlakken het beste van Brabant bieden. De kamers zijn sfeervol ingericht 
en voorzien van een ruime badkamer met ligbad, zithoekje, kluisje, lcd-televisie 
en een bureau met vaste internetaansluiting. Het hotel beschikt bovendien 
over een gezellig café, een aperitiefruimte en een sfeervol restaurant. 

 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 De Moerse Hoeve in  De Moer

77 

  AUBERGE DE MOERSE HOEVE ***
 DE MOER •  NEDERL AND

 Vlak bij Tilburg en te midden van de bossen ligt Auberge De Moerse Hoeve, 
een authentieke hoeve waar iedereen als een koning ontvangen wordt door 
de sympathieke medewerkers van het hotel. Het hotel beschikt over tien 
comfortabele kamers die een huiselijke sfeer ademen. De kamers (waaronder 
een kamer voor mensen met een handicap) bevinden zich op de begane grond 
met elk een aparte buitendeur. Het restaurant van het hotel staat bekend 
om zijn culinaire hoogstandjes, stuk voor stuk bereid met eerlijke en dagverse 
seizoensproducten. De rustieke natuuromgeving rond het hotel leent zich tot 
prachtige fiets- en wandeltochten. Er worden fietsen, e-bikes en scooters ter 
beschikking gesteld (tegen betaling). 

 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.

 

 Guesthouse de Heide in  Oeffelt

78 

  GUESTHOUSE DE HEIDE
 OEFFELT •  NEDERL AND

 Judith en Piet-Hein Gorden heten je van harte welkom in Guesthouse de 
Heide. Deze oude boerderij is prachtig gelegen te midden van het groen. 
In de weide naast het guesthouse staan twee tweepersoonslodges en een 
negenpersoonslodge. Met je bon overnacht je in de Royal Safari Lodge. De 
lodge is uitgerust met een eigen keuken en badkamer, met daarin een bad 
op pootjes. Het dak van de lodge bestaat uit tentzeil. Als het regent, heb je 
dus helemaal het gevoel in de openlucht te slapen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een overnachting in 

een safarilodge

Exclusief ontbijt.  N
ED

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



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

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



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

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

 

 Holiday Suites La Brise Des Dunes in  Bray-Dunes

79 

  HOLIDAY SUITES LA BRISE  
DES DUNES ***
 BRAY-DUNES •  FRANKRIJK

 Pal aan de Franse grens bij De Panne vind je Holiday Suites La Brise Des 
Dunes. Dit vakantieverblijf is ideaal gelegen voor wie zowel de Franse als 
Belgische Noordzeekust met al haar bezienswaardigheden wil verkennen. Je 
verblijft hier in een volledig ingericht appartement, met alle voorzieningen 
die je nodig hebt voor een aangenaam weekend aan zee. Holiday Suites La 
Brise Des Dunes is de perfecte uitvalsbasis om de streek te verkennen. Of je 
nu kiest voor een heerlijke strandwandeling, een tocht door de uitgestrekte 
duingebieden, of liever een dagje naar Plopsaland gaat met de hele familie, 
hier vind je zeker voor ieder wat wils. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

Opgelet, exclusief:
• een ontbijt (zelf te 

verzorgen)
• schoonmaakkosten
• extra personen
• lakens (verplicht ter 

plaatse te huren: 
8 euro p.p.)

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

 

 Quality Hotel Dunkerque in  Armbouts-Cappel

80 

  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 cen-
trum van de historische stad Duinkerke en op twaalf kilometer van Bergues. 
Het Quality Hotel Dunkerque beschikt over 64 kamers voorzien van alle 
comfort. De kamers werden trendy ingericht met witte muren, felle foto's 
en kleur accenten. In het restaurant van het hotel, Le Babbelen, bereidt 
de keukenbrigade lokale, traditionele gerechten met verfijnde accenten. 
Het ontbijt zal je 's morgens doen watertanden: je hebt er de keuze uit een 
continentaal en een Engels ontbijt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 INTER-HOTEL L'Haut'Aile in  Coquelles

81 

  INTER-HOTEL L'HAUT'AILE ***
 COQUELLES •  FRANKRIJK

 Aan de poort van de Opaalkust vind je INTER-HOTEL l'Haut'Aile. Dit eco-
logisch driesterrenhotel draagt respect voor de natuur hoog in het vaandel. 
Het hotel heeft een eigen windmolen die het pand van elektriciteit voorziet, 
energiezuinige kamers en zelfs oplaadpalen voor elektrische wagens. Cap 
Blanc Nez en Cap Gris Nez bevinden zich op amper vijf minuutjes rijden 
van het hotel. Dit ongerepte natuurgebied wordt gekenmerkt door steile 
kliffen, duinen en lange zandstranden. Het hotel telt 49 comfortabele en 
modern ingerichte kamers.  

 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

82 

  LES JARDINS D'HARDELOT ***
 HARDELOT •  FRANKRIJK

 Met haar adembenemende landschappen lijkt de Opaalkust zo van een 
ansichtkaartje geplukt. Dat het de ideale regio is om te ontsnappen aan de 
drukte en je weer even helemaal één met de natuur te voelen, zal je dus niet 
verbazen. De ideale uitvalsbasis daarvoor is Hardelot, een kuststadje met 
mooie duinen en indrukwekkende kliffen. Wie in dit plaatsje in alle rust wil 
genieten van de gezonde zeelucht, kan overnachten in Hotel Les Jardins 
d'Hardelot. Dit moderne gebouw telt 39 kamers die voorzien zijn van het 
nodige comfort. Dankzij de aanwezigheid van een sauna, hamam en bubbelbad 
(betalend) kom je nog extra ontspannen terug thuis. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Najeti Hôtel du Golf de Saint-Omer in  Lumbres
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  NAJETI HÔTEL  
DU GOLF DE SAINT-OMER ***

 LUMBRES •  FRANKRIJK

 Najeti Hôtel du Golf de Saint-Omer ligt aan de rand van het achttien-holes-
golfterrein van golfclub Aa Saint-Omer. Of je nu een golfer, een natuurlief-
hebber of een fijnproever bent, dit hotel garandeert voor iedereen aangename 
momenten. De 54 ruime kamers hebben een elegante en warme inrichting 
en zijn met veel gevoel voor detail aangekleed. Je geniet er van een prachtig 
uitzicht op het bos of op de golfbaan. In het eigentijdse gourmetrestaurant 
serveert de chef-kok verfijnde gerechten. In de aangrenzende bar kun je 
genieten van een cocktail of een aperitief. Zoek je nog meer ontspanning, 
dan kun je (na reservering) gebruikmaken van het wellnessgedeelte met 
jacuzzi, sauna en douche. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een charmekamer 
(boskant)

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

sauna en jacuzzi (op 
voorhand te reser-
veren)

 FR
A

N
K

R
IJ

K



125

DEZE BONGO

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

 

 Najeti Hôtel du Parc in  Hardelot
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  NAJETI HÔTEL DU PARC ***
 HARDELOT •  FRANKRIJK

Najeti  Hôtel du Parc is een mooi hotel met ruime kamers, gelegen in het 
Franse kustplaatsje 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 Najeti 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 kun je genieten 
van heerlijke visspecialiteiten en 's avonds drink je gezellig een cocktail in 
bar Le Saint Laurent. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een charmekamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot 

de sauna en het 
zwembad
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 Studio Holidays in  Saint-Pol-sur-Ternoise
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  STUDIO HOLIDAYS
 SAINT-POL-SUR-TERNOISE •  FRANKRIJK

 In het landelijke Saint-Pol-sur-Ternoise, niet ver van het pittoreske Arras, he-
ten de eigenaars van Studio Holidays je van harte welkom. Je verblijft hier op 
driehonderd meter van het centrum waar je diverse winkeltjes, restaurantjes 
en een treinstation vindt. De omgeving is perfect voor wie uitgebreid wil gaan 
fietsen of wandelen tussen de zacht glooiende heuvels of in de uitgestrekte 
bossen. Om na een actieve dag tot rust te komen kun je terecht in een 
originele woonwagen. De zogenaamde roulottes zijn comfortabel ingericht, 
met alle voorzieningen die je nodig hebt tijdens je verblijf. Geniet op deze 
atypische plaats van de rust, de natuur en het goede leven.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een woonwagen

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 Roulotte EVAsion des 4 Vents in  Bousignies
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  ROULOTTE EVASION DES 4 VENTS
 BOUSIGNIES •  FRANKRIJK

 Claudine en Hugues heten je van harte welkom op hun domein in  Bousignies, 
een van de kleinste dorpjes van Noord-Frankrijk, vlak bij Valenciennes. 
Je bent hier op amper een halfuur rijden van Rijsel, dat zeker de moeite 
waard is voor een bezoek. Jouw overnachting staat volledig in het teken van 
rust en ontspanning. Je krijgt hier immers de kans om te overnachten in 
een woonwagen te midden van de natuur. Dit wil echter niet zeggen dat je 
aan comfort zal moeten inboeten, want de woonwagen is voorzien van een 
dubbel bed, elektrische verwarming, een koffiezetapparaat, een waterkoker 
en een microgolfoven.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een woonwagen

• een ontbijt

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

A
N

K
R

IJK



128

DEZE BONGO

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

 

 La Grange de Saint Hilaire in  Saint-Hilaire-sur-Helpe
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  LA GRANGE DE SAINT HILAIRE
 SAINT-HIL AIRE-SUR-HELPE •  FRANKRIJK

 In het landelijke groene hart van de Avesnois, nabij de Belgische grens, staat 
een bed and breakfast die je zal verrassen. Op het terrein tref je een stijlvol 
herenhuis met daarachter een origineel gerenoveerde oude graanschuur. Je 
komt terecht in een idyllische setting, alsof je terugkeert in de tijd. Respect 
voor de natuur is hier belangrijk. Zo wordt het regenwater opgevangen en 
komen er voornamelijk huisbereide gerechten en biologische producten op 
tafel. Tijdens het ontbijt geniet je van deze lekkernijen aan de grote tafel in 
de huiselijke ontbijtruimte. Op het terras ben je welkom om te relaxen, net 
als in de zithoek met open haard. De eigenaars dragen gastvrijheid hoog in 
het vaandel en helpen je graag met het uitstippelen van je dagtrips.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een stuk taart met 

maroilleskaas

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 La Hulotte au Lion d'Or in  Signy-Le-Petit
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  LA HULOTTE AU LION D'OR ***
 SIGNY-LE-PETIT •  FRANKRIJK

 Au Lion d'Or was ooit een relais voor postkoetsen. Een aantal jaren geleden 
bracht Blandine Bertrand haar gastronomische restaurant La Hulotte naar 
wat ondertussen een hotelletje was geworden, met als logisch gevolg de 
uitbreiding van de naam naar La Hulotte au Lion d'Or. De kamers van dit 
hotel in het Franse dorpje Signy-le-Petit zijn comfortabel en verzorgd, zij het 
enigszins klassiek ingericht. Je logeert er in een aangenaam kader met warme 
tinten zoals rood en bruin. La Hulotte is een gastronomisch restaurant waar 
de gerechten worden bereid met verse seizoensingrediënten van de markt. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel Le Saint-Hubert in  Haybes
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  HÔTEL LE SAINT-HUBERT **
 HAYBES •  FRANKRIJK

 Haybes ligt idyllisch in de Franse Ardennen, omringd door eeuwenoude 
bossen. Het is de uitgelezen plek voor wie behoefte heeft aan onthaasting. 
Een gezellig hotel dat zeker in aanmerking komt om in Haybes te over-
nachten, is Hôtel Le Saint-Hubert, een charmant hotel met tien kamers 
gelegen op de oever van de Maas. De inrichting van de ruime kamers is 
telkens verschillend. Gemeenschappelijk zijn de rode kleuraccenten en de 
functionele maar gezellige inrichting. Je beschikt er over telefoon, televisie, 
wifi en een badkamer met bad of douche. Dankzij de omliggende bossen en 
het heuvelachtige landschap valt er in de omgeving altijd wat te beleven. In 
het restaurant kun je steeds terecht voor een lekkere maaltijd. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel-Restaurant Le Tadorne in  Piney
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  HÔTEL-RESTAURANT LE TADORNE ***
 PINEY •  FRANKRIJK

 In de regio Champagne-Ardenne ligt het lieflijke dorpje Piney. Op een 
twintig tal kilo meter van de stad Troyes vind je er Hôtel-Restaurant Le 
 Tadorne. Dit drie sterrenhotel is de ideale halte voor mensen die een over-
nachting in een groene omgeving willen combineren met gastronomische 
ontdekkingen in de streek. Het hotel is een verlengstuk van een uitstekend 
restaurant. In de keuken leeft Patrice zich helemaal uit met streekproducten 
van de beste kwaliteit, waaronder een paar fabelachtige kazen. De 24 ruime 
kamers van het hotel baden in een zalige rust. Verder heeft het hotel een 
buitenzwembad en een sauna waar liefhebbers helemaal kunnen ontspannen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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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 zestien-
de-eeuwse watermolen, compleet met vakwerkgevel, sluizen en waterrad. 
Binnen geniet je van hedendaags comfort, zoals airconditioning, met respect 
voor het oude gebouw. Je verblijft er in een van de zestien unieke kamers. 
Het restaurant heeft een terras aan de rivier en een eetzaal met panoramisch 
uitzicht. De chef-kok bereidt heerlijke, lokale gerechten en de wijnkelder 
biedt enkele van de beste wijnen uit de regio. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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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. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een woonwagen

• een ontbijt
• vrij gebruik van het 

verwarmde zwembad
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 La Chouette Etoilée in  Auxon
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  LA CHOUETTE ETOILÉE
 AUXON •  FRANKRIJK

 Na talrijke reizen door Europa en Frankrijk vestigde Florence zich een twintigtal 
jaar geleden in het rustige gehucht Auxon. Een paar jaar geleden opende ze er 
een crêperie en een gastenverblijf. Je vindt hier geen gewone kamers, maar wel 
atypische accomodaties zoals een hippietent, een wigwam en een dometent, 
die verspreid staan op het domein van zeven hectare. Je overnacht in een 
dometent met transparant zeil, zodat je 's avonds naar de sterren kunt kijken. 
La Chouette Etoilée bevindt zich op dertig kilometer van de stad Troyes en 
vlak bij de Chablisstreek. In de buurt vind je ook enkele champagnehuizen. 
Natuurliefhebbers kunnen dan weer de beboste heuvels van het Pays d'Othe 
al wandelend verkennen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een dometent

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-webiste, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 Maison de l'Etang: B&B in  Sampigny
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  MAISON DE L'ETANG: B&B
 SAMPIGNY •  FRANKRIJK

 Het departement Meuse is een van de dunbevolkste gebieden van Frankrijk. 
Een overnachting in de regio staat hier gelijk aan een moment van totale 
onspanning. Maison de l'Etang is gevestigd in het plaatsje Sampigny. Het 
gastenverblijf ligt op een privéterrein van tien hectare met een eigen vijver, 
waar je in alle rust kunt vissen, en een park vol kleurrijke bloemperken. Je 
logeert in een van de drie gastenkamers, die allemaal een prachtig uitzicht 
bieden op de vijver. In de buurt van Maison de l'Etang kun je verschillende 
uitstapjes maken, bijvoorbeeld naar het meer van Madine of naar Vent des 
Forêts, een modern kunstencentrum in de openlucht. Ook een wandeling 
of fietstocht langs de Maas hoort tot de mogelijkheden. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een gastenkamer

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.  FR
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 Maison de l'Etang: chalet in  Sampigny
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  MAISON DE L'ETANG: CHALET
 SAMPIGNY •  FRANKRIJK

 Het departement Meuse is een van de dunbevolkste gebieden van Frankrijk. 
Een overnachting in de regio staat hier gelijk aan een moment van totale 
onspanning. Maison de l'Etang is gevestigd in het plaatsje Sampigny. Het 
gastenverblijf ligt op een privéterrein van tien hectare met een eigen vijver, 
waar je in alle rust kunt vissen, en een park vol kleurrijke bloemperken. Je 
logeert in een chalet, die je het comfort van een klein huisje biedt. In de buurt 
van Maison de l'Etang kun je verschillende uitstapjes maken, bijvoorbeeld naar 
het meer van Madine of naar Vent des Forêts, een modern kunstencentrum 
in de openlucht. Ook een wandeling of fietstocht langs de Maas hoort tot 
de mogelijkheden. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een chalet

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 Vit Tel Ta Nature in  Vittel

96 

  VIT TEL TA NATURE
 VITTEL •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachtig in 
hut Haona Nui of hut 
Uthando

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 Auberge d'Imsthal in  La Petite-Pierre
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  AUBERGE D'IMSTHAL **
 L A PETITE-PIERRE •  FRANKRIJK

 La Petite-Pierre ligt zestig kilometer ten noordoosten van Straatsburg, in een 
heuvelachtig, groen landschap. Hotel Auberge d'Imsthal past perfect in deze 
omgeving en wordt al meer dan honderd jaar uitgebaat door dezelfde familie. 
Het pand typeert de Elzasstijl: witte muren, veel houtwerk aan buiten- en 
binnenzijde, luikjes aan de ramen en bloembakken onder elk venster. Het 
hotel ligt aan de rand van de bossen, heeft een privémeertje en is het ideale 
vertrekpunt voor lange boswandelingen. Het interieur is knus landelijk, maar 
er is duidelijk gekozen voor lichte tinten en licht hout, ook in de kamers. Het 
hotel heeft verder een prima restaurant waar traditionele Elzasser gerechten 
geserveerd worden. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Seasonova Camping Les Portes d'Alsace: ecolodge in  Saverne
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  SEASONOVA CAMPING LES PORTES 
D'ALSACE: ECOLODGE

 SAVERNE •  FRANKRIJK

 Seasonova Camping Les Portes d'Alsace heet je van harte welkom in Saverne, 
een authentieke Elzasser gemeente in het uiterste oosten van Frankrijk. Op 
de camping vind je verschillende faciliteiten om je een aangenaam verblijf te 
bezorgen: speelpleinen, glijbanen, een pingpongtafel, een volleybalterrein, 
een zwembad, een bilbliotheek, … . Bovendien bevind je je hier op een ideale 
uitvalsbasis om de mooie natuur van de Elzas te verkennen. Door zijn ligging 
op de grens van twee landen heeft deze streek ook op cultureel vlak heel wat 
te bieden. Zo zijn het kasteel van Haut-Barr, de historische binnenstad van 
 Straatsburg en de beroemde Route des Vins zeker een bezoekje waard. Je 
overnacht in een Ecolodge Junior, een verblijf dat het midden houdt tussen 
een tent en een chalet (geen sanitair aanwezig).

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Ecolodge Junior

• een ontbijt

Opgelet: niet geldig in 
juli en augustus. 

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 Hôtel Restaurant Le Marchal in  Le Hohwald
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  HÔTEL RESTAURANT LE MARCHAL ***
 LE HOHWALD •  FRANKRIJK

 Hôtel Restaurant Le Marchal bevindt zich midden in het dorp Le Howald, 
dat dezelfde naam draagt als de heuvelachtige groene streek waarin het 
zich bevindt. Het hotel is dan ook de ideale uitvalsbasis voor wandelingen en 
mountainbiketochen in de regio. 's Winters kun je zelfs je sneeuwschoenen 
aantrekken en gaan langlaufen of skiën. Ontspannen kan dan weer in de sauna, 
de sportzaal of de pianobar van het hotel. 's Morgens voorziet het vriendelijke 
personeel een lekker ontbijtbuffet, zodat je er weer helemaal tegenaan kunt. 
Vergeet zeker ook niet om een ommetje langs Straatsburg te maken. De 
mooie hoofdstad van de Elzas ligt namelijk slecht veertig kilometer verderop.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een fles Elzaswijn om 

te delen(enkel in het 
laagseizoen)

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met het 
hotel. FR
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 Hôtel Les Remparts Kaysersberg in  Kaysersberg
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  HÔTEL LES REMPARTS   
KAYSERSBERG ***

 KAYSERSBERG •  FRANKRIJK

 Aan de rand van het historische stadje Kaysersberg in de Elzas vind je Hôtel Les 
Remparts. Het hotel is omringd door wijngaarden en groen, en het pittoreske 
landschap met huizen in vakwerkstijl nodigt uit tot leuke fiets- en wandeltochten. 
Tot rust komen na een sportieve dag kan in de kamers van het hotel. Met hun 
hedendaagse inrichting hoeft het je aan niets te ontbreken. Ga op verkenning 
door Kaysersberg en kuier door de geplaveide straatjes, bewonder de oude 
huisjes met hun typische houten muren en het indrukwekkende stadhuis 
in renaissancestijl. Dit is de ideale omgeving om te genieten van een stukje 
authentiek Frankrijk in de Elzas. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Domaine du Golf in  Ammerschwihr
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  DOMAINE DU GOLF ***
 AMMERSCHWIHR •  FRANKRIJK

 Domaine du Golf bevindt zich op het domein van het golfterrein van Ammer-
schwihr, een dorpje in de Elzas op negen kilometer van Colmar. Dit vakantie-
domein ligt tussen de bossen en de wijngaarden. Je vindt er 72 appartementen 
en studio's die allemaal voorzien zijn van het nodige comfort. Domaine du 
Golf ligt aan de bekende Route des Vins d'Alsace. Ammerschwihr bestaat 
voor een groot deel uit bossen, ideaal dus voor een lange wandeling met zijn 
tweeën. Tijdens je verblijf heb je trouwens gratis toegang tot de sauna en het 
zwembad op het domein. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een studio

• een ontbijt
• vrij gebruik van de 

sauna en het zwem-
bad
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 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 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.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Le Relais Vosgien in  Saint-Pierremont
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  LE RELAIS VOSGIEN ***
 SAINT-PIERREMONT •  FRANKRIJK

 Saint-Pierremont is een lieflijk dorpje in het Franse Lotharingen en vormt 
een prachtige setting voor viersterrenhotel Le Relais Vosgien. Naast een 
wellnessgedeelte, een restaurant en een bar, heeft Le Relais Vosgien ook 
een dorpscafé pal in het rustige centrum van Saint-Pierremont. In de twintig 
hotelkamers is extra aandacht besteed aan geluidsisolatie. Ze zijn stuk voor 
stuk op een unieke manier ingericht en bieden al het comfort dat je kunt 
wensen voor je verblijf aan de oevers van de Meurthe en de Moezel. In het 
restaurant proef je van de verfijnde cuisine van Dominique Merveley en 
Sylvie Fleurot, bereid met kwaliteitsingrediënten en gebaseerd op de rijke 
wijngaarden uit de streek. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

wellnessruimte van 
het hotel
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 La Ferme du Chatel in  Provins
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  LA FERME DU CHATEL
 PROVINS •  FRANKRIJK

 In Provins, een stadje op een zeventigtal kilometer van Parijs, verwelkomen 
Annie en Claude je in hun gastenverblijf La Ferme du Chatel. In de middel-
eeuwen was Provins een stad met aanzien, omdat er een van de belangrijkste 
jaarmarkten plaatsvond. Door die geschiedenis kreeg Provins een plaats op 
de Werelderfgoedlijst van Unesco. La Ferme du Chatel bevindt zich in het 
centrum van de middeleeuwe stad. Je kunt je auto achterlaten op de privé-
parking van het gastenverblijf en van daaruit te voet de stad verkennen. 
Annie en Claude zijn dol op hun woonplaats en zullen je met plezier enkele 
tips geven. Na een actieve dag overnacht je in een kamer met douche, 
televisie en gratis wifi. 

 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 de 
aanbieder.  FR
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 La Petite Maison in  Eu

105 

  LA PETITE MAISON
 EU •  FRANKRIJK

 Een kustlijn vol mooie vergezichten, een prachtig hinterland, meerdere sites 
die geklasseerd zijn als Unesco-werelderfgoed: Normandië is een streek met 
ontelbaar veel troeven. La Petite Maison in Eu is de ideale uitvalsbasis om de 
regio te verkennen. Zoals de naam al doet vermoeden, is La Petite Maison 
een klein en gastvrij gastenverblijf. De kamers zijn eenvoudig ingericht, maar 
beschikken over het nodige comfort. Je komt er helemaal tot rust. Nog meer 
ontspanning vind je in de sauna en de hamam. Voor je eropuit trekt, doe je 
's morgens de nodige energie op met een lekker ontbijt. 

 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 de 
aanbieder.

 FR
A

N
K

R
IJ

K



147

DEZE BONGO

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

 

 Rando Yourte in  Veulettes-sur-Mer
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  RANDO YOURTE
 VEULETTES-SUR-MER •  FRANKRIJK

 Aan de Normandische kust gaan het groen van de weiden en het blauw van 
de zee hand in hand. Op ongeveer een kilometer van de zee situeert zich 
Rando Yourte, een authentiek joertendorp waar je de nacht spendeert op 
een ongewone, maar comfortabele manier. Alle joerten werden op een 
authentieke manier ingericht, maar beschikken uiteraard over alle nodige 
comfort om er een aangenaam verblijf van te maken. Voor een sanitaire stop 
moet je evenwel buiten de joert zijn. Geniet van het prachtige uitzicht, de 
frisse lucht en kom tot rust in de sauna. 's Ochtends geniet je van een Frans 
ontbijt om de dag goed te beginnen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een joert

• een ontbijt
• een halve fles huis-

gemaakte cider als 
welkomstdrankje
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 Autour du Puits in  Valliquerville
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  AUTOUR DU PUITS
 VALLIQUERVILLE •  FRANKRIJK

 Autour du Puits is een charmant gastenverblijf in het noorden van Normandië. 
De naam van het gastenverblijf is goed gekozen, want op het domein vind 
je een oude waterput, die een van de laatste van de regio zou zijn. Rond de 
boerderij, die dateert uit de zeventiende eeuw, vind je een groot domein van 
3,5 hectare groot. Je verblijft in een van de twee woonwagens die er staan. 
Ze hebben elk hun eigen naam – Douchka en Paprika – en beschikken over 
een bed, een kookhoek en een terras met tuinmeubilair. Binnen de straal 
van één uur rijden vind je tal van activiteiten voor een leuke daguitstap: het 
dierenpark van Clères, het stadje Yvetot, het Musée Victor Hugo, verschil-
lende markten en nog veel meer.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een woonwagen

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 Seasonova Camping Etennemare: ecolodge in  Saint-Valery-en-Caux
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  SEASONOVA CAMPING 
 ETENNEMARE: ECOLODGE

 SAINT-VALERY-EN-CAUX •  FRANKRIJK

 Vlak bij het centrum van Saint-Valery-en Caux en op wandelafstand van 
het strand vind je Seasonova Camping Etennemare. Saint-Valery-en-Caux, 
een klein vissersdorpje tussen Dieppe en Fécamp, is de ideale uitvalsbasis 
om de Albastenkust te ontdekken. Dit stukje Normandië met zijn kiezel-
stranden, witte krijtrotsen en groene achterland verveelt nooit. Vissen, 
golfen, kajakken, wandelen, fietsen, de jachthaven bezoeken, varen… er zijn 
genoeg activiteiten om je een leuke vakantie te bezorgen. Je overnacht in 
een Ecolodge Junior, een verblijf dat het midden houdt tussen een tent en 
een chalet (geen sanitair aanwezig).

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Ecolodge Junior

• een ontbijt

Opgelet: niet geldig in 
juli en augustus.

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 La Longère in  Bonneville-sur-Touques
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  LA LONGÈRE
 BONNEVILLE-SUR-TOUQUES •  FRANKRIJK

 Op amper vier kilometer van Deauville en Trouville, en vlak bij de zee, vind je 
het gasten verblijf La Longère. De sympathieke Fabienne ontvangt je er in een 
prachtig vakwerk huis. De gastenkamers bevinden zich in de linkervleugel van 
het gebouw. Elke kamer is in een specifieke stijl ingericht, maar ze zijn allemaal 
uiterst comfortabel en ze kijken uit op de riante tuin. 's Morgens geniet je van 
een uitgebreid ontbijt op basis van verse en huisgemaakte producten. Zo doe 
je gegarandeerd de nodige energie op om de omgeving te verkennen. Indien 
je dat wenst, kun je 's avonds ook een plekje aan de table d'hôtes reserveren. 

 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 de 
aanbieder.
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 Seasonova Camping Riva Bella: ecolodge in  Ouistreham
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  SEASONOVA CAMPING RIVA BELLA: 
ECOLODGE

 OUISTREHAM •  FRANKRIJK

 Midden in het groen, maar tegelijk dicht bij Caen en het vertrekpunt van de 
ferry's richting Engeland, vind je de viersterrencamping Seasonova Camping 
Riva Bella. De camping ligt op grondgebied Ouistreham, dat het meest oos-
telijke landingsstrand was tijdens de Landing van Normandië. Ook interessant 
in Ouistreham is de Pointe du Siège, een anderhalve kilometer lange duin met 
een diverse fauna en flora. De camping zelf beschikt over tal van ontspannings-
mogelijkheden: speelpleinen, een bibliotheek, een pingpongtafel, een petanque-
terrein en een zwembad. Ook voor een mooie fietstocht ben je hier aan het 
juiste adres. Je overnacht in een Ecolodge Junior, een verblijf dat het midden 
houdt tussen een tent en een chalet (geen sanitair aanwezig).

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Ecolodge Junior

• een ontbijt

Opgelet: niet geldig in 
juli en augustus. 
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 Au Bonheur Nomade: tipi in  Livry
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  AU BONHEUR NOMADE: TIPI
 LIVRY •  FRANKRIJK

 Lili en Michel heten je van harte welkom in Au Bonheur Nomade, een 
atypisch gasten verblijf in Livry, op zo'n dertig kilometer van Caen. Je kunt 
hier overnachten in een indianentipi, een traditionele Mongoolse joert of 
een Marokkaanse tent. In de buurt kun je tal van activiteiten onder nemen: 
zeilwagenrijden, golf, wandelen, tochtjes met een jeep of een buggy… Breng 
zeker ook een bezoekje aan de Mont Saint-Michel en laat je verleiden door 
de lokale gastronomie met kaas, cider, calvados, oesters, mosselen en sint- 
jabobsvruchten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een tipi

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 Au Bonheur Nomade: Marokkaanse tent in  Livry
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  AU BONHEUR NOMADE: 
 MAROKKAANSE TENT

 LIVRY •  FRANKRIJK

 Lili en Michel heten je van harte welkom in Au Bonheur Nomade, een 
atypisch gasten verblijf in Livry, op zo'n dertig kilometer van Caen. Je kunt 
hier overnachten in een indianentipi, een traditionele Mongoolse joert of 
een Marokkaanse tent. In de buurt kun je tal van activiteiten onder nemen: 
zeilwagenrijden, golf, wandelen, tochtjes met een jeep of een buggy… Breng 
zeker ook een bezoekje aan de Mont Saint-Michel en laat je verleiden door 
de lokale gastronomie met kaas, cider, calvados, oesters, mosselen en sint- 
jabobsvruchten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Marokkaanse 
tent

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 Au Bonheur Nomade (joert) in  Livry
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  AU BONHEUR NOMADE: JOERT
 LIVRY •  FRANKRIJK

 Lili en Michel heten je van harte welkom in Au Bonheur Nomade, een 
atypisch gasten verblijf in Livry, op zo'n dertig kilometer van Caen. Je kunt 
hier overnachten in een indianentipi, een traditionele Mongoolse joert of 
een Marokkaanse tent. In de buurt kun je tal van activiteiten onder nemen: 
zeilwagenrijden, golf, wandelen, tochtjes met een jeep of een buggy… Breng 
zeker ook een bezoekje aan de Mont Saint-Michel en laat je verleiden door 
de lokale gastronomie met kaas, cider, calvados, oesters, mosselen en sint- 
jabobsvruchten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een joert

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 La Mare aux 3 Diables in  Fresney-le-Vieux
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  LA MARE AUX 3 DIABLES
 FRESNEY-LE-VIEUX •  FRANKRIJK

 La Mare aux 3 Diables bevindt zich in Normandisch Zwitserland, een streek 
met uitgestrekte weiden, groene bossen en steile hellingen. Het gastenverblijf 
is gevestigd in een stenen huis uit de zeventiende eeuw en beschikt over drie 
knusse, verzorgde gastenkamers. Je bent hier op de ideale plek om mooie 
wandelingen langs de rivier de Orne of door het bos te maken. Normandisch 
Zwitserland is bovendien een leuke locatie voor allerhande buitenactiviteiten: 
kajak, paardrijden, klimmen, zweefvliegen, parapente, mountainbike en nog 
veel meer. Wie geïnteresseerd is in de recente geschiedenis, moet zeker een 
bezoek brengen aan de landingsstranden van D-Day, op amper een halfuurtje 
rijden van La Mare aux 3 Diables.

 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 de 
aanbieder.  FR
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 Domaine de la Tour in  Saint-Pierre-Canivet
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  DOMAINE DE LA TOUR
 SAINT-PIERRE-CANIVET •  FRANKRIJK

 Domaine de la Tour is gevestigd in een prachtig gebouw uit de achttiende eeuw 
te midden van een groot groen domein. Je bent hier op amper drie minuten 
rijden van Falaise, een middeleeuws stadje waar je het kasteel van Willem de 
Veroveraar kunt bezoeken. Ook verschillende andere troeven van  Normandië 
liggen op rijafstand: zo sta je op twintig minuten in Caen en op dertig minu-
ten aan de zee. Sportievelingen zullen blij zijn met de verscheiden heid aan 
activiteiten in de buurt: wandelingen, paardrijtochten, kajak, waterfiets, 
klimmen… Na een actieve dag geniet je van een deugddoende nachtrust in 
een van de authentieke gastenkamers van Domaine de la Tour.

 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 de 
aanbieder.
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 Manoir Sainte Cécile in  Juvigny-sous-Andaine
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  MANOIR SAINTE CÉCILE
 JUVIGNY-SOUS-ANDAINE •  FRANKRIJK

 Le Manoir Sainte Cécile werd op het einde van de negentiende eeuw ge-
bouwd door een rijke Parijzenaar op de plaats waar vroeger een rijkswacht-
kazerne stond. Het statige herenhuis ligt op een domein van vier hectare 
met een grote privétuin, een vijver en een oude ciderpers. Na een grondige 
renovatie, met respect voor de authentieke elementen, werd het herenhuis 
een gasten verblijf. Je overnacht hier in een van de drie luxueus ingerichte 
kamers. Je vindt Manoir Sainte Cécile ergens halfweg tussen Parijs en de 
Mont Saint-Michel, vlak bij het middeleeuwse stadje Domfront en het 
kuuroord Bagnoles-de-l'Orne. De groene regio nodigt uit tot wandelen, 
fietsen en paardrijden. 

 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 de 
aanbieder.  FR
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 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 indruk wekkender 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, een 
salon, een kitchenette en een badkamer. Om je dag goed te starten kun je 
profiteren van het uitgebreide ontbijtbuffet. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel Oceania Brest Centre in  Brest

118 

  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. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Mer & Yourtes in  Plouénan
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  MER & YOURTES
 PLOUÉNAN •  FRANKRIJK

 Gunstig gelegen in Plouénan, op vijfhonderd meter van de zee, vind je de 
camping Mer & Yourtes. Je overnacht hier in een joert. Deze bijzondere 
accomodaties zijn kleurrijk, warm en comfortabel en zullen in de smaak 
vallen bij jong en oud. De douches en toiletten bevinden zich buiten op het 
terrein en zorgen voor een echt kampeergevoel. Op het domein zijn ook een 
magnetron en een koelkast beschikbaar. Mer & Yourtes biedt zelf ontbijt aan 
en maakt op aanvraag ook lunchpakketten. Die laatste zullen goed van pas 
komen wanneer je er aan denkt om Bretagne te verkennen via een van de 
GR34-wandelroutes. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een aperitief bij 
aankomst

• een overnachting in 
een joert

• een ontbijt 

Opgelet: handdoeken 
en bedlinnen worden 
niet voorzien door Mer 
& Yourtes.
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 Gîtes d'Armor, Chambres d'hôtes et Cottages (cottage) in  Tréguidel
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  GÎTES D'ARMOR, CHAMBRES 
D'HÔTES ET COTTAGES: COTTAGE

 TRÉGUIDEL •  FRANKRIJK

 Cédric en Kévin heten je van harte welkom in hun gastenverblijf Chambre 
d'Hôtes et Cottages Les Côtes d'Armor. Het gastenverblijf is de ideale uit-
valsbasis om de verschillende gezichten van Bretagne te leren kennen. Laat je 
verrassen door de pittoreske dorpjes, de grote stranden, de indrukwekkende 
kliffen en de kleine eilandjes voor de kust. Je overnacht in een cottage, die 
volledig in hout is opgetrokken. Ontspannen kan in het zwembad, de sauna 
en de spa. Mag het wat actiever? Trek er dan op uit in de regio. Niet te mis-
sen zijn de Roze Granietkust bij Ploumanac’h en het eiland Île-de-Bréhat.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een cottage

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.  FR
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 Gîtes d'Armor, Chambres d'hôtes et Cottages: gastenkamer in  Tréguidel
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  GÎTES D'ARMOR, CHAMBRES D'HÔTES 
ET COTTAGES: GASTENKAMER

 TRÉGUIDEL •  FRANKRIJK

 Cédric en Kévin heten je van harte welkom in hun gastenverblijf Chambre 
d'Hôtes et Cottages Les Côtes d'Armor. Het gastenverblijf is de ideale 
uitvals basis om de verschillende gezichten van Bretagne te leren kennen. 
Laat je verrassen door de pittoreske dorpjes, de grote stranden, de indruk-
wekkende kliffen en de kleine eilandjes voor de kust. Je overnacht in een van 
de gastenkamers. Ontspannen kan in het zwembad, de sauna en de spa. Mag 
het wat actiever? Trek er dan op uit in de regio. Niet te missen zijn de Roze 
Granietkust bij Ploumanac’h en het eiland Île-de-Bréhat.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een gastenkamer

• een ontbijt

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

 FR
A

N
K

R
IJ

K



163

DEZE BONGO

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

 

 Village de Yourtes in  Plessix-Balisson
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  VILLAGE DE YOURTES
 PLESSIX-BALISSON •  FRANKRIJK

 Village de Yourtes is gelegen op een steenworp van de prachtige Smaragdkust 
en zijn appelblauwzeegroene zee. HIer smaak je de bijzondere ervaring van 
het leven in een joert. Deze tenten zijn ingericht met traditionele Mongoolse 
meubels. Je vindt er een keuken en eethoek, de badkamer wordt gedeeld. 
Village de Yourtes trakteert je dagelijks op een smaakvol continentaal ont-
bijt dat in de joert zelf geserveerd kan worden. Op het domein vind je alles 
wat je nodig hebt: een supermarktje, een bar, een keukentje, wellness- 
en barbecue faciliteiten en gratis wifi. Zin in een leuke activiteit? Bezoek 
Saint-Malo dat zich op 35 minuten rijden bevindt of waag je kans tijdens 
een spelletje petanque. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een aperitief bij 
aankomst

• een overnachting in 
een joert

• een ontbijt

Opgelet: handdoeken 
en bedlinnen worden 
niet voorzien door 
Village de Yourtes.  FR
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Le Village Insolite in  Saint-Benoît-des-Ondes
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  LE VILLAGE INSOLITE
 SAINT-BENOÎT-DES-ONDES •  FRANKRIJK

 In het noorden van Bretagne verwelkomt Le Village Insolite je in een  familiale 
sfeer in het dorpje Saint-Benoît-des-Ondes. Je bevindt je hier op zes honderd 
meter van de golvende zee en op negen kilometer van Cancale. In Le Village 
Insolite word je een met jezelf en de natuur en overnacht je met je gezin in een 
joert, een typisch Mongoolse tent. Dat klinkt primitiever dan het is, want de 
joerts bieden al het comfort dat je nodig hebt. Je vindt er een kitchenette, 
een fornuis, een koelkast en een kledingkast. Bereid na een avontuurlijke 
dag je avondmaal op de barbecue, terwijl je kinderen zich nog amuseren op 
de speelplaats. 's Ochtends laad je je batterijen weer op met een overheerlijk 
continentaal ontbijt. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een aperitief bij 
aankomst

• een overnachting in 
een joert

• een ontbijt

Opgelet: handdoeken 
en bedlinnen worden 
niet voorzien door Le 
Village Insolite.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Château de Launay Blot in  Baguer-Morvan
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  CHÂTEAU DE LAUNAY BLOT
 BAGUER-MORVAN •  FRANKRIJK

 Château de Launay Blot is gevestigd in een voormalig redershuis in de baai 
van de Mont Saint-Michel, op twintig minuten rijden van Cancale, Dinard, 
Dinan, Combourg en Saint-Malo. Je geniet hier in alle rust van de charmes 
van het platteland. In het park rond het huis staan een aantal woonwagens, die 
uitgerust zijn met alle nodige faciliteiten voor een aangenaam verblijf. Je vindt 
er een keuken, badkamer, slaapkamer en terras. In de buurt van het domein 
zijn er opties genoeg voor een leuke dagactiviteit: zwemmen, zonnebaden op 
het strand, paardrijden, golfen, kajakken, zeilwagenrijden, karten… Ook een 
bezoek aan het aquarium of aan een museum hoort tot de mogelijkheden. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een woonwagen

• een ontbijt

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

 

 Camping Seasonova Aquarev (wood) in  Loudéac
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  CAMPING SEASONOVA AQUAREV: 
WOOD

 LOUDÉAC •  FRANKRIJK

 Camping Seasonova Aquarev bevindt zich in het Bretoense plaatsje Loudéac. 
De kans dat je je hier verveelt is klein, want op het domein kun je tennissen, 
voetballen, vissen en boogschieten. Voor de kinderen zijn er verschillende 
glijbanen, waterspelletjes en een touwpiramide. Met zijn ligging in de volle 
natuur aan de rand van een meer is deze driesterrencamping het ideale 
vertrekpunt voor uitstapjes in de natuur. Verder vind je in de buurt ook het 
Musée du Tissage en een manege met een circuit van meer dan 45  kilometer. 
Het avonturenpark Indian Forest staat dan weer garant voor een dag vol 
adrenaline.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Wood

• een ontbijt

Opgelet: niet geldig in 
juli en augustus.

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

 

 Best Western Auray Le Foch in  Auray
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  BEST WESTERN AURAY LE FOCH ***
 AURAY •  FRANKRIJK

 Best Western Auray Le Foch is een driesterrenhotel met wellness in het 
zuiden van Bretagne. Door zijn ligging in een park, midden in een kalme 
woonwijk, is dit hotel een oord van rust. Bovendien sta je op slechts een 
kwartiertje rijden aan de zee. Als je met de wagen komt, kun je die trouwens 
gratis kwijt op de parking van het hotel. Je logeert in een moderne kamer 
die uitkijkt op de natuur. Bij mooi weer kun je 's avonds op het terras van 
restaurant La Sterne plaatsnemen voor een semi-gastronomisch diner. Leuke 
uitstapjes in de buurt zijn de Bretoense megalieten en de Golf van Morbihan.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

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

 

 Quality Hôtel Spa La Marébaudière in  Vannes
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  QUALITY HÔTEL SPA  
LA MARÉBAUDIÈRE ****

 VANNES •  FRANKRIJK

 Quality Hôtel Spa La Marébaudière ligt in het Bretoense stadje Vannes, in 
het westen van Frankrijk. Het oude stadscentrum van Vannes wordt gedomi-
neerd door de gotische Sint-Pieterskathedraal, verkeersvrije nauwe straatjes 
en traditionele kleurrijke vakwerkhuizen. Je overnacht op amper vijf minuten 
wandelen van de kathedraal en tien minuten van de jachthaven. Het Quality 
Hôtel Spa La Marébaudière telt 41 kamers die beschikken over het comfort dat 
je van een viersterrenhotel verwacht. 's Ochends geniet je van een uitgebreid 
ontbijtbuffet met uitzicht op de tuin. Wie even wil ontspannen, kan terecht 
in het wellnessgedeelte met sauna en fitness. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een comfortkamer

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

 

 Domaine du Moulin Neuf in  Rochefort-en-Terre
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  DOMAINE DU MOULIN NEUF
 ROCHEFORT-EN-TERRE •  FRANKRIJK

 In het pittoreske Rochefort-en-Terre moet je zijn voor een verblijf in een unieke 
setting: het vakantiedomein bevindt zich op het rustige platteland, en toch zijn 
er talrijke toeristische bezienswaardigheden te ontdekken in de nabije omgeving. 
Zo haal je het maximum uit je vakantie! De nieuwe vakantiehuisjes zijn ruim 
en kwaliteitsvol ingericht en beschikken over een volledig uitgeruste keuken 
en badkamer. Maar ook op het domein zelf hoef je je niet te vervelen: vissen, 
een fietstocht, een dagje op het strand bij het meer, mooie wandelingen en 
nog veel meer! In de zomermaanden kun je naar hartenlust zwemmen in het 
verwarmde buitenzwembad. 

 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 France in  Angers
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  HÔTEL DE FRANCE ****
 ANGERS •  FRANKRIJK

 Recht tegenover het station van Angers en vlak bij het stadscentrum vind 
je het Hôtel de France. Je bent hier aan het goede adres voor een kalm en 
aangenaam verblijf in de stad aan de Maine. Het hotel is al meer dan honderd 
jaar in de handen van dezelfde familie en beschikt over alle faciliteiten die je 
van een modern viersterrenhotel verwacht. Het is bovendien bekroond met 
het Ecolabel, dankzij zijn milieuvriendelijke politiek. 's Morgens geniet je van 
een uitstekend ontbijtbuffet met lokale en biologische producten. Nadien 
kun je de stad intrekken voor een een bezoek aan het beroemde kasteel, de 
indrukwekkende kathedraal, het attractiepark Terra Botanica, het Museum 
van Schone Kunsten en nog zoveel meer.

 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.

 

 Les Jardins de l'Anjou in  Mauges-sur-Loire

130 

  LES JARDINS DE L'ANJOU
 MAUGES-SUR-LOIRE •  FRANKRIJK

 De Loirestreek staat steevast gerant voor een verblijf tussen de zachtglooi-
ende heuvels met hun uitgestrekte wijngaarden en weiden. Niet ver van de 
oevers van de Loire, tussen Nantes en Angers, tref je Les Jardins de l'Anjou. 
Op dit groene vakantiedomein vind je alles wat je hart begeert voor een 
weekendje ertussenuit: een verwarmd binnen- en buitenzwembad, diverse 
sportfaciliteiten, een bar en de mogelijkheid om fietsen te huren. Je ruime 
en lichte kamer is voorzien van de gebruikelijke faciliteiten. Vanuit Les Jardins 
de l'Anjou sta je in een wip zowel in het centrum van Nantes als in Angers, 
waar je de perfecte mix tussen culturele trekpleisters en winkelstraatjes vindt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Château de la Vérie in  Challans
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  CHÂTEAU DE LA VÉRIE ***
 CHALL ANS •  FRANKRIJK

 Het driesterrenhotel Château de la Vérie geniet van een ideale ligging: 
op amper een paar kilometer van de Atlantische Kust en te midden van 
een park van zeventien hectare groot. Je vindt er een paar riviertjes, een 
moeras, een hofje met een kudde Ouessantschapen, een tennisveld en 
een buitenzwembad. Je verblijf staat hier vooral in het teken van rust. Toch 
liever iets actiever? In de buurt van het kasteel vind je een kartingcircuit, een 
ponyclub en verschillende fietsroutes. Het hotel beschikt over 21 kamers, 
een salon, een ruim terras en een gastronomisch restaurant, waar de jonge 
getalenteerde chef een ode brengt aan de Franse keuken.

 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.

 

 Novotel Blois Centre Val de Loire in  Blois
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  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. Ook Blois zelf is zeker een bezoekje waard. Dankzij 
de steile, kronkelende steegjes en de harmonieuze, oude gebouwen waan je 
je er in de middeleeuwen.  

 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.

 

 Chambres d'hôtes Les Tilleuls in  Neung-sur-Beuvron
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  CHAMBRES D'HÔTES LES TILLEULS
 NEUNG-SUR-BEUVRON •  FRANKRIJK

 Les Tilleuls is gevestigd in een charmant huis in het kleine plaatsje Neung-
sur-Beuvron, midden in de gouden driehoek van de kastelen van de Loire. 
De chambre d'hôtes is dus perfect gelegen om de mooie Loirestreek met 
zijn prachtige kastelen te verkennen. Je vindt hier onder meer driehonderd 
kilometer aan wandel- en fietspaden, waar met een beetje geluk een hert, een 
hinde of een reebok je pad kruist. Je verblijft in een van de vijf gastenkamers, 
die elk in een specifiek thema zijn ingericht. Alle meubels zijn in eik, een 
boomsoort die vaak voorkomt in de regio. De tuin van Les Tilleuls ligt naast 
een populierenbos en vlak bij een arm van de rivier de Beuvron. Je geniet er 
in alle rust van de kalmte van de natuur.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een superiorkamer

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

 

 Au Charme d'Antan in  Autry-le-Châtel
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  AU CHARME D'ANTAN
 AUTRY-LE-CHÂTEL •  FRANKRIJK

 Op een uurtje rijden van Orléans, op het schilderachtige platteland van Midden- 
Frankrijk, tref je het pittoreske plaatsje Autry-le-Châtel. In het verslapen dorpje 
vind je de chambres d'hôtes Au Charme d'Antan. De kamers ademen de charme 
die je van een kleinschalige chambres d'hôtes verwacht, maar zijn voorzien van 
alles wat je nodig hebt voor een goede nachtrust. Voor een smakelijke lunch of 
een gezellig diner kun je terecht in de brasserie. Hier smul je van authentieke 
Franse streekgerechten, die helemaal tot hun recht komen bij een goed glas wijn. 
De streek rond Autry-le-Châtel heeft zowel voor cultuur- als natuurliefhebbers 
genoeg te bieden voor een goed gevuld weekendje weg.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een hoofdgerecht als 

avondmaal (exclusief 
dranken)

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

 

 Relais du Plessis in  Chaveignes
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  RELAIS DU PLESSIS ***
 CHAVEIGNES •  FRANKRIJK

 Relais du Plessis ligt in de Loirevallei, vlak bij Richelieu, het bekende stadje 
met zijn bijzondere architectuur. Dit ecovriendelijke resort met uitstekende 
faciliteiten is omringd door een groot park. Je verblijft er in een modern 
ingerichte kamer die van alle gemakken voorzien is. In restaurant Mazarin 
kun je proeven van zowel traditionele streekgerechten als van de moderne 
keuken. Relais du Plessis heeft verder een verwarmd buitenzwembad en 
een wellnessruimte met jaccuzi, sauna, stoombad, rustruimte en solarium. 
Je kunt er ook terecht voor diverse massages en lichaamsbehandelingen. De 
groene omgeving leent zich uitstekend tot leuke fiets- en wandeltochten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

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

 

 Les Pierres d'Aurèle in  Saint-Georges-sur-Cher

136 

  LES PIERRES D'AURÈLE
 SAINT-GEORGES-SUR-CHER •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
de chambre d´hôtes

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

 

 Luccotel Hôtel-Restaurant in  Loches
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  LUCCOTEL HÔTEL-RESTAURANT **
 LOCHES •  FRANKRIJK

 In het middeleeuwse stadje Loches, gelegen in de prachtige Loirevallei, vind 
je hotel Luccotel. Het hotel wordt omgeven door een park van twee hectare. 
De 69 kamers zijn stuk voor stuk comfortabel ingericht en kijken uit op het 
groen. Les Terrasses, het hotelrestaurant, verwelkomt je voor een gezellige 
avond. Vanuit het restaurant heb je uitzicht op de middeleeuwse pracht 
en praal van Loches en bij mooi weer bewonder je de stad vanaf het terras. 
Ontspannen doe je in de bar, op het terras, in het binnenzwembad, de sauna 
of tijdens een wandeling door het park. Of leef je uit tijdens een partijtje 
tennis, biljart, petanque of volleyball. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

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

 

 Résidence Les Allées du Green in  Levernois
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  RÉSIDENCE LES ALLÉES DU GREEN ***
 LEVERNOIS •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
appartement

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

wellness faciliteiten

Extra: een ruimere kamer is 
mogelijk mits je een supple-
ment betaalt (ter plaatse).

Opgelet: je dient ter plaatse 
45 euro te betalen voor 
de schoonmaakkosten. 
Je betaalt ter plaatse ook 
8 euro per persoon voor 
handdoeken.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 BRIT Hotel Mâcon Centre in  Mâcon
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  BRIT HOTEL MÂCON CENTRE ***
 MÂCON •  FRANKRIJK

 Omringd door glooiende heuvels, oude kastelen en wijngaarden tref je het 
Bourgondische stadje Mâcon. Het BRIT Hotel Mâcon Centre bevindt zich 
op vierhonderd meter van het historische stadscentrum. Hier verblijf je 
met andere woorden op wandelafstand van de elfde-eeuwse Saint-Vincent-
kathedraal en de kleurrijke huisjes aan de kade van de Seine. Dompel je onder 
in de authentieke Franse sfeer, kuier over het Lamartineplein en nip van een 
koffie, terwijl je geniet van het uitzicht over de rivier. Na een dagje sightseeing 
zal je ten volle genieten van je comfortabele kamer. 's Morgens wacht je een 
gezond ontbijt met lokale producten. 

 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 Village Toue du Domaine des Demoiselles: woonwagen in  Chavannes
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  LE VILLAGE TOUE DU DOMAINE DES 
DEMOISELLES: WOONWAGEN

 CHAVANNES •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een woonwagen

• een ontbijt
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 Le Village Toue du Domaine des Demoiselles: woonboot in  Chavannes
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  LE VILLAGE TOUE DU DOMAINE  
DES DEMOISELLES: WOONBOOT

 CHAVANNES •  FRANKRIJK

 Logeren op het water? Bij Le Village Toue breng je het weekend door op een 
gezellige woonboot. Die is volledig met hout bekleed en dat oogt erg knus. Je 
beschikt er over een ingerichte keuken, apart toilet en badkamer met douche. 
Vanuit de woonkamer en vanop het buitendek heb je uitzicht op het leven in, 
op en rond het water. Heel wat vissen en eenden komen nieuwsgierig deze 
vreemde houten passant bewonderen. De natuur was nog nooit zo dichtbij. 
Je woonboot is perfect te voet bereikbaar, maar ook per roeiboot. Die blijft 
het hele verblijf van jou, ideaal voor tochtjes over het meer. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een woonboot

• een ontbijt
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 Château des Edelins (FR) in  Bayet
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  CHÂTEAU DES EDELINS
 BAYET •  FRANKRIJK

 Te midden van het groen van Midden-Frankrijk vind je het gastenverblijf 
Château des Edelins. Je wordt hier hartelijk ontvangen door de Nederlandse 
eigenaren Nienke en Hendrik. Dankzij de vele groene hoekjes op het domein 
beleef je hier een rustig en ontspannend verblijf. 's Morgens doe je aan de 
ontbijttafel de nodige energie op voor een uitstap in de buurt. Spring op de 
fiets of trek je wandelschoenen aan en verken de vele bossen, weiden en 
heuvels in de streek. Of breng een bezoek aan mooie Franse steden Vichy, 
Moulins, Clermont-Ferrand of Montluçon. En vergeet ten slotte ook niet 
om heerlijk te dineren in Château des Edelins en je onder te dompelen in 
de lokale gastronomie.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

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

A
N

K
R
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 Kyriad Vichy in  Vichy
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  KYRIAD VICHY ***
 VICHY •  FRANKRIJK

 Hoewel het beroemde kuuroord van Vichy vroeger voorbestemd was voor 
families van adellijke of koninklijke afkomst, kan nu iedereen genieten van de 
helende werking van de warmwaterbronnen. Maar natuurlijk valt er in de stad 
nog meer te beleven. Zo kun je er het operagebouw in art-decostijl en het bij-
zondere interieur van de Saint-Blaisekerk bewonderen. Jouw vertrekpunt voor 
al deze ontdekkingen is het Kyriad Vichy, een  recent gerenoveerd driesterren-
hotel met 35 modern ingerichte en comfortabele kamers. 's Morgens staat er 
een royaal ontbijtbuffet voor je klaar in het restaurant. Wie extra ontspanning 
zoekt, kan plaatsnemen in de sfeervolle bibliotheek of de hippe loungebar.

 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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 Brit Hôtel Les Mouflons in  Besse-et-Saint-Anastaise
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  BRIT HÔTEL LES MOUFLONS ***
 BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE •  FRANKRIJK

 Hôtel Les Mouflons bevindt zich in het middeleeuwse stadje Besse- et-
Saint-Anastaise. De smalle kasseistraatjes met kleine winkeltjes, de mooie 
twaalfde- tot zestiende-eeuwse woningen en het belfort getuigen van dit 
rijke geschiedkundige en architecturale verleden. Buiten het stadje duik je 
meteen de natuur in. Zo vind je vlakbij het vulkanische landschap van het 
Lac Pavin en het skigebied Super Besse met 27 pistes. Het hotel beschikt 
over 49 comfortabele kamers, een restaurant, een bar, een ruimte met 
sauna, hamam, bubbelbad en fitness, een televisiezaaltje met pooltafel en 
een speelruimte voor de kinderen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

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

A
N
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R
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 Hôtel Axotel Lyon Perrache in  Lyon
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  HÔTEL AXOTEL LYON PERRACHE ***
 LYON •  FRANKRIJK

 Het comfortabele driesterrenhotel Axotel Lyon Perrache ligt in het hart van 
de La Confluence-wijk en biedt 130 charmante hotelkamers. In restaurant 
Le Chalut proef je van een creatieve keuken in een licht, sfeervol decor. Bij 
mooi weer kun je op het terras of in de tuin genieten van de rust in typisch 
Franse stijl. De bezienswaardigheden van Lyon, zoals de Place Bellecour, Vieux 
Lyon en het Stade de Gerland, bevinden zich op een steenworp afstand van 
het hotel. Vlak bij het hotel vind je bovendien metro- en bushaltes, zodat je 
op je eigen tempo de stad kunt ontdekken. 

 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 Pré aux Ânes in  Albon
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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. Het 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. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Chalet des 2 Roches: zome in  Borée
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  CHALET DES 2 ROCHES: ZOME
 BORÉE •  FRANKRIJK

 In het hart van de Ardéche heet Le Chalet des 2 Roches je van harte welkom. 
Je verblijft in Borée, een dorpje op 1152 meter hoogte midden in het Parc 
Naturel Régional des Monts d'Ardéche. Dit is de ideale locatie voor tal van 
activiteiten. Zo kun je in het Geopark van Borée een aantal interessante 
vulkanische sites bezoeken. In het dorp vind je ook hedendaagse megalie-
ten – een kunstwerk van zeventig stenen – en de oudste beuk van Frankrijk. 
Wandelaars kunnen dan weer hun hart ophalen aan de vele bergen en meren 
in de omgeving. Tijdens je verblijf overnacht je in de 'zome 8', een rond houten 
huisje tussen de bomen. De toiletten bevinden zich een paar meter verder.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een zome

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 Chalet des 2 Roches: hut in  Borée
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  CHALET DES 2 ROCHES: HUT
 BORÉE •  FRANKRIJK

 In het hart van de Ardéche heet Le Chalet des 2 Roches je van harte welkom. 
Je verblijft in Borée, een dorpje op 1152 meter hoogte midden in het Parc 
Naturel Régional des Monts d'Ardéche. Dit is de ideale locatie voor tal van 
activiteiten. Zo kun je in het Geopark van Borée een aantal interessante 
vulkanische sites bezoeken. In het dorp vind je ook hedendaagse megalie-
ten – een kunstwerk van zeventig stenen – en de oudste beuk van Frankrijk. 
Wandelaars kunnen dan weer hun hart ophalen aan de vele bergen en meren 
in de omgeving. Tijdens je verblijf overnacht je in een houten hut tussen de 
bomen. De toiletten bevinden zich een paar meter verder.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een hut

• een ontbijt

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

 

 Chalet des 2 Roches: B&B in  Borée
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  CHALET DES 2 ROCHES: B&B
 BORÉE •  FRANKRIJK

 In het hart van de Ardéche heet Le Chalet des 2 Roches je van harte welkom. 
Je verblijft in Borée, een dorpje op 1152 meter hoogte midden in het Parc 
Naturel Régional des Monts d'Ardéche. Dit is de ideale locatie voor tal van 
activiteiten. Zo kun je in het Geopark van Borée een aantal interessante 
vulkanische sites bezoeken. In het dorp vind je ook hedendaagse megalie-
ten – een kunstwerk van zeventig stenen – en de oudste beuk van Frankrijk. 
Wandelaars kunnen dan weer hun hart ophalen aan de vele bergen en meren 
in de omgeving. Tijdens je verblijf overnacht je in een van de vijf gasten kamers, 
die uitgerust zijn met een dubbelbed, een badkamer met douche en een toilet.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een gastenkamer

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 La Bergerie du Plateau: kota finlandais in  Cros-de-Géorand
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  LA BERGERIE DU PLATEAU:  
FINSE KOTA

 CROS-DE-GÉORAND •  FRANKRIJK

In het hart van de Ardèche verwelkomt La Bergerie du Plateau je op een unieke 
locatie. Het gastenverblijf ligt op een hoogte van 1200 meter en biedt een 
adembenemend uitzicht op het gebied tussen de Mont Gerbier en de Mont 
Lozère. Op het domein staan vier bijzondere accomodaties: een Finse kotahut, 
een dometent, een zigeunerwoonwagen en de tovenaarshut van Merlijn. Je 
overnacht in een gezellig ingerichte, authentieke Finse kota met buitenterras. 
De verveling zal hier niet snel toeslaan, want La Bergerie du Plateau biedt ver-
schillende ontspanningsmogelijkheden aan: een privéwellnessruimte, tochtjes 
met de ezel, verhuur van elektrische fietsen en van sneeuwschoenen… Voeg 
daar nog eens de mooie natuur van de Ardèche aan toe en je weet dat je hier 
goed zit voor een fijn verblijf.

VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Finse kota

• een ontbijt
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 La Bergerie du Plateau: woonwagen tzigane in  Cros-de-Géorand
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  LA BERGERIE DU PLATEAU: 
 ZIGEUNERWOONWAGEN

 CROS-DE-GÉORAND •  FRANKRIJK

In het hart van de Ardèche verwelkomt La Bergerie du Plateau je op een unieke 
locatie. Het gastenverblijf ligt op een hoogte van 1200 meter en biedt een 
adembenemend uitzicht op het gebied tussen de Mont Gerbier en de Mont 
Lozère. Op het domein staan vier bijzondere accomodaties: een Finse kotahut, 
een dometent, een zigeunerwoonwagen en de tovenaarshut van Merlijn. Je 
overnacht in een gezellig ingerichte, authentieke zigeunerwoonwagen met 
buiten terras. De verveling zal hier niet snel toeslaan, want La Bergerie du Plateau 
biedt verschillende ontspanningsmogelijkheden aan: een privéwellnessruimte, 
tochtjes met de ezel, verhuur van elektrische fietsen en van sneeuwschoenen… 
Voeg daar nog eens de mooie natuur van de Ardèche aan toe en je weet dat je 
hier goed zit voor een fijn verblijf.

VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een zigeunerwoon-
wagen

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 La Bergerie du Plateau: tovenaarshut van Merlijn in  Cros-de-Géorand
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  LA BERGERIE DU PLATEAU:  
TOVENAARSHUT VAN MERLIJN

 CROS-DE-GÉORAND •  FRANKRIJK

In het hart van de Ardèche verwelkomt La Bergerie du Plateau je op een unieke 
locatie. Het gastenverblijf ligt op een hoogte van 1200 meter en biedt een 
adembenemend uitzicht op het gebied tussen de Mont Gerbier en de Mont 
Lozère. Op het domein staan vier bijzondere accomodaties: een Finse kotahut, 
een dometent, een zigeunerwoonwagen en de tovenaarshut van Merlijn. Je 
overnacht in de gezellig ingerichte tovenaarshut met buitenterras. De verveling 
zal hier niet snel toeslaan, want La Bergerie du Plateau biedt verschillende 
ontspanningsmogelijkheden aan: een privéwellnessruimte, tochtjes met de 
ezel, verhuur van elektrische fietsen en van sneeuwschoenen… Voeg daar nog 
eens de mooie natuur van de Ardèche aan toe en je weet dat je hier goed zit 
voor een fijn verblijf.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
de tovernaarshut van 
Merlijn

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 La Bergerie du Plateau: dometent in  Cros-de-Géorand
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  LA BERGERIE DU PLATEAU: DOMETENT
 CROS-DE-GÉORAND •  FRANKRIJK

 In het hart van de Ardèche verwelkomt La Bergerie du Plateau je op een 
unieke locatie. Het gastenverblijf ligt op een hoogte van 1200 meter en biedt 
een adembenemend uitzicht op het gebied tussen de Mont Gerbier en de 
Mont Lozère. Op het domein staan vier bijzondere accomodaties: een Finse 
kotahut, een dometent, een zigeunerwoonwagen en de tovenaarshut van 
Merlijn. Je overnacht in de dometent, die uitgerust is met een dubbelbed, een 
tafel met stoelen, elektrische verwarming en een buitenterras. De verveling 
zal hier niet snel toeslaan, want La Bergerie du Plateau biedt verschillende 
ontspanningsmogelijkheden aan: een privéwellnessruimte, tochtjes met de 
ezel, verhuur van elektrische fietsen en van sneeuwschoenen… Voeg daar 
nog eens de mooie natuur van de Ardèche aan toe en je weet dat je hier goed 
zit voor een fijn verblijf.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een dometent

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 Appart'Hotel Le Splendid in  Allevard
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  APPART'HOTEL LE SPLENDID
 ALLEVARD •  FRANKRIJK

 In de Alpen, vlak bij de Savoie, vind je Appart´Hotel Le Splendid. Met zijn 
ligging in Allevard, een oord dat zijn gezonde reputatie dankt aan zijn ther-
male wateren, is het een perfecte vakantiebestemming. Een casino, een spa, 
het stadscentrum: alles ligt hier binnen handbereik. In het hotel slaap je in 
comfortabel ingerichte appartementen die allemaal uitgerust zijn met een 
eigen keuken. Recht tegenover het hotel vind je het thermale centrum van 
Allevard. Grenoble en Chambery liggen op veertig minuten rijden en naar 
Lyon rijd je in een tweetal uur. In de winter vind je binnen de tien kilometer 
een skipiste. Ideaal dus voor een ontspannende vakantie in elk seizoen. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 

 Camping Le Reclus: joert in  Séez
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  CAMPING LE RECLUS: JOERT
 SÉEZ •  FRANKRIJK

 Camping Le Reclus bevindt zich op een hoogte van negenhonderd meter, vlak 
bij de mooiste skigebieden van de Franse Alpen en op twee passen van Italië. 
De camping is twee hectare groot en beschikt over een petanqueterrein, 
een pingpongtafel, een trampoline, een glijbaan en drie veerwippen. Dankzij 
zijn goede ligging is de camping de ideale uitvalsbasis voor verschillende 
activiteiten: wandelingen, fietstochten, een namiddagje zwemmen, een 
saunabezoek, een partijtje tennis… Wie houdt van avontuur kan kiezen voor 
raften, kanoraften, zwemmen in wild water, canyoning, touwenparcours, 
klimmen en nog veel meer. Je overnacht in een joert, waar het dankzij de 
elektrische verwarming ook op koude nachten lekker warm is.

 VOOR 4 PERSONEN:

• een overnachting in 
een joert

Exclusief ontbijt.

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 Camping Le Reclus: woonwagen in  Séez
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  CAMPING LE RECLUS: WOONWAGEN
 SÉEZ •  FRANKRIJK

 Camping Le Reclus bevindt zich op een hoogte van negenhonderd meter, vlak 
bij de mooiste skigebieden van de Franse Alpen en op twee passen van Italië. 
De camping is twee hectare groot en beschikt over een petanqueterrein, 
een pingpongtafel, een trampoline, een glijbaan en drie veerwippen. Dankzij 
zijn goede ligging is de camping de ideale uitvalsbasis voor verschillende 
activiteiten: wandelingen, fietstochten, een namiddagje zwemmen, een 
saunabezoek, een partijtje tennis… Wie houdt van avontuur kan kiezen voor 
raften, kanoraften, zwemmen in wild water, canyoning, touwenparcours, 
klimmen en nog veel meer. Je overnacht in een zigeunerwoonwagen en wordt 
helemaal ondergedompeld in de Boheemse sfeer. 

 VOOR 4 PERSONEN:

• een overnachting in 
een woonwagen

Exclusief ontbijt.

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.  FR
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 Camping Le Reclus: chalet in  Séez
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  CAMPING LE RECLUS: CHALET
 SÉEZ •  FRANKRIJK

 Camping Le Reclus bevindt zich op een hoogte van negenhonderd meter, vlak 
bij de mooiste skigebieden van de Franse Alpen en op twee passen van Italië. 
De camping is twee hectare groot en beschikt over een petanqueterrein, 
een pingpongtafel, een trampoline, een glijbaan en drie veerwippen. Dankzij 
zijn goede ligging is de camping de ideale uitvalsbasis voor verschillende 
activiteiten: wandelingen, fietstochten, een namiddagje zwemmen, een 
saunabezoek, een partijtje tennis… Wie houdt van avontuur kan kiezen voor 
raften, kanoraften, zwemmen in wild water, canyoning, touwenparcours, 
klimmen en nog veel meer. Je overnacht in een chalet van veertig vierkante 
meter met uitzicht op het skigebied Les Arcs. 

 VOOR 4 PERSONEN:

• een overnachting in 
een chalet

Exclusief ontbijt.

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 Camping Le Reclus: huisje in  Séez
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  CAMPING LE RECLUS: HUISJE
 SÉEZ •  FRANKRIJK

 Camping Le Reclus bevindt zich op een hoogte van negenhonderd meter, vlak 
bij de mooiste skigebieden van de Franse Alpen en op twee passen van Italië. 
De camping is twee hectare groot en beschikt over een petanqueterrein, 
een pingpongtafel, een trampoline, een glijbaan en drie veerwippen. Dankzij 
zijn goede ligging is de camping de ideale uitvalsbasis voor verschillende 
activiteiten: wandelingen, fietstochten, een namiddagje zwemmen, een 
saunabezoek, een partijtje tennis… Wie houdt van avontuur kan kiezen voor 
raften, kanoraften, zwemmen in wild water, canyoning, touwenparcours, 
klimmen en nog veel meer. Je overnacht in een klein huisje van 35 vierkante 
meter, dat garant staat voor een comfortabel verblijf in alle intimiteit.

 VOOR 4 PERSONEN:

• een overnachting in 
een huisje

Exclusief ontbijt.

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

A
N

K
R

IJK



200

DEZE BONGO
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 Natura Resort Pescalis in  Moncoutant
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  NATURA RESORT PESCALIS
 MONCOUTANT •  FRANKRIJK

 Op een honderdtal kilometer ten zuiden van Nantes vind je Natura Resort 
Pescalis. Het vakantiedomein is open van april tot november en telt 34 cot-
tages die voorzien zijn van alle gemakken. Natura Resort Pescalis is midden 
in het vissersparadijs Pescalis gelegen. Dit unieke natuurgebied is een waar 
paradijs voor vissers. Ze komen van heinde en verre om hier de vangst van 
hun leven te maken. Maar ook voor wie niet van vissen houdt, valt er meer 
dan genoeg te beleven. Vanuit het domein ben je snel in de pretparken Puy 
Du Fou, waar je dankzij spectaculaire shows een reis terug in de tijd maakt, 
en Futuroscope, dat je meeneemt naar de toekomst. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

Exclusief ontbijt.
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 Moncontour Active Park in  Moncontour
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  MONCONTOUR ACTIVE PARK
 MONCONTOUR •  FRANKRIJK

 Moncontour is een gemeente in de Franse regio Nouvelle-Aquitaine die nog 
geen duizend inwoners telt. Wie nood heeft aan een vakantie weg van alle 
drukte is hier aan het juiste adres. Op de driesterrencamping  Moncontour 
 Active Park logeer je met het nodige basiscomfort en zit je tegelijkertijd 
midden in de natuur. De camping biedt chalets bij het zwemmeer van 
 Moncontour, waar je als gast gratis toegang tot hebt (van april tot oktober). 
In de vakantiehuisjes beschik je over een televisie, een kitchenette, een kleine 
badkamer met douche en een terras met tuinmeubelen. Op rijafstand van 
het terrein vind je de attractieparken Puy du Fou en Futuroscope. Toch 
meer fan van stilte? Rijd dan richting het natuurpark van de Loire met zijn 
beroemde kastelen. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een chalet

Exclusief ontbijt.
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 Appart'Hotel la Roche-Posay in  la Roche-Posay
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  APPART'HOTEL LA ROCHE-POSAY
 L A ROCHE-POSAY •  FRANKRIJK

 In de centraal-Franse regio Poitou-Charentes ligt het elegante kuuroord La 
Roche- Posay. In deze landelijke streek tussen Poitiers en Tours staan welzijn 
en genieten voorop. Het Appart'Hotel ligt in het hart van La Roche-Posay, 
vlak bij de middeleeuwse oude stad. Ook de thermale bron van La Roche- 
Posay ligt niet veraf, net zoals het bijhorende spacomplex waar je je heerlijk 
in de watten kunt laten leggen. Je verblijft in een studio die voorzien is van 
een ruime aparte slaapkamer en een kitchenette om zelf iets lekkers klaar 
te maken. Overige faciliteiten waar je mag op rekenen zijn gratis wifi, een 
overdekte parking en een verwarmd buitenzwembad. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een studio

Exclusief ontbijt.
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 Seasonova Camping Ile de Ré: Keniatent in  Les Portes-en-Ré
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  SEASONOVA CAMPING ILE DE RÉ: 
KENIATENT

 LES PORTES-EN-RÉ •  FRANKRIJK

 Seasonova Camping Ile de Ré ligt op het populaire vakantie-eiland Île de Ré, 
in de buurt van het natuurreservaat Lileau des Niges en het strand. En wie 
strand zegt, zegt watersport: de driesterrencamping bevindt zich op amper 
tweehonderd meter van een zeilclub. Bovendien is de camping het ideale 
vertrekpunt voor wandelingen en fiets tochten op het eiland.  Interessante 
bezienswaardigheden in de buurt zijn het militaire Fort de la Prée, de Walvis-
vuurtoren en de lokale markt. Ontspannen kan dan weer dankzij een massage 
of een welzijnsworkshop die je op de camping kunt volgen. Je overnacht in 
een Keniatent, die je even het gevoel geeft dat je op safari bent.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Keniatent

• een ontbijt

Opgelet: niet geldig in 
juli en augustus. 

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

 

 P'tit Dej-Hotel Ile de Ré in  Sainte-Marie-de-Ré
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  P'TIT DEJ-HOTEL ILE DE RÉ **
 SAINTE-MARIE-DE-RÉ •  FRANKRIJK

 Op minder dan een kilometer van het strand heet het kleurrijke P'tit Dej- 
Hotel Ile 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 natuurliefhebber geef je je ogen 
de kost tijdens een wandeling langs de typische fauna en flora op het eiland.

 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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 Hameaux des Marines in  Saint-Denis-d'Oléron
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  HAMEAUX DES MARINES
 SAINT-DENIS-D'OLÉRON •  FRANKRIJK

 Oléron is een eiland voor de Franse kust tussen de steden Rochefort en 
 Royan. Een brug verbindt het eiland met het vasteland. In de uiterste punt van 
Oléron ligt het vakantiepark Hameaux des Marines, waar je omgeven door de 
Atlantische Oceaan, uitgestrekte wandelpaden en charmante dorpjes van een 
deugddoende, rustgevende kortvakantie kunt genieten. In je chalet beschik 
je over een keukentje, een kleine maar nette badkamer, een slaapkamer en 
een salon. Vooraan heb je een overdekt terras van vijftien vierkante meter en 
verder is je huisje omgeven door een privétuin van minstens 250 vierkante 
meter. Er is dus ruimte genoeg om tot laat in de avond te genieten van de 
heerlijke Franse buitenlucht. Op het terrein is er bovendien een verwarmd 
overdekt zwembad (van 30 maart t.e.m. 1 november). 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een chalet

Exclusief ontbijt.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 Camping de la Gères in  Surgères
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  CAMPING DE LA GÈRES
 SURGÈRES •  FRANKRIJK

 In de buurt van La Rochelle ontvangt het team van Camping de la Gères je 
in een kalme en familiale sfeer. De driesterrencamping beschikt over een 
aantal originele accomodaties, zoals een Keniaanse lodgetent en een tipi, 
en een verwarmd zwembad. Je kunt hier ook fietsen huren en al fietsend de 
streek Charente-Maritime ontdekken. Niet te missen in de regio zijn het 
Marais Poitevin, Île de Ré, Île d'Oléron en Île d'Aix met zijn beroemde Fort 
Boyard. Ontspannen kan dan weer op een van de vele zandstranden van de 
Atlantische Kust. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een tipi

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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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 mid-
den van het groen, maar toch hoef je niet aan luxe in te boeten. Met je bon 
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. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een woonwagen

• een ontbijt
• vrij gebruik van 

zwembad
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 Hameaux du Perrier in  Lissac-sur-Couze
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  HAMEAUX DU PERRIER
 LISSAC-SUR-COUZE •  FRANKRIJK

 Hameaux du Perrier ligt op een boogscheut van het schilderachtige Lac 
du Causse. Op het vakantiedomein tref je onder andere twee zwembaden, 
waarvan eentje verwarmd is, en een minigolfbaan. In je eenvoudig ingerichte 
vakantiehuisje met een volledig uitgeruste badkamer en keuken ga je een 
zorgeloos verblijf tegemoet. Voor wie het graag wat actiever heeft, zijn er 
talrijke mountainbike- en wandelroutes in de buurt, alsook diverse klim- en 
avontuurparken. Er zijn ook enkele prehistorische grotten in de omgeving 
die een bezoek waard zijn. Het vakantiepark is ook ideaal gelegen om een 
bezoekje te brengen aan enkele van de mooiste Franse dorpen, waaronder 
Perigueux, Sarlat, Collonges-la-Rouge of Turenne. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een vakantiehuisje

Exclusief ontbijt.

 FR
A

N
K

R
IJ

K



209

DEZE BONGO
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 Hameaux de Miel in  Beynat
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  HAMEAUX DE MIEL
 BEYNAT •  FRANKRIJK

 Het Franse departement Corrèze, vernoemd naar de gelijknamige rivier, 
combineert een ongerepte natuur met historische burchten en gastronomisch 
genieten. In de gemeente Beynat vind je het vakantiedomein Hameaux de 
Miel. De chalets zijn eenvoudig ingericht met een aparte slaapkamer, een 
badkamertje, een salon en een keuken met magnetron, vaatwasser en vier 
elektrische kookplaten. Rondom de vakantiehuisjes kun je tal van activitei-
ten doen: vissen, mountainbiken, watersporten op het meer, paardrijden, 
wandelen… Er zijn opties te over. Maak bijvoorbeeld een uitstap naar het 
beroemde stadje Rocamadour en bewonder er de magische zonsondergang 
of geniet van de laatste zonnestralen op je eigen privéterras onder het genot 
van een lekker glas wijn. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een chalet

Exclusief ontbijt.
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 La Villa du Château Belloy in  Saint-Michel-de-Fronsac

169 

  LA VILLA DU CHÂTEAU BELLOY
 SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC •  FRANKRIJK

 Château Belloy is in de eerste plaats het wijndomein van de familie Travers, 
die al meer dan honderd jaar vol passie wijn produceert. Gasten ontvangen is 
een andere passie van de familie: op het domein liggen tien gastenkamers die 
verdeeld zijn over twee gebouwen, La Villa Belloy en Petit Garros. Tijdens je 
verblijf kun je een bezoek brengen aan het wijndomein. Je zal versteld staan 
van het mooie landschap, de panoramische uitzichten en de kwaliteit van de 
hier geproduceerde wijn. Het gastenverblijf is bovendien ideaal gelegen om 
de rest van de gerenommeerde Bordeauxwijnstreek te verkennen. Ook de 
stad Bordeaux zelf, op amper 45 minuten rijden, is meer dan de moeite waard.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een geleid bezoek 

aan de panoramische 
tuin (1u30) en de 
wijnkelder

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder. FR
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 La Roulotte de la Vallée Du Lot in  Le Temple-sur-Lot
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  LA ROULOTTE DE LA VALLÉE DU LOT
 LE TEMPLE-SUR-LOT •  FRANKRIJK

 Op zoek naar een rustig verblijf dicht bij de natuur? Dan is een nachtje in de 
woonwagen van La Roulotte de la Vallée du Lot vast iets voor jou. De woon-
wagen is knus ingericht en beschikt over een dubbelbed, een kitchenette, 
een badkamer, een toilet, een tele visie en elektrische verwarming. Op het 
domein en in de buurt vind je verschillende ontspanningsmogelijkheden: 
zwemmen in het verwarmde zwembad, zalig nietsdoen in de vijf hectare 
grote tuin, wandelen in de pruim- en appelboomgaarden, lokale lekkernijen 
proeven… Heb je het toch liever wat actiever? In de regio vind je meer dan 
410 fiets- en wandelroutes. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een woonwagen

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.  FR
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 Hôtel le Gamaritz in  Biarritz
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  HÔTEL LE GAMARITZ ***
 BIARRITZ •  FRANKRIJK

 Het volledig gerenoveerde driesterrenhotel Le Gamaritz bevindt zich in 
het hart van de gerenommeerde badplaas Biarritz, vlak bij de oude haven, 
het surfersstrand en de rots van de Maagd Maria. Je logeert er in een van 
de twaalf comfortabele, geluids dichte kamers die allemaal een moderne 
inrichting kregen. 's Morgens geniet je van een rijkelijk ontbijtbuffet dat ook 
enkele producten uit het Franse Baskenland bevat, zoals schapenkaas, ham 
en kersenconfituur. Je bent hier op de perfecte plek om de Baskische cultuur 
op te snuiven. Ga shoppen in de leuke boetiekjes en laat je culinair verwennen 
in een van de vele restaurants of tapasbars. Ook voor sportievelingen heeft 
de stad heel wat in petto: surf, golf, rugby… Cultuurliefhebbers ten slotte 
zullen blij zijn met de vele musea in Biarritz en omgeving.

 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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 Camping Le Ventoulou: Coco Sweet Quattro in  Thégra
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  CAMPING LE VENTOULOU:  
COCO SWEET QUATTRO

 THÉGRA •  FRANKRIJK

 De viersterrencamping Le Ventoulou ligt in het hart van de Dordognevallei, 
vlak bij het stadje Rocamadour en de grotten van Padirac. Nathalie, Jérémy 
en Frédéric zorgen voor een hartelijke ontvangst. Dankzij de vele bomen en 
bloemen op de camping staat je verblijf hier helemaal in het teken rust en 
natuur. Je logeert in een volledig gemeubileerde Coco Sweet Quattro, een 
soort woonwagen die half uit hout en half uit tentzeil bestaat. Ontspannen 
kan in het verwarmde zwembad. Zin om tijdens je verblijf de lokale gastrono-
mie te ontdekken? Bezoek dan zeker een van de boeren- of themamarkten 
(truffels, noten, pruimen…) in de buurt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
in een Coco Sweet 
Quattro

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 Camping Le Ventoulou: lodgetent in  Thégra
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  CAMPING LE VENTOULOU: LODGETENT
 THÉGRA •  FRANKRIJK

 De viersterrencamping Le Ventoulou ligt in het hart van de Dordognevallei, 
vlak bij het stadje Rocamadour en de grotten van Padirac. Nathalie, Jérémy 
en Frédéric zorgen voor een hartelijke ontvangst. Dankzij de vele bomen en 
bloemen op de camping staat je verblijf hier helemaal in het teken van rust en 
natuur. Je logeert in een volledig gemeubileerde lodgetent, waar je het plezier 
van het kamperen combineert met het nodige comfort. Ontspannen kan in 
het verwarmde zwembad. Zin om tijdens je verblijf de lokale gastronomie te 
ontdekken? Bezoek dan zeker een van de boeren- of themamarkten (truffels, 
noten, pruimen…) in de buurt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een lodgetent

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.
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 Camping Le Ventoulou: Robinsoncottage in  Thégra
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  CAMPING LE VENTOULOU:  
ROBINSONCOTTAGE

 THÉGRA •  FRANKRIJK

 De viersterrencamping Le Ventoulou ligt in het hart van de Dordognevallei, 
vlak bij het stadje Rocamadour en de grotten van Padirac. Nathalie, Jérémy 
en Frédéric zorgen voor een hartelijke ontvangst. Dankzij de vele bomen en 
bloemen op de camping staat je verblijf hier helemaal in het teken van rust en 
natuur. Je logeert in de volledig gemeubileerde Robinsoncottage, waar je de 
vrijheid van het kamperen combineert met het comfort van een mobilhome. 
Ontspannen kan in het verwarmde zwembad. Zin om tijdens je verblijf de 
lokale gastronomie te ontdekken? Bezoek dan zeker een van de boeren- of 
themamarkten (truffels, noten, pruimen…) in de buurt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Robinsoncottage

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.  FR
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 Hameaux de Pomette in  Cazals 
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  HAMEAUX DE POMETTE
 CAZALS •  FRANKRIJK

 De rivier de Lot stroomt door het gelijknamige Franse departement, een 
streek die bekendstaat om haar middeleeuwse dorpjes, wijnkastelen, grot-
ten en rotsachtige landschappen. Je bevindt je hier op weg naar het zuiden 
en de geur van de Provence durft al eens overwaaien. Voor een verblijf 
helemaal in het nu moet je bij Hameaux de Pomette zijn. Het vakantiedorp 
biedt 41 chalets met alle basiscomfort en een groot terras om tot laat in de 
avond naar het geluid van de krekels te luisteren. Voor een goed glas wijn 
moet je in Cahors zijn. Wist je trouwens dat dit beroemde wijnstadje zich 
op gelijke afstand van de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de 
Pyreneeën bevindt? 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een chalet

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

 

 Domaine de Claire Rive in  Prayssac
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  DOMAINE DE CLAIRE RIVE
 PRAYSSAC •  FRANKRIJK

 Aan de oevers van de rivier de Lot vind je Domaine de Claire Rive. Je verblijft 
hier in een van de 108 studio's en appartementen, voorzien van alle gebruikelijke 
faciliteiten, zoals een volledig uitgeruste keuken en een flatscreentelevisie. 
Bij mooi weer kun je je neervlijen op een van de ligstoelen naast het buiten-
zwembad. Wanneer je de meanderende Lot volgt, ben je met de wagen al snel 
in het prachtige Cahors. Het pittoreske stadje met zijn befaamde brug bevindt 
zich op een unieke locatie, want je bent hier op gelijke afstand van zowel de 
Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee als de Pyreneeën. Vergeet zeker 
niet om een bezoek te brengen aan de markten van Prayssac, waar je menig 
delicatesse kunt proeven. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

Exclusief ontbijt.
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 Hameaux des Lacs in  Monclar-de-Quercy
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  HAMEAUX DES LACS
 MONCL AR-DE-QUERCY •  FRANKRIJK

 In het hart van de regio Occitanie, verscholen tussen de glooiende heuvels, 
vind je het vakantiedomein Hameaux des Lacs. Je logeert er in een van de 
107 comfortabele chalets, die van alle gemakken zijn voorzien voor een verblijf 
in de natuur. Geniet het mooie weer en het geluid van de talrijke tsjilpende 
vogels vanop je privéterras en voel al je stress wegsmelten als sneeuw voor 
de zon. Je verblijft hier in een bijzonder interessante regio met ontelbare 
bezienswaardigheden. Geniet van een wandeling door het bruisende Toulouse, 
dat je op slechts een uurtje rijden vindt. Ook de historische abdij van Moissac 
en het pittoreske Corde-sur-Ciel liggen in de nabije omgeving. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een chalet

Exclusief ontbijt.
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 Les Roulottes du Lauragais in  Montmaur
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  LES ROULOTTES DU LAURAGAIS
 MONTMAUR •  FRANKRIJK

 In Montmaur, een klein dorpje in het zuidenwesten van Frankrijk, verwelkomt 
Les Roulottes du Lauragais je voor een magisch verblijf. Je bevindt je hier in de 
Lauragais, een streek tussen Toulouse en de Middellandse Zee die dankzij haar 
rijke geschiedenis heel wat cultureel erfgoed bezit. Het Land van Cocagne, 
het Canal du Midi, de Kathaarse burchten… er zijn mogelijkheden genoeg 
voor een leuke daguitstap. Je overnacht in een rustig gelegen woonwagen met 
privéterras, tuinmeubelen en barbecue. Voor de allerkleinsten zijn er spelletjes 
en een zwembadje aanwezig. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een woonwagen

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met de 
aanbieder.  FR
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 Domaine de Bacchus in  Saint-Christol
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  DOMAINE DE BACCHUS
 SAINT-CHRISTOL •  FRANKRIJK

 Op het Domaine de Bacchus, gelegen tussen Nîmes en Montpellier, verblijf 
je in je eigen huisje op een vakantiedomein. De huisjes zijn ruim ingericht en 
van al het nodige comfort voorzien. Met een ligging tussen de Cevennen 
en de Middellandse Zee is dit vakantieoord ideaal voor een deugddoende 
vakantie. Domaine de Bacchus biedt verschillende faciliteiten als een zwem-
bad, wellness en in de zomer zelfs verschillende gezinsactiviteiten. Ook in de 
omgeving valt er heel wat te beleven: wandelingen, mountainbiketochten, 
een bezoek aan de kastelen in de buurt, naburige wijngaarden… Perfect voor 
een afwisselende vakantie! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Domaine des Clos in  Beaucaire
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  DOMAINE DES CLOS
 BEAUCAIRE •  FRANKRIJK

 Op zoek naar een familiaal en authentiek hotel voor een verblijf midden in 
de natuur? In Beaucaire, op de grens tussen de Provence en de Camargue, 
heten David en Sandrine je van harte welkom in hun gastenverblijf Domaine 
des Clos. Op het einde van de jaren negentig zegden ze allebei hun bureaujob 
in Parijs op en keerden ze met hun drie jonge kinderen terug naar de streek 
waar ze opgroeiden. Ze transformeerden er een oud wijngoed uit de acht-
tiende eeuw tot een charmant gastenverblijf. Je bevindt je hier op amper een 
halfuur rijden van verschillende Unesco-werelderfgoedsites zoals de Pont 
du Gard en Avignon met zijn beroemde brug en Pausenpaleis. In de buurt 
zijn verder ook Arles, Les Baux-de-Provence, Saint-Rémy-de-Provence en 
het kalkheuvellandschap Les Alpilles de moeite.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt

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

 

 INTER-HOTEL des Orangers in  Cannes
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  INTER-HOTEL DES ORANGERS ***
 CANNES •  FRANKRIJK

 Vanuit INTER-HOTEL des Orangers in hartje Cannes kijk je uit over de 
historische wijk Le Suquet, waar je door gezellige straatjes kunt slenteren 
langs de restanten van de oude stadsmuur. De authentieke sfeer van de 
stad komt je er tegemoet. Ook de oude haven, de bekende Promenade de 
la Croisette en het strand liggen op wandelafstand. Het hotel is gevestigd 
in een gebouw uit 1870 en werd gerenoveerd in een moderne Provençaalse 
stijl. Aan het zwembad, omgeven door een tuin vol olijf- en laurierbomen, 
hoef je geen streepje zon te missen. Het ontbijtbuffet biedt voor elk wat wils.

 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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DUITSLAND





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



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

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



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

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



Berlijn

182

183

184
185

 Te ontdekken in dit boekje CHARMEVERBLIJF ORIGINEEL LOGEREN 
 of op usebongo.be en usebongo.nl 
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HOTELS IN DUITSLAND

nog meer keuze op 
www.usebongo.be en www.usebongo.nl 

182  Tagungshotel Maria in der Aue in  Wermelskirchen 233
183  Hotel Der Jägerhof in  Willebadessen 234

184  MoselWeinHotel Nitteler Hof in  Nittel 235
185  Seehotel Losheim in  Losheim am See 236



Ontdek nog meer adressen op  
www.usebongo.be en www.usebongo.nl
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Tagungshotel Maria in der Aue in  Wermelskirchen

182 

  TAGUNGSHOTEL MARIA IN DER AUE ***
 WERMELSKIRCHEN •  DUITSL AND

 Uiterst rustig gelegen op een heuvelflank, omgeven door de uitgestrekte 
bossen van het Bergisches Land vind je Tagungshotel Maria in der Aue. 
Wandelaars kunnen genieten van diverse wandelroutes die vanaf het hotel 
vertrekken en het centrum van Dabringhausen vind je op vier kilometer 
afstand. De 87 ruime kamers van dit voormalige jachtpaviljoen baden in de 
romantische charme van weleer, maar hebben een fris en modern interieur. 
In het restaurant geniet je van lokale specialiteiten en lichte maaltijden die 
met veel liefde worden bereid. Er is ook een gezellige bar, een lounge, een 
fitnessruimte en gratis wifi. Actieve gasten kunnen zich uitleven op het 
touwenparcours en voor de kinderen is er een speeltuin. Ontspannen doe 
je in de sauna of het stoombad. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van de 

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

 

 Hotel Der Jägerhof in  Willebadessen

183 

  HOTEL DER JÄGERHOF ***
 WILLEBADESSEN •  DUITSL AND

 Hotel Der Jägerhof is een relaxhotel dat op een heuvelrug in het Egge-
gebergte ligt, iets ten zuiden van het Teutoburgerwoud. Het hotel ligt in 
een groot park en wordt omringd door een tien hectare groot natuurgebied 
met meertjes om te vissen. Naast heerlijk uitrusten kun je je hier ook op 
culinair gebied laten verwennen. Restaurant Talblick biedt bovendien een 
mooi uitzicht over het dal, dat vooral vanaf het terras de moeite is. Voor een 
afzakkertje is er de rustieke Jägerstube en de traditionele Biergarten. In en 
rond het hotel valt er veel te beleven: er zijn kegelbanen, een minigolf, een 
kinderspeelplaats en je kunt er e-bikes huren (betalend). 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

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

 

 MoselWeinHotel Nitteler Hof in  Nittel
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  MOSELWEINHOTEL NITTELER HOF ***
 NITTEL •  DUITSL AND

 MoselWeinHotel Nitteler Hof ligt midden in het Duitse dorpje Nittel, aan de 
grens met Luxemburg. Het hotel is ondergebracht in een voormalig wijnhuis, 
dat dateert uit het begin van de twintigste eeuw. Als gast beschik je over een 
saunaruimte in de Romeinse gewelvenkelder en een klein zwembadje om na 
de sauna lekker af te koelen. Er is geen lift aanwezig in het hotel. 's Avonds kun 
je genieten van een wijnproeverij met lokale wijn soorten en aansluitend aan-
schuiven voor het livecookingconcept GrilldînerMéditerranée. De gastvrijheid 
van de eigenaars is wat je verblijf hier zo bijzonder maakt. Je zal merken dat je 
als gast begroet wordt, maar als een vriend wordt uitgezwaaid. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt (op zondag 
met een glas lokale 
sekt)

• vrije toegang tot 
de sauna en het 
ontspanningsbad in de 
keldergewelven

• een wijnproeverij 
(bestaande uit vier lo-
kale wijnsoorten) met 
gemarineerde olijfjes

 D
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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-Hunsrück. Dit hotel ligt aan het 
stuwmeer van Losheim in de heuvel achtige 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 de ideale plek om, met een deugddoend 
biertje bijvoorbeeld, de benen te laten rusten. In het restaurant kun je genie-
ten van het prachtige uitzicht op het meer, terwijl de chef voor een culinaire 
begeleiding zorgt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van de pano-

ramische sauna
• vrij gebruik van wan-

del- en fietskaarten

 D
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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
Joerten, hutjes, pittoreske gastenverblijven en designhotels
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• FRANKRIJK: 800 verblijven • DUITSLAND : 60 verblijven 

De meest actuele selectie van partneraanbiedingen vind je altijd op de Bongo-app en op bongo.be
1200 bestemmingen om te ontdekken 

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

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

Regelmatig meldingen van nieuwe partneraanbiedingen.

Partners die voortdurend geselecteerd en 
geëvalueerd worden. 

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

BONGO, ZO MAKKELIJK!

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*

DESIGNHOTELSWOONWAGENS KASTELENHUTTEN

LIVRETS D’EXEMPLES 
D’OFFRES PARTENAIRES
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