




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.



Europa
OP PAD IN

Kies een 

bestemming 
naar keuze 

en vertrek voor een 
droomweekend.

1 of 2 

overnachtingen 

+ ontbijt voor 

2 personen



1001 RIDDERLIJKE 
ESCAPADES

kastelen, landhuizen, 
karakterpanden, enz.

1001 BETOVERENDE 
ESCAPADES

charmante gastenverblijven, 
herbergen, chalets, enz.

1001 HOTELESCAPADES
3- en 4-sterrenhotels 



Bussaco Palace Hotel, Coimbra (PT) *****



1001 RIDDERLIJKE
escapades
Er was eens… een kasteel  

waar je heerlijk in het park kon kuieren.



LEVEN 
in een 
sprookjeskasteel
BEELD JE EENS IN

W at dacht je van een overnachting in  
een hemelbed onder een schitterende 
kroonluchter? Open je raam en 

bewonder de zorgvuldig gesnoeide buxussen 
terwijl onder de pergola het geluid van antiek 
glaswerk weerklinkt... Zalig! De mooiste huizen  
en kastelen zetten hun deuren wagenwijd voor  
je open. Kiezen wordt niet makkelijk. Eén ding  
is zeker, na dit verblijf bij de kasteelheren zijn  
je nachten even mooi als je dagen!







1001 BETOVERENDE
 escapades

Tussen de oude stenen en onder  
een rieten dak opent een betoverend  

verblijf zijn deuren voor je.



ZICH WELKOM VOELEN, 
werkt betoverend…
BEELD JE EENS IN

Geluk is overal, als je maar voldoende je best doet 
om het te willen zien. Maar geef toe, als je het 
een handje helpt, is het zoveel makkelijker  

om ervan te genieten. Mooie stoffen, comfortabele 
meubels, exclusieve voorwerpen, een uitnodigend  
en gezellig interieur… stuk voor stuk de perfecte 
ingrediënten voor een onvergetelijk verblijf. Hier geniet 
je van al het mooie dat het leven te bieden heeft en 
slaap je in een heerlijk zacht bed. De ideale combinatie 
voor een magisch weekendje weg. Geef toe aan je 
nieuwsgierigheid!







1001
 hotelescapades

Genieten van een ongedwongen moment,  
zowel in de stad als aan de rand  

van het water.





WAT ALS…
we het aan de receptie 
vroegen?
BEELD JE EENS IN

H oe goed voelt het niet om eens op je 
wenken bediend te worden? Geniet 
er een heel weekend lang van! 

Ontbijt op bed, een heerlijk aperitief op het 
terras bij zonsondergang, een uitstapje naar 
de stad of een stevige plattelandswandeling 
dankzij de goede tips van de receptionisten? 
Het kan allemaal, je hoeft het enkel te 
vragen! Of je nu naar de stad of het 
platteland trekt, een museumbezoek of 
natuurwandeling plant, alles kan. De 
hotelmedewerkers zijn er om je te helpen.
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BELGIË EN GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
132 hotels in dit boekje
nog meer keuze vind je op www.bongo.be

NEDERLAND
96 hotels in dit boekje
nog meer keuze vind je op www.bongo.be

FRANKRIJK
62 hotels in dit boekje
nog meer keuze vind je op www.bongo.be

DUITSLAND
16 hotels in dit boekje
nog meer keuze vind je op www.bongo.be

p. 22 tot 163

p. 164 tot 269

p. 270 tot 339

p. 340 tot 363

nog meer keuze op 
www.bongo.be 





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

1  Ara Dune Hotel in  De Panne 32
2 ibis budget Blankenberge in Blankenberge 33
3  Domein Westhoek in  Oostduinkerke 34
4  Andromeda Hotel in  Oostende 35
5 Hotel Le Parisien in  Oostende 36
6  Hotel Royal Astrid in  Oostende 37
7  Hotel Pantheon Palace in  Blankenberge 38
8  Saint Sauveur Hotel in  Blankenberge 39
9  Grand Hotel Belle Vue in  De Haan 40
10  B&B Sixteen in  Brugge 41
11  Martin's Brugge in  Brugge 42
12  Hotel Aragon in  Brugge 43
13  Hotel Montanus in  Brugge 44
14  Hotel Rosenburg in  Brugge 45
15  Novotel Brugge Centrum in  Brugge 46
16  Best Western Premier Weinebrugge  

in  Brugge-Sint-Michiels 47
17  Hotel Van der Valk Brugge - Oostkamp  

in  Oostkamp 48
18  Domein Leegendael in  Ruddervoorde 49
19  ibis Kortrijk Centrum in  Kortrijk 50
20  B&B A Dream in Brugge 51
21  Wu Wei in  Kortrijk 52
22  Best Western Ambassador Hotel Menen  

in  Menen 53
23  d-hotel in  Marke 54
24  't Kasteel & 't Koetshuys in  Veurne 55
25  Hotel Mercure Roeselare in  Roeselare 56
26  Ghent Marriott Hotel in  Gent 57
27  Novotel Gent Centrum in  Gent 58
28 ibis Aalst Centrum in Aalst 59
29 Kerselarenhof in Waarschoot 60
30  Auberge du Pêcheur in  Sint-Martens-Latem 61
31  Hotel Steenhuyse in  Oudenaarde 62
32  Tower Hotel in  Aalst 63
33  ibis Sint-Niklaas Centrum in  Sint-Niklaas 64
34  BANKS Hotel in  Antwerpen 65
35  The Plaza Hotel Antwerpen in  Antwerpen 66

36 Best Western Turnhout City Hotel in Turnhout 67
37 Martin’s Patershof in  Mechelen 68
38 Hotel  Mercure Mechelen Vé in  Mechelen 69
39  Hotel Elisabeth in  Mechelen 70
40  Martin's Patershof in  Mechelen 71
41  Thermen Mineraal in  Rijmenam 72
42  Charmehotel 't Hemelryck in  Grobbendonk 73
43  Hotel Roosendaelhof in  Geel 74
44  Hotel Verlooy in  Geel 75
45  Svilla B&B in  Turnhout 76
46  Priorij Corsendonk in  Oud-Turnhout 77
47  Hotel Restaurant Noah in  Kasterlee 78
48  Hippocampus in  Mol 79
49  Hotel De Boskar 1773 in  Peer 80
50  De Pits in  Heusden-Zolder 81
51  De Groene Hendrickx in  Hasselt 82
52  Radisson Blu Hotel Hasselt in  Hasselt 83
53  YUP Hotel - Different Hotels in  Hasselt 84
54  Vous Lé Vous in  Wimmertingen 85
55  Kuur- en Wellness centrum Yolande Buekers  

in  Wellen 86
56  Hoeve Roosbeek in  Zepperen 87
57  L'O de Vie in  Velm 88
58  B&B De Vrijheerlyckheid in  Hoeselt 89
59  Eburon Hotel - Different Hotels in  Tongeren 90
60 B&B Godendo in Ellikom 91
61  Kasteel Wurfeld in  Maaseik 92
62  Hotel Blanckthys in Voeren 93
63  Terhills Hotel - Different Hotels  

in  Maasmechelen 94
64 B&B Maas & Mechelen in Maasmechelen 95
65 Kasteel Altembrouck by Saillant in Voeren 96
66  Carbon Hotel - Different Hotels in  Genk 97
67  B&B Lavan in  Leuven 98
68  Martin's Klooster in  Leuven 99
69  B&B Baron's House in  Neerijse 100
70  The Lodge Heverlee in  Heverlee 101
71  's Hertogenmolens in  Aarschot 102
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72  The Lodge Diest in  Diest 103
73  Thermen Londerzeel Hotel in  Londerzeel 104
74  The Lodge Vilvoorde in  Vilvoorde 105
75  Hotel Thermen Dilbeek in  Dilbeek 106
76  Sofitel Brussels Europe in  Brussel 107
77  Vintage Hotel in  Brussel 108
78  Hilton Brussels City in  Brussel 109
79  Zoom Hotel in  Brussel 110
80  Hotel Manos Premier in  Brussel 111
81 Novotel Brussels Centre Midi Station  

in  Brussel 112
82 Gresham Belson Hotel Brussels in  Brussel 113
83 Martin’s All Suites in Louvain-La-Neuve 114
84  Hotel Pullman Brussels Centre Midi  

in  Brussel 115
85 Be Manos Hotel in  Anderlecht 116
86  ibis Styles Brussels Louise in  Elsene 117
87  Leopold Hotel Brussels EU in  Elsene 118
88  Crowne Plaza Brussels - Le Palace in  Brussel 119
89  Hotel BLOOM! in  Brussel 120
90  Hotel Brussels Erasme in  Anderlecht 121
91  Dolce La Hulpe Brussels in  Terhulpen 122
92  Martin's Château du Lac in  Genval 123
93  Martin's Manoir in  Genval 124
94  Château de Limelette in  Limelette 125
95  ibis Brussels Waterloo in  Waterloo 126
96  Best Western Hotel Horizon Ath Lessines  

in  Gellingen 127
97  Best Western Plus Hotel Alizé Mouscron  

in  Moeskroen 128
98  Le Manoir du Capitaine in  Feluy 129
99  Best Western Plus Orange Hôtel  

in  La Louvière 130
100  Congres Hotel Van der Valk Mons in  Bergen 131
101  Best Western Plus Hotel & Apart hotel Casteau 

Resort in  Casteau 132

102  Château de Namur in  Namen 133
103  ibis Dinant in  Dinant 134
104  Castel de Pont-à-Lesse Dinant in  Dinant 135
105  Château de Vignée in  Vignée 136
106  Hostellerie Le Charme de la Semois  

in  Alle-sur-Semois 137
107  Le Charmes-Chambertin  

in  Thimister-Clermont 138
108  Le Château de Limont in  Limont 139
109  Château de Harzé in  Harzé 140
110  Les Comtes de Méan in  Luik 141
111  Hotel-Restaurant Verviers in  Verviers 142
112  Radisson Blu Balmoral Hotel in  Spa 143
113  Radisson Blu Palace Hotel in  Spa 144
114  Silva Hotel Spa-Balmoral in  Spa 145
115  Hôtel de la Source in  Francorchamps 146
116  Hotel Bütgenbacher Hof in  Bütgenbach 147
117  Relax Hotel Pip Margraff in  Sankt-Vith 148
118  Romantik Hotel Le Val d'Amblève in  Stavelot 149
119 La St-Hubsphair in Saint-Hubert 150
120  Azur en Ardenne in  Durbuy 151
121  Hôtel Quartier Latin in  Marche-en-Famenne 152
122  Hostellerie des Tilleuls in  Smuid 153
123  Best Western Hotel Arlux in  Aarlen 154
124 Wildtrails in Jupille 155
125  Cottage Suites Cocoon Hotel La Rive  

in  Bourscheid-Plage (LU) 156
126  Hôtel International - Espace Wellness  

in  Clervaux (LU) 157
127  Château d’Urspelt in  Urspelt (LU) 158
128  Légère Hotel Luxembourg in  Munsbach (LU) 159
129  Auberge Eislecker Stuff in  Derenbach (LU) 160
130  Mercure Kikuoka Golf Club in  Canach (LU) 161
131  Meliá Luxembourg in  Luxemburg (LU) 162
132  Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal  

in  Luxemburg (LU) 163



Ontdek nog meer adressen op  
www.bongo.be
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 Brasserie De Mol in  De Panne

1 

   ARA DUNE HOTEL ***
 DE PANNE •  BELGIË

 Voor een authentieke vakantiesfeer ben je bij het Ara Dune Hotel in De 
Panne aan het juiste adres. Het hotel ligt aan de Belgisch-Franse grens, vlak bij 
de duinen en het groene omringende polderland. 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-restaurant De Mol 
kun je niet alleen terecht voor een uitgebreid ontbijtbuffet, maar ook voor 
een lekkere lunch of een heerlijk diner. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomst-

geschenkje

 BE
LG

IË



33

DEZE BONGO

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

 16/02/2017 13:27:16: Copied theme & themepartners from another theme3/2/2017 
11:11:53: main_photo changed
3/2/2017 11:11:56: extra_photo1 changed
3/2/2017 11:12:25: extra_photo4 changed
3/17/2017 10:14:34: voucher_value changed

 ibis De Panne in  De Panne

2 

IBIS BUDGET BLANKENBERGE **
 BL ANKENBERGE •  BELGIË

Ibis budget Blankenberge is de plek bij uit stek voor een zorgeloos weekendje 
Blankenberge. Dit nieuwe hotel kreeg 79 eenvoudige, compacte, maar 
modern ingerichte kamers. Vanaf het hotel kun je na een korte wandeling 
je dag starten met een frisse duik in zee. Wie graag op zoek gaat naar enter-
tainment, kan dan weer een gokje wagen in het casino, rondkuieren in de 
Kerkstraat of kennismaken met de wonderen van de onderwaterwereld in Sea 
Life. Ibis budget Blankenberge ligt trouwens vlak naast het station. Hierdoor 
pik je makkelijk een stedentripje Brugge mee. Met de trein sta je al op een 
kwartier in deze beroemde stad!

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt

 BELG
IË
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 Domein Westhoek in  Oostduinkerke

3 

  DOMEIN WESTHOEK
 OOSTDUINKERKE •  BELGIË

 Domein Westhoek ligt in het hartje van de duinen, op amper zevenhonderd 
meter van het strand. Er zijn 91 ruime kamers met telefoon, televisie en 
badkamer. Bij mooi weer is het heerlijk op het zonneterras. Je vindt er di-
verse ontspanningsmogelijkheden (tennis, multisportterrein, petanque, …) 
en een nieuw wellnessgedeelte met binnenzwembad, Finse sauna, hamam, 
infraroodcabine en jacuzzi met uitzicht op de duinen. Uiteraard biedt de 
omgeving nog veel meer. Vlak bij Oostduinkerke ligt het natuurreservaat 
de Hoge Blekker, met de hoogste duinrug (33 meter) aan de Vlaamse kust. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang (overdag tot 

18 uur) tot de publieke 
sauna en het zwembad

Badkleding: verplicht. 
Badlinnen: gebruik 
badjas en handdoek 
inbegrepen.

 BE
LG
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 Andromeda Hotel in  Oostende

4 

  ANDROMEDA HOTEL ****
 OOSTENDE •  BELGIË

 Het Andromeda Hotel bevindt zich naast het Casino-Kursaal, op enkele 
meters van het strand. De negentig modern uitgeruste kamers beschikken 
over alles wat je nodig hebt. 's Ochtends geniet je van een rijkelijk ontbijtbuffet 
in de vernieuwde ontbijtzaal met uitzicht op zee. In het wellnessgedeelte van 
het hotel, de Pyramid Relaxpool, vind je het zwembad, de jacuzzi, de sauna's, 
het dompelbad en de fitnesszaal. Schoonheids behandelingen en massages 
zijn mogelijk mits reservatie. Voor het aperitief kun je terecht in de gezellige 
C-Bar. Wanneer de zon van de partij is, is het fijn vertoeven op het terras 
waar je kunt genieten van een prachtige zonsondergang. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een kamer zonder zee-
zicht (zeezicht mogelijk 
mits toeslag)

• een ontbijt
• een dag toegang tot de 

Pyramid Relaxpool 

Badkleding: verplicht 
in de baden (zwembad, 
jacuzzi), toegelaten in de 
sauna. 
Badlinnen: gebruik badjas 
en handdoek inbegrepen.

 BELG
IË
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 Hotel Polaris in  Oostende

5 

HOTEL LE PARISIEN ***
 OOSTENDE •  BELGIË

 Hotel Le Parisien is een prachtig, gloednieuw hotel, rustig gelegen in het 
centrum van Oostende. Je logeert er op de Groentemarkt, op wandel-
afstand van het strand en de winkelstraten. Het hotel huist in een historisch, 
eclectisch pand uit 1902. Binnen is het gebouw helemaal in een modern 
kleedje gestopt, met hedendaagse materialen en veel zwart-wit. Hotel Le 
Parisien is vooral ook een intiem hotel. Er zijn achttien kamers en dank zij de 
kleinschaligheid geniet je van een persoonlijke en gastvrije sfeer. Je stijlvol 
ingerichte kamer is voorzien van telefoon, televisie, draadloos internet, kluis, 
zitje en een badkamer met douche/bad, föhn en toilet. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hotel Royal Astrid in  Oostende
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  HOTEL ROYAL ASTRID ***
 OOSTENDE •  BELGIË

 Hotel Royal Astrid ligt vlak bij het strand en de renbaan van Oostende. De 
kamers zijn voorzien van een badkamer met inloopregendouche en flat-
screentelevisie. Ontbijten doe je in restaurant Mozart, waar je ook 's avonds 
terechtkunt voor een vast driegangenmenu met verse producten. In de 
gloednieuwe spa vind je een zwembad met een wellness complex van zo'n 
vijfhonderd vierkante meter. Er is een panorama sauna, stoombad, jacuzzi, 
zoutgrot, ijsgrot, verwarmd voetbad en zitbank met helende minerale stenen 
aanwezig. Wil je genieten van het ruime aanbod aan massages en schoon-
heidsbehandelingen? Boek dan zeker je gewenste behandeling op voorhand. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer

• een ontbijt
• twee dagen toegang tot 

de wellness ruimte

Badkleding: niet toegelaten, 
behalve op dinsdag en 
donderdag, dan is het dragen 
van bad kleding verplicht.  
Badlinnen: gebruik van een 
badjas is inbegrepen (te 
verkrijgen bij de receptie 
van de wellness). Handdoek 
meenemen.
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 Hotel Pantheon Palace in  Blankenberge
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  HOTEL PANTHEON PALACE ****
 BL ANKENBERGE •  BELGIË

 Hotel Pantheon Palace ligt in de badplaats Blankenberge, vlak bij de zeedijk 
en de belangrijkste toeristische bezienswaardigheden. Een deel van het 
hotel huist achter een art-nouveaugevel, maar de meeste kamers zijn onder-
gebracht in een aanpalend modern gebouw. Er zijn 28 luxueuze kamers, 
opgebouwd rond een gezellige binnentuin met koivijver. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid slaap je in een art-nouveaukamer of in een moderne kamer. 
Elke kamer is voorzien van een badkamer met ligbad en douche, een toilet, 
een telefoon en een flatscreen. Pantheon Palace is een onderdeel van het 
Witte Paard facility Center. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer

• een Piper- Heidsieck-
champagne ontbijt met 
showcooking voor je 
versgebakken eitje

Opgelet: op kalme momen-
ten is het mogelijk dat Hotel 
Pantheon Palace gesloten 
is. Je reservering wordt dan 
omgeboekt naar Hotel Saint 
Sauveur (op 100 meter 
afstand). In dat geval word je 
door het hotel op de hoogte 
gebracht.
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 Saint Sauveur Hotel in  Blankenberge
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  SAINT SAUVEUR HOTEL ****
 BL ANKENBERGE •  BELGIË

 Op honderd meter van het strand en de Zeedijk van de Belgische badplaats 
Blankenberge ligt het viersterren Designhotel Saint Sauveur. Naast een 
aantal 'gewone' luxekamers herbergt het hotel ook enkele designkamers. Met 
je Bongo logeer je in zo'n designkamer. Naast een strak interieur beschikt 
deze over een dubbelbed, televisie, radio, telefoon, minibar, kluisje en een 
moderne badkamer met bad of douche en een haardroger. Verder vind je 
in het hotel het uitstekend restaurant Starckx dat uitsluitend werkt met 
dagverse producten, biologische groenten en ingrediënten van de beste 
leveranciers. Ontspannen doe je in het wellnessgedeelte van het hotel. Je 
vindt er een overdekt zwembad, jacuzzi en sauna. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een designkamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van de 

wellness faciliteiten
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 Grand Hotel Belle Vue in  De Haan
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  GRAND HOTEL BELLE VUE ****
 DE HAAN •  BELGIË

 Grand Hotel Belle Vue ligt aan een leuk pleintje in de pittoreske badplaats De 
Haan, op vierhonderd meter van het strand. Het hotel werd in 1910 gebouwd. 
De typische belle-époquebouwstijl van toen kreeg een frisse make-over. 
Grand Hotel Belle Vue is een begrip aan de Belgische kust. De familie De 
Groote creëerde een uitgelezen oord om tot rust te komen in de mooiste 
badplaats van de Belgische kust. Met je bon verblijf je in een deluxekamer, 
voorzien van wifi en badkamer met douche en haardroger. In Bistro Place 
Royale geniet je van een verfijnde, hedendaagse gastronomie in combinatie 
met een uitgelezen selectie kwaliteitswijnen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

• een ontbijt
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 B&B Sixteen in  Brugge
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  B&B SIXTEEN
 BRUGGE •  BELGIË

 Even buiten het prachtige, maar soms drukke centrum van Brugge, dicht 
bij het water, ligt B&B Sixteen. Nadat je jezelf overdag hebt vergaapt aan 
de rijke geschiedenis van de stad, kom je 's avonds helemaal tot rust in deze 
nieuwe zaak. De kamers zijn modern ingericht, beschikken over comfortabele 
boxspringbedden en zijn afgewerkt met natuurlijke houtsoorten. Geniet op 
het terras van het mooie weer, waag je aan een spelletje biljart of kruip (tegen 
betaling) in de houtgestookte ceder barrelsauna. Bij het ochtendgloren wordt 
je ontbijt verrijkt met streekproducten en kun je - in samenspraak met B&B 
Sixteen - rekenen op een soepele uurregeling. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Martin's Brugge in  Brugge
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  MARTIN'S BRUGGE ***
 BRUGGE •  BELGIË

 Bijna letterlijk in de schaduw van het belfort, in een van de vele pittoreske 
straatjes van Brugge, staat het hotel Martin's Brugge. Het hedendaagse, 
kleurrijke design van de lobby springt meteen in het oog. In deze ruimte 
kom je helemaal tot rust na een dagje in de binnenstad. De 177 kamers zijn 
voorzien van alle comfort en bieden je een uitzicht op het belfort of op de 
ruime binnenkoer met terras. 's Ochtends geniet je in de ontbijtzaal van een 
lekker ontbijtbuffet. In Martin's Bar kun je een verfrissend drankje nuttigen. 
Bij mooi weer kun je vertoeven op het terras van de fraaie binnenkoer. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  HOTEL ARAGON ****
 BRUGGE •  BELGIË

 Hotel Aragon is een vroeger burgerhuis in het oude centrum van Brugge 
dat werd omgevormd tot een charmant viersterrenhotel. Het hotel ligt vlak 
bij de Grote Markt maar geniet toch van een rustige ligging. Je voelt je hier 
onmiddellijk thuis. De gastvrijheid in Hotel Aragon is van hoog niveau en 
de salonnetjes in Engelse stijl nodigen uit om neer te ploffen. De kamers 
zijn tot in de puntjes verzorgd. Met airconditioning, een safe, een minibar, 
een televisie, een telefoon en een ruime badkamer zal het je zeker niet aan 
comfort ontbreken.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  HOTEL MONTANUS ****
 BRUGGE •  BELGIË

 Hotel Montanus ligt in het hartje van Brugge en huist in een stijlvol ge-
renoveerd heren huis. Hier kun je perfect op adem komen. De 1200 vierkante 
meter grote tuin met vijver geeft het geheel een landelijke uitstraling. De 
stijlvol afgewerkte kamers vind je zowel in het herenhuis zelf als in een mooi 
bijgebouw in de tuin. De bijzonder ruime tuinkamers bieden een uitzicht op 
het groen. Op het terras kun je onder de eerste zonnestralen een uitgebreid 
ontbijt nuttigen en de rest van de dag zalig luieren. Beleef een heerlijke 
lunch of diner in het eigentijds restaurant Den Heerd. Vergeet niet tijdig 
te reserveren! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hotel Rosenburg in  Brugge
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  HOTEL ROSENBURG ****
 BRUGGE •  BELGIË

 Brugge is een van de best bewaarde middeleeuwse steden van Europa. De 
fabelachtige reien die door de stad kronkelen, de talrijke musea en de mooie 
gotische gevels maken van de stad haast een openluchtmuseum. Het is dan 
ook niet verbazend dat het volledige centrum is opgenomen op de wereld-
erfgoedlijst van Unesco. Het hotel is erg rustig gelegen, aan een pittoreske 
rei met uitzicht op de jachthaven. Vanuit de moderne kamers heb je een mooi 
uitzicht op het Coupure kanaal of op de mooie tuin, waar je 's zomers tussen 
de druivenranken en de rozen van je ontbijt kunt genieten. In de sfeervolle 
lobby kom je tot rust na een dag vol ontdekkingen en indrukken van de stad. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Novotel Brugge Centrum in  Brugge
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  NOVOTEL BRUGGE CENTRUM ***
 BRUGGE •  BELGIË

 Wanneer je een dagje in Brugge doorbrengt, staat dit meestal gelijk aan een 
gevuld programma van bezienswaardigheden bezoeken, een beetje winkelen 
en wat rond struinen in de historische straatjes. Midden in het centrum vind 
je driesterrenhotel Novotel Brugge Centrum. Hier kun je heerlijk tot rust 
komen in een frisse en ruime kamer die voorzien is van al het nodige com-
fort. Pak een stoel en geniet van een drankje in de elegante bar of op het 
terras bij het zwembad. Ontbijten doe je in de stijlvolle Gourmet Bar. Ook 
's avonds kun je hier terecht: het menu van Gourmet Bar is net zo veelzijdig 
en verrassend als de stad zelf, met wisselende seizoensgebonden suggesties, 
internationale klassiekers en authentieke gerechten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 BEST WESTERN PREMIER Weinebrugge in  Brugge-Sint-Michiels
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  BEST WESTERN PREMIER  
WEINEBRUGGE ****
 BRUGGE-SINT-MICHIELS •  BELGIË

 Best Western Premier Hotel Weinebrugge is gemakkelijk bereikbaar en ligt 
in een oase van rust aan de rand van Brugge, vlak bij het Tillegembos. Het 
hotel telt dertig luxueuze kamers voorzien van alle comfort zoals zithoek, 
bureau, aparte badkamer, wifi, flatscreentelevisie en kluis. Bij het hotel hoort 
restaurant Weinebrugge, gelegen in een mooie witte villa. In een stijlvol kader 
geniet je hier van een hoogstaande keuken waarin de Belgische gastronomie 
centraal staat, vergezeld van een uitstekende wijnkaart. Bij mooi weer kun 
je tafelen op het zonnige terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje

In januari en febru-
ari (uitgezonderd de 
valentijns periode) krijg je 
een glaasje cava in de bar
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 Hotel Van der Valk Brugge - Oostkamp in  Oostkamp
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  HOTEL VAN DER VALK BRUGGE - 
OOSTKAMP ****

 OOSTKAMP •  BELGIË

 Een van de jongste telgen uit de familie Van der Valk ligt in Oostkamp, vlak 
bij Brugge. Het oude Kasteel-Restaurant Cruydenhove werd er omgetoverd 
tot een supertrendy en sfeervol hotel. In de kamers worden moderne en 
grijze tinten afgewisseld met een prachtige fuchsia bloemdecoratie: strak, 
speels en prettig. Het hotel ligt vlak aan de E40, maar straalt binnenin een 
enorme rust en warmte uit. Voor een heerlijk diner of een lekker streekbier 
kun je terecht in het sfeervolle restaurant of de intieme bar. Op de vierde 
verdieping vind je een wellnessruimte met een sauna, twee jacuzzi's en een 
fitnessruimte. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijtbuffet met 
live  cooking

• gebruik van de sauna 
en de fitnessfaciliteiten
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 Domein Leegendael in  Ruddervoorde
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  DOMEIN LEEGENDAEL
 RUDDERVOORDE •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een fles rode of witte 

wijn met kleine ver-
snapering bij aankomst
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 ibis Kortrijk Centrum in  Kortrijk
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  IBIS KORTRIJK CENTRUM ***
 KORTRIJK •  BELGIË

 Kortrijk is een West-Vlaamse stad met prachtige architectuur, gezellige 
parkjes en aangename winkelstraten. Op het Schouwburgplein, waar vroeger 
het Innovation-warenhuis gevestigd was, vind je nu het drie sterrenhotel ibis 
Kortrijk Centrum: ideaal gelegen, in het centrum van de stad en vlak bij het 
station. De 82 kamers zijn op een moderne en strakke manier ingericht zonder 
aan gezelligheid in te boeten. Je voelt je hier meteen thuis. Je beschikt over 
een televisie, een telefoon, airconditioning, gratis draadloos internet en een 
functionele badkamer. Voor je gaat slapen, kun je terecht in de gezellige bar 
voor een lekker streekbiertje. 's Morgens geniet je van koud en warm lekkers 
aan het ontbijtbuffet. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 ibis Styles Kortrijk in  Kortrijk
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B&B A DREAM
BRUGGE •  BELGIË

Op slechts een kilometer van het historische hart van Brugge, achter de gevel 
van een statig huis midden in een rustige residentiële wijk vind je een droom 
van een bed en breakfast: B&B A Dream. De B&B is eenvoudig bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Kom je toch liever met de auto, dan kun je die 
kwijt op de gratis parking naast het gebouw. Je verblijft in de extra ruime 
Sweet Luxury Room, inclusief groot ligbad en heerlijk zacht boxspringbed 
om zalig in weg te dromen. Wil je je verblijf helemaal afmaken, dan kun 
je terecht in de huiseigen wellness (tegen betaling). Bij Sauna Wellness 
Skincare Synthia geniet je van diverse massages en behandelingen of een 
deugddoende sauna- en hamamsessie. ’s Morgens kom je weer op krachten 
tijdens het uitgebreide ontbijt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• 10% korting op alle 

wellnessarrangemen-
ten
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 Wu Wei in  Kortrijk
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  WU WEI ****
 KORTRIJK •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
comfortkamer 

• een ontbijt 
• toegang tot de wellness (3u) 

(op aankomst- of vertrekdag)

Opgelet: op zaterdag en feest-
dagen wordt een meerprijs van 
25 euro per kamer aangere-
kend (ter plaatse betalen).

Badkleding: verplicht in de 
publieke sauna. 
Badlinnen: badjas en hand-
doek meenemen of ter plaatse 
huren.
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 Best Western Ambassador Hotel Menen in  Menen
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  BEST WESTERN AMBASSADOR HOTEL 
MENEN ****

 MENEN •  BELGIË

 Menen, een West-Vlaamse vestingstad nabij de grens met Frankrijk, heeft 
heel wat troeven in handen voor een toeristisch verblijf. Het stadhuiscom-
plex met belforttoren en het rijk militaire verleden vragen om ontdekt te 
worden. Bovendien sta je in geen tijd in Kortrijk, Ieper, Rijsel of Brugge. 
Voor een aangenaam verblijf verwelkomt het centraal gelegen Best Western 
 Ambassador Hotel Menen je in een stijlvolle en rustige sfeer. Het hotel telt 
35 comfortabele kamers. 's Ochtends kom je op krachten dankzij het uit-
gebreide ontbijtbuffet. Na een drukke dag kun je in de gezellige bar enkele 
lekkere Belgische bieren proeven of je terugtrekken in het knusse leessalon. 
Het hotel stelt ook een ruime parking ter beschikking. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 d-hotel in  Marke
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  D-HOTEL ****
 MARKE •  BELGIË

 Het opmerkelijke d-hotel toont een perfect huwelijk tussen historisch erf-
goed en futuristisch design. 's Ochtends wacht je in de hoeve een uitgebreid 
ontbijtbuffet. Nog een troef van het hotel is de d-mixx. In dit unieke wellness-
gebeuren vind je een Kneipp-wandelvoetbad, een infraroodcabine, een 
biosauna, een Finse sauna, een stoombad, een zwemspa met jetstream en 
exclusieve relaxruimtes met natuurbeelden. In de zomer heb je ook toegang 
tot de d-relaxx: een openluchtplaats met buitenzwembad en jacuzzi. 

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

tweepersoonskamer (dubbel 
bed op aanvraag)

• een ontbijt 
• vrije toegang tot de wellness  

op dag van aankomst of op de 
tweede dag (enkel mogelijk in 
de namiddag - zie openings-
uren)

Badkleding: niet toegelaten 
in de d-mixx. In de zomer is 
badkleding verplicht in het 
buiteng edeelte d-relaxx (open in 
juli en augustus van 14 tot 18 uur 
en bij goed weer).  
Badlinnen: gebruik badjas en 
handdoek inbegrepen.
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 't Kasteel & 't Koetshuys in  Veurne

24 

  'T KASTEEL & 'T KOETSHUYS
 VEURNE •  BELGIË

 Net achter de Vlaamse Westkust en dicht bij de grens met Frankrijk, in het 
idyllische Veurne, vind je Kasteel Ter Linden. Dit domein moest in 2000 
bijna plaatsmaken voor nieuwbouw, maar gelukkig waren er Caroline Rabaey 
en haar man, die het kochten en restaureerden. Je vindt er nu bed & break-
fast 't Kasteel en 't Koetshuys. Er zijn twaalf ruime, aangename kamers die 
klassiek en warm zijn ingericht. Ze zijn voorzien van tal van faciliteiten en je 
beschikt over een comfortabele privébadkamer in je kamer of op de gang. 
Ontspannen kun je in het goed uitgeruste wellnessgedeelte met sauna, Turks 
stoombad en jacuzzi.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een verrassings-

geschenkje
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  HOTEL MERCURE ROESELARE ****
 ROESEL ARE •  BELGIË

 In het dynamische Roeselare ligt het viersterren Hotel Mercure Roeselare. 
Het hotel verwelkomt je graag in een van haar 87 gloednieuwe kamers. Culi-
nair genieten doe je in het restaurant waar de chef dagverse streek producten 
centraal stelt. Op het grote zuidgerichte terras kun je terecht voor een 
heerlijke cocktail. Thermen R, een van de mooiste complexen van het land, 
is drie minuten verwijderd van het hotel. Op tien duizend vierkante meter 
vind je niet minder dan zeven verschillende sauna's, baden, een scrubhut, 
rustruimtes, een ligweide met strand, een binnen- en buitenzwembad, een 
zwemvijver, een jacuzzi, een bistro en een beauty-afdeling. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer 

• een ontbijt 
• een dag toegang tot  

Thermen R

Badkleding: niet toegelaten.  
Badlinnen: badjas en hand-
doek meenemen. Badjas 
is verplicht op het terras, 
in de huiskamer en in alle 
rustruimten.   
Slippers: meenemen. 
Slippers zijn niet toegelaten 
in de sauna.
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 Ghent Marriott Hotel in  Gent
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  GHENT MARRIOTT HOTEL ****
 GENT •  BELGIË

 Het Ghent Marriott Hotel is ideaal terrein voor liefhebbers van luxe, smaak 
en klasse. De ligging is veelbelovend: het hotel ligt centraal in Gent aan de 
oevers van de Leie. Het herbergt 150 kamers, uitgerust met alle wenselijke 
faciliteiten. Het hotel won recent de Traveller's Award voor 'beste hotel in 
België' en werd reeds meerdere jaren op rij uitgeroepen tot 'beste Marriott 
hotel op basis van klanttevredenheid '. In het restaurant geniet je van een 
verse en hedendaagse Belgische keuken in bistronomievorm. De Poppi Cofee 
& Wine Bar is de ideale plaats voor een aperitief en gezellig samenkomen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

fitnessruimte
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 Novotel Gent Centrum in  Gent
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  NOVOTEL GENT CENTRUM
 GENT •  BELGIË

 Novotel Gent Centrum ligt in het historische hartje van Gent, de ideale uit-
valsbasis om de binnenstad te ontdekken. Het hotel beschikt over 117 kamers 
in een tijdloze stijl. Elke kamer is uitgerust met al het nodige comfort. Heerlijk 
ontspannen tijdens de warmere maanden kun je in het buitenzwembad in 
de prachtige binnentuin. Om lekker te eten, hoef je het niet ver te zoeken. 
Het driesterrenhotel herbergt een uitstekend restaurant, de Gourmet Bar, 
met een breed scala aan gerechten. Op de kaart vind je heerlijke burgers 
bereid met verschillende Belgische vleessoorten, een originele vegetarische 
weedburger, alsook wisselende internationale gerechten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Sandton Grand Hotel Reylof in  Gent
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IBIS AALST CENTRUM ***
AALST •  BELGIË

Net buiten het centrum van Aalst vind je ibis Aalst Centrum. De kamers 
van het hotel zijn comfortabel ingericht en voorzien van het gebruikelijke 
driesterrencomfort. ‘s Ochtends start je je dag met een heerlijk continentaal 
ontbijtbuffet met lokale specialiteiten. Ontdek Aalst en al zijn bezienswaar-
digheden zoals het Schepenhuis, het begijnhof of de vele monumentale 
kerken van de stad. Je kunt er ook gezellig winkelen of ontspannen op een 
terrasje. Overweeg ook zeker een bezoek tijdens het carnavalsseizoen om 
het wereldberoemde carnaval van Aalst bij te wonen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt

 BELG
IË



60

DEZE BONGO

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

 New partner added
2/20/2017 14:48:10: voucher_value changed
2/20/2017 14:48:16: voucher_value changed
3/2/2017 12:15:40: main_photo changed
3/2/2017 12:15:48: extra_photo1 changed

Het Godshuis in  Sint-Laureins
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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 om-
liggende natuur te ontdekken. Huur een fiets bij ‘t Kerselarenhof en trek er 
bijvoorbeeld op uit naar de Lembeekse Bossen of het Krekengebied. Ook de 
grote steden liggen niet veraf: Gent bevindt zich op amper vijftien kilometer, 
Brugge op 35. Je logeert in een kamer met privébadkamer, televisie, micro-
golfoven en koelkast. Op het domein zijn ook verschillende wellnessfaciliteiten 
aanwezig, zoals een Finse sauna, een biosauna, een infraroodcabine en een 
regen- en  massagedouche.

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact op 
te nemen met het hotel.
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 Auberge du Pêcheur in  Sint-Martens-Latem
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  AUBERGE DU PÊCHEUR ****
 SINT-MARTENS-L ATEM •  BELGIË

 Auberge du Pêcheur ligt aan de schilderachtige oevers van de Leie in Sint- 
Martens-Latem, net ten zuiden van Gent. Een droom voor natuurliefhebbers, 
met de mooiste wandel-, fiets- en ruiterroutes en boottochtjes op de Leie. 
Ook op cultureel vlak kom je hier niets te kort. De kamers in Auberge du 
 Pêcheur zijn voorzien van telefoon, televisie, wekservice, kluis, aircondi-
tioning, koffie- en theefaciliteiten en een badkamer met bad of douche, 
haardroger en toilet. 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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 Hotel Steenhuyse in  Oudenaarde

31 

  HOTEL STEENHUYSE ***
 OUDENAARDE •  BELGIË

 Op het prachtige marktplein van Oudenaarde vind je Hotel Steenhuyse. Dit 
monumentale zestiende-eeuwse pand ademt een historisch karakter en is op 
een unieke manier vervlochten met Deens design. Elke ruimte heeft haar 
eigen, felle kleurtinten om zowel de designmeubelen als de oude schouwen 
beter tot hun recht te laten komen. De kamers zijn groot en minimalistisch, 
maar smaakvol aangekleed. Ze bieden een indrukwekkend uitzicht op het 
stadhuis en de Sint-Walburgakerk of de oude tuin. Elke kamer is ingericht 
volgens een open designconcept: er is geen afscheiding tussen de kamer en 
de badkamer, die onder meer is uitgerust met een verlicht, vrijstaand bad 
en (inloop)regendouche. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een glaasje cava bij 

aankomst

Opgelet: check-in gaat 
door tussen 16 en 19 uur 
of op afspraak.
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 Tower Hotel in  Aalst
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  TOWER HOTEL ****
 AALST •  BELGIË

 Wie een stad wil beleven zonder overrompeld te worden, moet zeker en 
vast eens een bezoekje brengen aan Aalst. Een stad langs een waterweg 
die je voert langs middeleeuwse dorpen, maar waar ook talloze winkels, 
koffiehuizen en gezellige marktjes te vinden zijn. In het centrum van Aalst 
vind je het Tower Hotel. In dit fonkelnieuwe hotel staat alles in het teken 
van belevenis. Vlij je neer in de luxueuze lobby waar je gezellig kunt zetelen 
en degusteren. Of neem eens een kijkje op de zesde etage, die je trakteert 
op een weids uitzicht tijdens een work-out op een van de cardiotoestellen. 
Je logeert in een executive suite die voorzien is van al het nodige comfort. 
's Ochtends geniet je van een ontbijtbuffet met panoramisch uitzicht over 
de streek vanop de hoogste etage van het hotel. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een executive suite

• een ontbijt
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  IBIS SINT-NIKLAAS CENTRUM ***
 SINT-NIKL AAS •  BELGIË

 ibis Sint-Niklaas is gelegen in het centrum van de stad, naast de historische 
Grote Markt die met zijn oppervlakte van 3,2 hectare het grootste marktplein 
van België vormt. In de nabijheid liggen tal van handelszaken, restaurants en 
cafés. Het ibis Sint-Niklaas Centrum telt 85 gastvrije kamers die baden in 
een kalme en moderne sfeer. De kamers zijn ruim en warm aangekleed en 
voorzien van alle comfort. In het hele hotel is gratis wifi. Bar Rendez-vous 
is een aangename plek om even uit te rusten na een lange dag. 's Ochtends 
kun je er genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. Bij mooi weer kun je 
plaatsnemen op het terras en van je ontbijt smullen bij de eerste zonnestralen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 BANKS Hotel-Daytime Café in  Antwerpen
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  BANKS HOTEL ****
 ANTWERPEN •  BELGIË

 BANKS Hotel-Daytime Cafe is gelegen in het hart van Antwerpen. De 
locatie is perfect: geen stadslawaai en toch liggen de Groenplaats, alle hippe 
winkelstraten en openbaar vervoer letterlijk om de hoek. Het hotel toont aan 
dat een historische omgeving heel goed samen kan gaan met hedendaagse 
architectuur. Het merendeel van de kamers beschikt over een matglazen 
badkamer met inloop douche. Hoewel de kamers niet zo groot zijn, bieden 
zij alle comfort. Het 'Banks healthy breakfast' wordt aan tafel geserveerd in 
het Daytime Café en bestaat uit een ruime variatie van verse en gezonde 
ingrediënten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• dagelijks gratis drinks 

& bites in het Banks 
Daytime Café (van  
16 tot 20 uur, zondag 
tot 17.30 uur)
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 The Plaza HOTEL ANTWERPEN in  Antwerpen
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  THE PLAZA HOTEL ANTWERPEN ****
 ANTWERPEN •  BELGIË

 Na een drukke dag in het boeiende Antwerpen wil je je 's avonds in alle rust 
kunnen terugtrekken. In de buurt van het Centraal Station en het  Stadspark, 
op tien minuten wandelen van de winkelstraten, heet The Plaza Hotel je 
op een hartelijke en persoonlijke manier welkom. Het hotel is een stijlvol 
ingericht boutiquehotel. Je verblijft in een ruime deluxekamer voorzien van 
alle wenselijke faciliteiten. In de Orangerie schuif je 's ochtends aan tafel 
voor het ontbijtbuffet. 's Avonds kun je in de Victoria Bar je dag afsluiten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
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BEST WESTERN TURNHOUT  
CITY HOTEL ****

TURNHOUT •  BELGIË

Het Best Western Turnhout City Hotel is een viersterrenhotel dat in ‘de 
hoofdstad van de Kempen’ ligt. Je vindt er 38 comfortabele kamers die inge-
richt zijn met oog voor detail. Je geniet er van een degelijk bed, een luxueuze 
badkamer, een terras, airconditioning, wifi en een smart-tv. ’s Morgens staat 
er een warm en koud ontbijtbuffet klaar in de sfeervolle ontbijtruimte. Blijf 
je liever op je kamer, dan komt het ontbijt tot bij jou. Dankzij de uitstekende 
ligging van het hotel kun je gemakkelijk met het openbaar vervoer of zelfs 
met de fiets de Kempen ontdekken. Laat je verleiden door de vele restau-
rants en musea die Turnhout te bieden heeft. Bierliefhebbers kunnen een 
bezoek brengen aan de nabijgelegen abdijen van Postel, Tongerlo, Averbode 
en Westmalle, alsook de brouwerij Priorij van Corsendonk.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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HOLIDAY INN EXPRESS MECHELEN ***
 MECHELEN •  BELGIË

Het is een goed bewaard geheim dat Mechelen evenveel monumenten en 
geclassificeerde gebouwen heeft als Brugge. Niet geheel onverwacht kom 
je er de stille glorie van de renaissance nog overal tegen. Uitrusten van al die 
pracht en praal kun je in het Holiday Inn Express Mechelen, dat met zijn 
centrale ligging in deze culturele stad een perfecte uitvalsbasis vormt voor 
leuke uitstapjes in de buurt. Het hotel telt 69 ruime kamers, voorzien van alle 
comfort en ingericht met een bureau en een badkamer met toilet, douche en 
haardroger. In het volledige hotel is er airconditioning en draadloos internet. 
Het uitgebreide ontbijtbuffet wordt geserveerd in de Great Room, waar je 
televisie kunt kijken op groot scherm en diverse kranten en tijdschriften kunt 
lezen in de leeshoek. Het hotel beschikt over een beveiligde ondergrondse 
parkeergarage (met toeslag).

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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  MERCURE MECHELEN VÉ ****
 MECHELEN •  BELGIË

 Hotel Mercure Mechelen Vé is ondergebracht in twee oude fabriekspanden: 
een visrokerij en een sigarenfabriek. De panden werden met veel liefde en 
zorg opgeknapt tot een luxueus viersterrenhotel. De bestaande structuren 
werden gerespecteerd en gecombineerd met moderne architectuur. De 
haard verspreidt een warme gloed, de eens grauwe betonmuren zijn mooi 
opgeknapt en de zachte fauteuils nodigen uit om lekker onderuit te zakken. 
Geniet van een uniek decor en een verzorgd ontbijt in Vé. Het restaurant in 
het nieuwe gedeelte van het hotel is zeker ook een bezoekje waard! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

• een ontbijtbuffet met 
bubbels

• een welkomstaperitief
• een Mechels 

welkomstpakket 
(toeristische info) met 
Mechelse maantjes 
(chocolade)
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  HOTEL ELISABETH ****
 MECHELEN •  BELGIË

 Na een indrukwekkende metamorfose begon het oude Sint-Elisabeth-
ziekenhuis van Mechelen in 2014 aan een nieuw leven als trendy vier-
sterrenhotel. Het gebouw dateert uit het interbellum en die typische bouwstijl 
is aan de buitenkant nog duidelijk te zien. Maar binnenin werd het roer stevig 
omgegooid en ontstond een strakke en moderne look. De 62 kamers beschik-
ken over alle faciliteiten die je verwacht van een modern viersterrenhotel, 
zoals gratis wifi en een iPod docking station. De ontbijtruimte geeft uit op 
de mooie binnenplaats. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een superiorkamer

• een ontbijt
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  MARTIN'S PATERSHOF ****
 MECHELEN •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een kamer in de kerk

• een ontbijt
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41 

  THERMEN MINERAAL
 RIJMENAM •  BELGIË

 Op een halfuurtje van de stad Brussel vind je rust in Thermen Mineraal. Alle 
kamers zijn voorzien van het nodige comfort en kingsizebedden. In de bar kun 
je terecht voor een heerlijk diner of een dorstlesser. Thermen Mineraal staat 
voor uitgebreid thermen plezier met superfaciliteiten: negen verschillende 
sauna's, een stoombad in natuursteen, vier jacuzzi's waarvan twee in de tuin, 
dompelbaden, binnen- en buitenzwembad, een relax ruimte met open haard, 
een bar en een restaurant. Test ook de wellnesstempel uit. Je vindt er onder 
meer een opgietsauna, een hamam met afkoelbad, extra douches en een 
relaxruimte. Dit met een panoramisch uitzicht over de tuin. 

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een stan-

daardkamer
• een ontbijt
• twee dagen gebruik van de 

wellnessfaciliteiten
Badkleding: niet toegelaten. 
Badlinnen: gebruik enkel de 
eerste dag inbegrepen. Bij 
tweede gebruik wellness: badjas 
en handdoek meenemen of huren. 
Slippers: meenemen of ter plaatse 
aankopen. 
Opgelet: de Bongo is niet geldig 
op zaterdag. Ontvangst en gebruik 
van het sauna complex vanaf 11 uur, 
de kamers zijn beschikbaar vanaf 
15 uur.
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  CHARMEHOTEL 'T HEMELRYCK ***
 GROBBENDONK •  BELGIË

 Bij Charmehotel 't Hemelryck komen zelfs engelen tot rust. Bij aankomst 
word je harte lijk ontvangen door eigenaars Hanneke en Christophe. De 
buiten kant van het hotel is modern, binnen waan je je op het Engelse 
 platteland met een stijlvol interieur dat kenmerkend is voor de rustieke 
Engelse countrysfeer. Met slechts zeven kamers garandeert Charmehotel 
't Hemelryck je veel persoonlijke aandacht. De kamers bieden je met air-
conditioning, een minibar en badkamer met toilet, luxueuze badproducten 
en een haardroger alle comfort dat je nodig hebt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: inchecken kan 
vanaf 15 uur. Indien je 
vroeger wenst te arrive-
ren, breng je het hotel 
hiervan op de hoogte. 
Mits betaling van een 
supplement (15 euro) kun 
je opwaarderen naar een 
suite (kamer La Céleste 
of La Belle Voix).
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  HOTEL ROOSENDAELHOF ***
 GEEL •  BELGIË

 Hotel Roosendaelhof, in hartje Geel, wordt omringd door een slotgracht en 
een stadspark. Het driesterrenhotel bestaat uit twee gebouwen. Het volledig 
gerenoveerde hoofdgebouw, de pastorij, dateert uit de zeventiende eeuw. De 
prachtige muur schilderingen laten je proeven van de sfeer van weleer. Het 
tweede gebouw, het koetshuis, werd in de jaren zeventig opnieuw opgebouwd 
en is volledig eigentijds ingericht. Met je bon logeer je in de stijlvolle pastorij. 
De kamer is onder andere voorzien van telefoon, televisie, draadloos inter-
net en een badkamer met bad en/of douche. Je geniet van een uitgebreid 
ontbijtbuffet in de sfeervolle ontbijtruimte. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een luxekamer

• een ontbijt
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  HOTEL VERLOOY ****
 GEEL •  BELGIË

 Dit hotel is een project van Herwig Verlooy, bakker-patissier van de gelijk-
namige patisserie en bakkerij Verlooy. Hotel Verlooy bevindt zich in het 
centrum van Geel. De twaalf moderne kamers zijn smaakvol ontworpen en 
van alle gemakken voorzien. De bedden zijn comfortabel, de badkamers zijn 
ruim en uitgerust met een douche of bad. Er is bovendien een doorlopende 
tentoonstelling van moderne kunstwerken, zowel in de kamers als in de 
gezamenlijke ruimtes. Het ontbijt is zeer uitgebreid, met verse broodjes en 
croissants van de naburige bakkerij. Bij mooi weer is het zelfs mogelijk om 
in het gezellige tuintje te ontbijten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  SVILLA B&B
 TURNHOUT •  BELGIË

 Niet ver van het centrum van Turnhout, in de groene regio rond de stad, 
ligt de exclusieve B&B Svilla. Svilla mag dan een bed & breakfast heten, 
met zijn hoteluitstraling, bijzondere architectuur en luxueuze inrichting is de 
B&B uniek in zijn soort. Je geniet er van het comfort en de privacy van een 
hotel, maar kunt tegelijkertijd rekenen op een persoonlijk en warm onthaal. 
De negen kamers werden strak en gezellig ingericht met hoogwaardige 
materialen. Rustzoekers kunnen vanuit de B&B rechtstreeks het Turnhoutse 
Vennengebied intrekken. Er zijn gratis stadsfietsen beschikbaar, waarmee je 
op vijf minuten in het centrum van de stad staat. Tijdens de zomermaanden 
vind je verkoeling in het verwarmde buitenzwembad. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van een fiets 

(naargelang beschik-
baarheid)
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  PRIORIJ CORSENDONK ***
 OUD-TURNHOUT •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt
• een fles bubbels om te 

delen
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  HOTEL RESTAURANT NOAH ***
 KASTERLEE •  BELGIË

 Net buiten het centrum van het charmante Kasterlee ligt hotel- restaurant 
NOAH. Het trendy driesterrenhotel is volledig omringd door bossen en 
natuurgebied en beschikt over acht strak ingerichte luxekamers, twee suites 
en een Bib Gourmand-restaurant. Het interieur is fris en stijlvol. Je kunt 
hier in een architecturale setting vergaderen, dineren, ontspannen op het 
(overdekte) terras en genieten van een goed gesprek in de wijnbar. In NOAH 
heerst een charmante en relaxte ambiance, dankzij een persoonlijke en 
informele benadering, gecombineerd met een professionele service. Het 
hotel heeft gratis parkeergelegenheid en wifi. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  HIPPOCAMPUS
 MOL •  BELGIË

 Hippocampus nodigt uit tot verpozen en genieten. De statische witte villa 
werd gebouwd rond 1900 en werd gedurende tientallen jaren bewoond door 
de managers van de plaatselijke Vieille Montagne-fabriek. Vandaag is het een 
klassehotel met een beperkt aantal kamers, zodat je al snel het gevoel krijgt 
dat je het huis voor je alleen te hebt. Hippocampus legt de nadruk niet alleen 
op stijlvol logeren, maar ook op heerlijk dineren. Gastheer en chef Francis 
Scheyvaerts gebruikt voor zijn gerechten de meest verse ingrediënten, bij 
voorkeur afkomstig uit eigen regio. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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49 

  HOTEL DE BOSKAR 1773 ****
 PEER •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een suite

• een ontbijt
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 De Pits in  Heusden-Zolder
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  DE PITS ***
 HEUSDEN-ZOLDER •  BELGIË

 Tussen de bomen, vlak naast Circuit Zolder in Belgisch Limburg, vind je De 
Pits. Het hotel heeft een hippe, strakke look, met een knipoog naar het 
nabijgelegen circuit. Met je bon logeer je in een largekamer, voorzien van 
al het nodige comfort. Voor de fans van de autosport is de ligging van het 
hotel fantastisch. Vanaf het terras van de brasserie kijk je immers uit op het 
bekende circuit. Je kunt hier ook heerlijk eten. Reserveer best een tafeltje 
op voorhand. Wie dacht hier alleen racefanaten te vinden, heeft het goed 
mis. In het wellnesscentrum van het hotel kun je heerlijk ontspannen in de 
sauna, de stoomcabine, de jacuzzi of het zwembad. 

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

largekamer
• een ontbijt 
• vrij ge bruik van de wellness-

faciliteiten tijdens de 
openingsuren

Badkleding: verplicht.  
Bad linnen: gebruik badjas en 
handdoek inbegrepen.  
Slippers: inbegrepen.
Opgelet: deze Bongo is niet 
geldig wanneer er wedstrijden op 
het circuit van Zolder zijn geor-
ganiseerd. Houd er rekening mee 
dat er op het circuit tussen 9 en 
17 uur af en toe wordt getraind.
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  DE GROENE HENDRICKX ***
 HASSELT •  BELGIË

 De Groene Hendrickx is ondergebracht in een oude jeneverstokerij die werd 
verbouwd tot een stijlvol charmehotel. De 22 kamers ademen een eigen sfeer 
en zijn geïnspireerd op Hasseltse thema's. Zo zijn er jenever- en speculaas-
kamers, een 'Hendrik van Veldeke'-kamer en modekamers, alle voorzien van 
hedendaagse luxe zoals flatscreentelevisie, wifi en een compleet uitgeruste 
badkamer. 's Ochtends geniet je van een ontbijtbuffet met showcooking. 
Voor zonnige dagen is er een buitenterras. De gezellige brasserie nodigt uit 
tot een drankje, lunch of uitgebreid diner. Houd er rekening mee dat het 
hotel in een buurt ligt die tot 's avonds laat erg levendig kan zijn. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: bij aankomst op 
zondag geniet je van een 
gratis upgrade naar een 
luxekamer.

 BE
LG

IË



83

DEZE BONGO

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

 16/02/2017 13:27:37: Copied theme & themepartners from another theme

 Radisson Blu Hotel Hasselt in  Hasselt

52 

  RADISSON BLU HOTEL ****
 HASSELT •  BELGIË

 Radisson Blu Hotel Hasselt is een design boetiekhotel in het hartje van de 
jenever stad. Dit hotel beschikt over 126 'Hazeltek' kamers, met een uniek 
uitzicht over de stad. De kamers zijn ingericht met designmeubelen en 
uitgerust met al het comfort dat je maar wensen kan. Je hebt bovendien 
toegang tot de Health & Leisure Club, uitgerust met fitness, zwembad en 
sauna. Op de bovenste verdieping van het hotel vind je de Sky Lounge. Vanuit 
deze wijn- en champagnebar heb je een panoramisch uitzicht van 360 graden 
over de stad en de streek. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Hazeltek-kamer

• een ontbijt buffet
• vrije toegang tot de 

Health & Leisure Club
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  YUP HOTEL - DIFFERENT HOTELS ***
 HASSELT •  BELGIË

 YUP Hotel is speciaal ontworpen voor de moderne avonturier die op zoek 
is naar ontspanning. Voor de young urban professional die minder voor 
survival voelt, maar meer voor comfort. Yup staat voor alle comfort van 
een boetiekhotel, in een avontuurlijke en back to basics sfeer. Je verblijft in 
een slim ingerichte kamer van 12 vierkante meter. Hier draait alles om het 
bed, jouw cocon waarin je een film kijkt en dankzij de gratis wifi moeiteloos 
in contact blijft met de rest van de wereld. Hier geen traditionele hotel-
lobby, bij YUP ontspan je in de bar of de hang-out plek, of dineer bij 'Pasta 
e Pane', een sfeervol restaurant waarin je de traditionele Italiaanse keuken 
op een unieke manier kan proeven. Alles is er klaargemaakt met artisanale 
seizoensproducten en amore. Heel veel amore. Geniet 's morgens van een 
heerlijk ontbijtbuffet in de hippe ontbijtruimte. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Vous Lé Vous in  Wimmertingen
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  VOUS LÉ VOUS ***
 WIMMERTINGEN •  BELGIË

 Giovani en Annelies richtten een parel van een Boutique Hotel op met een 
culinair restaurant aan de groene rand van Hasselt. Het resultaat is een warm, 
eigentijds interieur waar licht, design en warme stijlelementen perfect met 
mekaar samengaan. Vous Lé Vous biedt acht schitterende suites die elk 
een uniek karakter hebben. De chocoladekamer met zijn donkere tinten of 
de frisse en groene kruidenkamer zullen je ongetwijfeld een vakantiegevoel 
geven. In het restaurant tovert chef Giovani heerlijke, lichte en innovatieve 
gerechten op tafel. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Kuur- en Wellness centrum Yolande Buekers in  Wellen
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  KUUR- EN WELLNESS CENTRUM 
YOLANDE BUEKERS

 WELLEN •  BELGIË

 In het Limburgse Berlingen (bij Wellen) ligt het gerenommeerde Kuur- en 
Wellnesscentrum Yolande Buekers. In het Aquapaleis kom je tot rust dankzij 
het Dode Zeebad met onderwatermuziek en Romeins bad. Verder kun je er 
op eigen ritme einde loos genieten van verschillende sauna's en afkoelen in 
het dompelbad of het bruisbad met vernevelaar in de tuin. In de Yin-Yang-
tuin geniet je van een wandeling tussen oude kerselaars en fonteintjes. Je 
overnacht in het centraal gelegen kuurhotel Go Well. Het hotel telt negen 
klassieke kamers, een restaurant en een uitgebreid wellnesscentrum voor 
diverse massages en gezondheidsbehandelingen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer

• een ontbijt
• een dag toe gang tot het 

Aquapaleis
Badkleding: verplicht. Bad-
linnen: badjas en handdoek 
meenemen of ter plaatse 
huren. 
Opgelet: graag inchecken 
in het kuurcentrum om 
10 uur. Indien je later 
komt, contacteer dan het 
kuurcentrum om een ander 
uur af te spreken.
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  HOEVE ROOSBEEK ****
 ZEPPEREN •  BELGIË

 Hoeve Roosbeek staat voor harmonie tussen dineren, logeren en relaxen. In 
deze vierkants hoeve kun je gastronomisch genieten in het restaurant Cuisine 
au Four, logeren in een van de luxueuze kamers en heerlijk relaxen in het 
wellnessgedeelte. In de gezellige en sfeervolle kamers met een eigentijds 
karakter kun je in alle rust overnachten. Na een verkwikkende nachtrust 
geniet je van een overheerlijk uitgebreid ontbijt met dagverse producten. 
Daarna kun je de streek verkennen op de fiets, met de Vespa of te voet. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

• een ontbijt
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  L'O DE VIE ***
 VELM •  BELGIË

 In het hart van de Haspengouwse fruitstreek, in een prachtig gerenoveerd 
kasteel en in een oase van rust en groen, ligt hotel L'O de Vie. In de nabij-
heid liggen Sint-Truiden, Borgloon, Hasselt en Tongeren. Authenticiteit 
en een moderne designstijl gaan hier hand in hand. Je kunt hier genieten 
van alle comfort. De sfeervolle kamers zijn ingericht met Völcker-bedden, 
kluis, bureau, douche, wc, telefoon, flatscreen, koffie- en thee faciliteiten en 
minibar. Er zijn ook zes rolstoeltoegankelijke kamers. Als gast maak je gratis 
gebruik van het overdekt verwarmd zwembad en wifi. In Brasserie L'O de 
Vie, waar ook het smaakvolle ontbijt geserveerd wordt, kun je proeven van 
allerlei streekspecialiteiten.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een fles cava op de 

kamer om te delen
• een aperitief naar 

keuze
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  B&B DE VRIJHEERLYCKHEID
 HOESELT •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een fles bubbels op de 

kamer om te delen
• gebruik van de 

privéwell ness (1u)
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  EBURON HOTEL - DIFFERENT HOTELS ****
 TONGEREN •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een comfortkamer

• een ontbijt
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 Hotel Van Eyck in  Maaseik
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B&B GODENDO
ELLIKOM •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een comfortkamer

• een ontbijt

Opgelet: mits een 
supplement van 30 euro 
per nacht kun je een 
upgrade krijgen naar de 
deluxebalkonkamer.
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 Kasteel Wurfeld in  Maaseik
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  KASTEEL WURFELD ****
 MAASEIK •  BELGIË

 Kasteel Wurfeld prijkt op twee kilometer van het centrum van Maaseik en 
staat  midden in een besloten en schilderachtig landschap aan de Maas. Het 
gebouw is omringd door een privépark van 2,5 hectare groot, met vijvers en 
aangelegde tuinen. De oudste overblijvende delen van het bouwwerk dateren 
uit 1640. Veel van die authentieke details zijn nog zichtbaar, waarmee het 
historische karakter van het hotel mooi in de verf wordt gezet. De wintertuin 
van het kasteel biedt onder dak aan het restaurant. De hoogstaande keuken 
serveert culinaire hoogstandjes en op de wijnkaart staan maar liefst zeventig 
verschillende wijnen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
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  HOTEL BLANCKTHYS ***
 'S GRAVENVOEREN •  BELGIË

 De Voerstreek bestaat uit zes Voerdorpjes en staat bekend om haar heuvels, 
kastelen, kerken en uitgebreide wandelmogelijkheden. In het centrum van het 
gezellige 's Gravenvoeren ligt Hotel Blanckthys, een prachtig gerestaureerde 
vierkantshoeve uit de zestiende eeuw. De kamers kijken uit op de binnen-
plaats en zijn uitgerust met al het nodige comfort. 's Ochtends smul je van 
een uitgebreid ontbijt. Naast een gezellige brasserie met streekproducten, 
beschikt het hotel ook over een culinair restaurant met Franse specialiteiten. 
Bij mooi weer kun je op het terras dineren. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een luxecomfortkamer

• een ontbijt
• een flesje cava op de 

kamer om te delen
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 Terhills Hotel - Different Hotels in  Maasmechelen
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  TERHILLS HOTEL - DIFFERENT HOTELS ****
 MAASMECHELEN •  BELGIË

 Het boutique hotel Terhills is gelegen in de voormalige prestigieuze kantoor-
gebouwen van de mijnsite in Eisden. Zo authentiek de buitenkant van het 
hotel, zo modern en stijlvol is het aan de binnenkant. Geniet bij Restaurant 
Danny (bekroond met een Michelinster) en loungebar DNY van een onverge-
telijke culinaire ervaring. Verwen jezelf bij Pascaud Delight, waar je terechtkan 
voor een massage, verzorging, make-up en hairstyling. De geschiedenis van de 
omgeving is ook nooit ver weg. Zo staat de oude mijnschacht, die de skyline 
vormt van het Maasland, in de achtertuin van het hotel. Vanuit Terhills Hotel 
stap je bijna rechtstreeks het walhalla voor de shoppingliefhebber binnen: 
Maasmechelen Village Chic Outlet Shopping. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
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 Hostellerie La Butte aux Bois - Relais & Châteaux in  Lanaken
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B&B MAAS & MECHELEN
MAASMECHELEN •  BELGIË

Een B&B uitbaten, dat doe je met passie, en dat hebben Peter en Andy 
begrepen als geen ander. Zij stellen in het mooie Maasmechelen vier  kamers, 
hun prachtige tuin en een gezellige buitenwellness ter beschikking voor 
hun gasten. De hele B&B is smaakvol ingericht, van woonkamer tot slaap-
kamers. Het uitgebreide en verse ontbijt, met Taeymanskoffie en -thee, 
wordt geserveerd in de veranda met uitzicht op de tuin. Achterin die tuin 
vind je een barrelsauna en een jacuzzi waar je heerlijk kunt ontspannen. De 
omgeving leent zich uitstekend tot mooie fiets- of zelfs Vespatochten, en 
ook  Maasmechelen en Maastricht zijn een bezoek meer dan waard.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer

• een ontbijt
• een glas cava bij aan-

komst
• gebruik van de wellness-

faciliteiten tussen 18 en 
22 uur (inclusief hand-
doeken en badjas)

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact op te 
nemen met de B&B.
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 Hotel Mardaga - Different Hotels in  As
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KASTEEL ALTEMBROUCK  
BY SAILLANT

VOEREN •  BELGIË

Verscholen tussen de bossen en heuvels van de prachtige Voerstreek ligt 
het idyllische Kasteel Altembrouck by Saillant. Je logeert in een van de 
32 bijzondere, ruime gastenkamers, die authentiek en landelijk zijn ingericht. 
Hier ervaar je de sfeer van het verleden, maar met alle comfort van nu. In je 
kamer geniet je bovendien van een adembenemend uitzicht op de bossen, 
vijvers en landerijen. Het hotel is de ideale uitvalsbasis voor lange wandelingen 
of sportieve fietstochen door de mooie natuur en de vele pittoreske dorpjes 
in de regio. ’s Avonds zin iets lekkers? Zowel de brasserie als het gastrono-
mische restaurant Fogo, allebei onderdeel van het hotel, staan bekend om 
hun uitmuntende keuken.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een comfortkamer

• een ontbijt
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 Carbon Hotel - Different Hotels in  Genk
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  CARBON HOTEL - DIFFERENT HOTELS ****
 GENK •  BELGIË

 In Carbon Hotel (lid van Different Hotels) staat het zwarte goud (steen-
kool) centraal. Hier, in het hart van Genk, presenteren Limburgse ontwer-
pers een geslaagde mix van originaliteit, luxe en design. Alle zestig Carbon 
 Style-kamers kijken uit over de exclusieve daktuin en ademen een sfeer van 
stijlvol relaxen. Zelfs de kleur van de verlichting kan aangepast worden aan je 
persoonlijke stemming. Ontspannen kan (tegen betaling) in de volledig geïn-
tegreerde spa Carbon Sense met badhuis, sauna's, belevenisdouche en meer. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 B&B Lavan in  Leuven
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  B&B LAVAN
 LEUVEN •  BELGIË

 In de groene rand van Leuven, op twee kilometer van het bruisende stads-
centrum, ligt B&B Lavan. Deze stijlvolle en strakke bed & breakfast biedt acht 
luxekamers aan, elk met een eigen badkamer. De inrichting is sober en straalt 
rust uit door de vele witte tinten die gebruikt zijn. Het historische centrum is 
makkelijk te voet of met de bus bereikbaar. Laat je 's ochtends verrassen door 
een uitgebreid ontbijtbuffet dat geserveerd wordt in de gezellige wintertuin. 
Nadien ben je klaar om de bierhoofdstad van België te verkennen! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

• een ontbijt
• een stadsplan
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 Martin's Klooster in  Leuven
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  MARTIN'S KLOOSTER ****
 LEUVEN •  BELGIË

 Midden in het historische hart van Leuven ligt Martin's Klooster, gevestigd 
in een voormalig klooster uit de zestiende eeuw. Ondanks de rustige ligging 
logeer je hier vlak bij de Oude Markt en alle bezienswaardigheden van de stad. 
De kamers beschikken over alle viersterrencomfort, denk aan een minibar 
en een moderne badkamer met inloopdouche of een bad. In enkele kamers 
komt het kloosterkarakter sterk tot uiting, met details zoals glas-in-lood-
ramen. Andere kamers zijn dan weer heel modern ingericht. Het ontbijt 
wordt geserveerd in de sfeervolle wintertuin, of op het terras. Geniet van 
een drankje in de stijlvolle bar. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 B&B Baron's House in  Neerijse
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  B&B BARON'S HOUSE ****
 NEERIJSE •  BELGIË

 B&B Baron's House is een bed & breakfast die op een betoverende manier 
charme, klasse, kwaliteit en intimiteit met elkaar combineert. Te midden van 
het belangrijkste natuurgebied in de Dijlevallei, is dit de uitgelezen uitvals-
basis om van het rust gevende groen te genieten. B&B Baron's House werd 
ondergebracht in het koetshuis van het kasteelpark van Neerijse. Het ge-
bouw dateert uit 1700 en wordt omringd door prachtige natuur. De zeven 
gastenkamers zijn modern ingericht en beschikken over al het nodige com-
fort. Het adembenemende uitzicht over de omliggende natuur krijg je er 
helemaal gratis bij. In de mooiste ruimte van het gebouw staat 's ochtends 
een uit gebreid buffet klaar. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt
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 The Lodge Heverlee in  Heverlee
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  THE LODGE HEVERLEE ***
 HEVERLEE •  BELGIË

 In wat ooit de afspanning was voor het personeel en de paarden van het kasteel 
van Arenberg, is nu hotel The Lodge gevestigd. De historische hoeve werd 
gerestaureerd tot een stijlvol driesterrenhotel rond een gezellig binnenplein. 
Authentieke elementen zoals houten steunbalken en sierlijke lusters werden 
in ere gehouden, maar het comfort is helemaal van deze tijd. De 25 kamers 
beschikken allemaal over telefoon, televisie, roomservice en een volledig 
ingerichte badkamer met ligbad, douche, toilet en haardroger. Het hotel 
herbergt ook een sauna. In brasserie De Oude Kantien kun je heerlijk tafelen 
en bij mooi weer worden de tafels op het terras gedekt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 BELG
IË



102

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 's Hertogenmolens in  Aarschot

71 

  'S HERTOGENMOLENS ***
 AARSCHOT •  BELGIË

 In het begin van de zestiende eeuw werden in Aarschot, aan het uiteinde 
van de stadswallen ver schil lende molens tot een geheel samengevoegd. De 
's Hertogen molens liggen dwars over de Demer, ideaal voor verdediging en 
tolheffing. In de 21ste eeuw kreeg het gebouw een nieuwe bestemming als ho-
tel. Hotel 's Hertogenmolens heeft 25 behaaglijke kamers, die uitkijken op het 
stromende water van de Demer. De kamers zijn voorzien van airconditioning, 
televisie, wifi, telefoon, kluisje en een badkamer met douche, bad en toilet. 
Een loopbrug brengt je naar de brasserie met heerlijke, seizoensgebonden 
gerechten. In de zomermaanden eet je op het terras, zwevend boven de rivier.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
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 The Lodge Diest in  Diest
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  THE LODGE DIEST ***
 DIEST •  BELGIË

 Rond een stemmig binnenplein in het centrum van Diest ligt een prach-
tig zestiende-eeuws kasteeltje dat werd omgetoverd tot een hedendaags 
driesterrenhotel. The Lodge beschikt over veertien comfortabele kamers 
in het nieuwe gebouw en zes kamers in het oudere gedeelte. Met je Bongo 
logeer je in het nieuwe gedeelte, in een moderne kamer met warme tinten. 
's Ochtends schuif je aan voor een uitgebreid ontbijtbuffet, geserveerd in 
een stijlvolle ruimte van het voormalige kasteeltje. In Brasserie The Lodge 
kun je dan weer genieten van de heerlijkste gerechten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een comfortkamer

• een ontbijt
• chocolaatjes
• een flesje champagne 

op de kamer om te 
delen
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 Thermen Londerzeel Hotel in  Londerzeel
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  THERMEN LONDERZEEL HOTEL
 LONDERZEEL •  BELGIË

 Midden tussen Brussel en Antwerpen ligt Thermen Londerzeel. De uitge-
breide faciliteiten bieden een ruime afwisseling. Je kan er uitblazen in het 
stoombad, de jacuzzi of in een van de acht unieke sauna's zoals de nieuwe 
Eclips-sauna met LED-verlichting. Ook de Oostenrijkse Almsauna is een be-
zoekje waard. Je warmt op in een alpenhut en koelt af in het bergen landschap 
met stortregen. Ontdek ook de behandelingen en schoonheidsrituelen. 
Voor een dagverse lunch of diner kun je terecht in het restaurant met me-
diterraans buitenterras. Thermen Londerzeel beschikt over een hotel met 
mooie, luxueuze kamers, kingsizebedden en al het nodige modern comfort. 

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

standaardkamer
• een ontbijt
• twee dagen gebruik van de 

wellness faciliteiten

Badkleding: niet toegelaten. 
Badlinnen: gebruik inbegrepen 
gedurende de eerste dag. Bij 
tweede gebruik wellness: badjas 
en handdoek meenemen of 
huren. Slippers: meenemen of 
ter plaatse aankopen. 
Opgelet: gebruik sauna complex 
vanaf 11 uur tot middernacht. 
Check-in kamer: vanaf 15 uur. 
Check-out om 11 uur.
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 The Lodge Vilvoorde in  Vilvoorde
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  THE LODGE VILVOORDE ***
 VILVOORDE •  BELGIË

 The Lodge is gehuisvest in het voormalige Tuchthuis van Vilvoorde. Een 
gebouw dat in de achttiende eeuw dienstdeed als gevangenis en kazerne. 
Het hotel is een modern en stijlvol geheel, waar de rijke geschiedenis toch 
ook een duidelijke rol in kreeg. In de 34 themakamers is het tuchthuis nog 
voelbaar. De gewelfde ruimtes in rode baksteen werden gerespecteerd en 
geven het hotel een bijzondere toets. Hier vind je de ontbijtzaal en de bar. 
Het hotel heeft geen eigen restaurant, maar je moet niet ver zoeken voor 
een geslaagd diner. Op het terrein van het tuchthuis, zo'n 50 meter van het 
hotel, ligt een brasserie en je bent zo in het centrum van Vilvoorde. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een luxekamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje 
• gebruik van de 

 privéwellness (1u)
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 Hotel Thermen Dilbeek in  Dilbeek
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  HOTEL THERMEN DILBEEK
 DILBEEK •  BELGIË

 Hotel Thermen Dilbeek is rustig gelegen in de groene gordel rond de hoofd-
stad en toch ben je snel en makkelijk op de Brusselse ring. Het hotel biedt 
zeer ruime kamers met kingsize Auping-bedden. Het gloednieuwe fitness-
centrum en de sauna- en thermen faciliteiten dragen bij tot een stressvrij 
verblijf. Neem een duik in het zwembad van 32°C, het afkoelzwembad of 
het buitenzwembad. Er zijn ook jacuzzi's en wisselbaden. Het stoombad, 
de rustruimte, de relaxruimtes, de drie binnen- en vier buitensauna's met 
dagelijkse opgietsessies en de beautyfarm zorgen voor de rest. 

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

standaardkamer
• een ontbijt
• twee dagen gebruik van de 

wellness faciliteiten

Badkleding: niet toegelaten. 
Badlinnen: gebruik enkel de 
eerste dag inbegrepen. Bij 
tweede gebruik wellness: badjas 
en handdoek meenemen of 
huren. Slippers: meenemen of 
ter plaatse aankopen.
Opgelet: gebruik saunacomplex 
vanaf 11 uur mogelijk tot midder-
nacht. Check-in kamer: vanaf 
15 uur. Check-out om 11 uur.
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  SOFITEL BRUSSELS EUROPE *****
 BRUSSEL •  BELGIË

 Pal in het hart van Europa, in de Europese wijk van Brussel, ligt het Sofitel 
Brussels Europe. De vijf sterren van dit hotel mag je gerust zien als een 
voorbode van luxe, elegantie en een zeer modern interieur. Als geen ander 
legt dit hotel het accent op genieten. Daar hoort natuurlijk culinair genot bij, 
maar ook in je kamer zal je ervaren hoezeer het Sofitel Brussels Europe zich 
op jouw gevoel van welbehagen toespitst. In de ruime slaapkamer bezorgt 
het bed je heerlijk zoete dromen. Vanzelfsprekend hoeft de badkamer niet 
onder te doen voor de rest van je kamer. De inrichting is strak en je hebt, 
dankzij een grote wand in melkglas, aangenaam veel daglicht. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Vintage Hotel in  Brussel
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  VINTAGE HOTEL ***
 BRUSSEL •  BELGIË

 Op een unieke locatie in het centrum van de hoofdstad ligt een hotel dat je 
meeneemt naar de Golden Sixties en Seventies. Op slechts vijftig meter van 
de Louiza laan en tien minuten wandelen van de Grote Markt is Vintage Hotel 
een plaats waar overnachten een onvergetelijke belevenis is. De 29 kamers 
zijn allemaal ingericht met meubilair uit de Golden Sixties en Seventies, maar 
hebben elk een uniek cachet. Dit karaktervolle hotel beschikt ook over een 
Wine Bar die prat gaat op een selectie van de beste wereldwijnen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
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 Hilton Brussels City in  Brussel
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  HILTON BRUSSELS CITY ****
 BRUSSEL •  BELGIË

 Hilton Brussels City, gelegen tussen de populaire winkelstraat De  Nieuwstraat 
en de Kruidtuin, is ideaal gesitueerd om de belangrijkste bezienswaardighe-
den van Brussel te ontdekken. De kamers in dit prachtige viersterrenhotel 
beschikken naast een moderne look, comfort en privacy ook over de nodige 
faciliteiten. In het sfeervolle restaurant 'Bien Belge' is er een ruime keuze 
aan zowel inter nationale als lokale gerechten en kun je iedere weekavond 
dineren. Voor de liefhebbers is er ook nog de loungebar om te genieten van 
een heerlijk glas wijn of een huisgemaakte cocktail. Ter ontspanning kan men 
gratis gebruik maken van de Scandinavische Welness en Health Club met 
Finse sauna en Turkse hamam. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt
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  ZOOM HOTEL ****
 BRUSSEL •  BELGIË

 In hartje Brussel, vlak bij de hippe Louizalaan, vind je het al even hippe Zoom 
Hotel. De kamers van dit viersterrenhotel kregen een warme en industriële 
look, die ook in de rest van het hotel de leidraad vormt. Hier geen over-
bodige franjes of klassieke vormgeving, maar strakke lijnen en verrassende 
materialen die samensmelten in een wonder baarlijk knus geheel. Elke kamer 
is opgebouwd rond een unieke foto van Brussel, telkens gemaakt door een 
Belgische fotograaf. Bierliefhebbers zullen zich helemaal kunnen vinden in 
het Zoom Bear House, waar Eric Boschman maar liefst vijftig van de meest 
authentieke bieren selecteerde. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  HOTEL MANOS PREMIER *****
 BRUSSEL •  BELGIË

 Hotel Manos Premier is de uitgerekende plek voor wie een verblijf in Brussel 
graag opluistert met een portie royale grandeur. Het hotel is ondergebracht 
in een prachtig herenhuis, op een steenworp van de prestigieuze Louizalaan. 
Wanneer je de grote marmeren hal binnenloopt, is het moeilijk om niet 
onder te indruk te raken van het overweldigende interieur. Die koninklijke 
sfeer waarin je terechtkomt, vind je ook terug in de elegante kamers. Ze zijn 
elk op een unieke manier ingericht, met onder meer meubels uit de tijd van 
Louis XV en Louis XVI. Relaxen doe je in het unieke Lella Spa Centre. Met 
authentieke materialen uit Marokko werden de sauna, de hamam, de jacuzzi 
en de zithoek volledig in oosterse stijl ingericht. Verder beschikt het hotel 
over een grote tuin en een gastronomisch restaurant, Koyla. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot het Lella Spa 

Centre (2u)
Badkleding: verplicht. 
Badjas en handdoek: ge-
bruik badjas en handdoek 
inbegrepen. 
Slippers: mee nemen.
Opgelet: de bon is alleen 
geldig op vrijdag, zaterdag 
en zondag. Reserveren voor 
je bezoek aan het Lella Spa 
Center doe je bij aankomst.
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  NOVOTEL BRUSSELS CENTRE  
MIDI STATION ****

 BRUSSEL •  BELGIË

Vlak bij het Zuidstation in Brussel, op ongeveer twintig minuten wandelen 
van de Grote Markt en Manneken Pis, staat sinds 2010 het stijlvolle Novotel 
Brussels Midi Station. Dit mooie viersterrenhotel heeft moderne kamers die 
geluiddicht zijn, zodat je ‘s avonds het drukke stadsleven moeiteloos achter je 
kunt laten. Dankzij de warme inrichting staat niets een comfortabel verblijf 
in de weg. Het ontbijtbuffet wordt geserveerd in een strakke ruimte met 
uitzicht over de tuin. De bar van het hotel is een leuke plaats om de avond af 
te sluiten. Hier kun je genieten van drankjes of een kleine snack. In de buurt 
van het hotel vind je meer dan voldoende restaurants.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: enkel mogelijk 
tijdens het weekend en 
de vakanties.
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GRESHAM BELSON HOTEL BRUSSELS
 BRUSSEL •  BELGIË

Het Gresham Belson Hotel Brussels bevindt zich op een strategische locatie 
tussen het Brusselse stadscentrum en de luchthaven. Je overnacht er in 
een van de 141 klassiek ingerichte hotelkamers. Recht tegenover het hotel 
stoppen verschillende bussen die je in twintig minuten naar het stadscentrum 
brengen. Voor je eropuit trekt, geniet je van een uitgebreid ontbijt in de 
Dublin  Breakfast Room, met onder meer zoet en zout beleg, verschillende 
broodsoorten, ontbijtgranen, smoothies, yoghurt, pannenkoeken, croissants 
en roerei. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
executive- of businesskamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
• 10 % korting op de boeking 

van een overnachting (mag 
ook op weekdagen) die 
aansluit op je verblijf

Opgelet: enkel geldig tijdens 
weekends, feestdagen en 
schoolvakanties. Reser-
veren is niet mogelijk via 
de Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact op te 
nemen met het hotel.
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MARTIN’S ALL SUITES ****
LOUVAIN-L A-NEUVE •  BELGIË

Het jonge en moderne Louvain-la-Neuve is ongetwijfeld een bijzondere stad. 
Zo voorziet de stad ondergrondse autowegen, hierdoor kunnen voetgangers 
ongestoord het bruisende centrum ontdekken met haar gezellige pleintjes, 
leuke winkeltjes en culturele plekken. Bij zo’n innovatieve stad hoort een even 
innovatief hotel. Maak bij Martin’s All Suites kennis met een modern project 
dat inzet op vernieuwing, duurzaamheid en art de vivre. Het hotel ligt met 
het aanpalende Martin’s Louvain-la-Neuve aan het meer van de stad. Samen 
vormen ze het grootste stadshotelcomplex van Wallonië en beschikken ze 
over een heuse wellness van duizend vierkante meter.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot de  wellness 

Martin’s City Spa 
 Louvain-la-Neuve (2u)
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  HOTEL PULLMAN BRUSSELS 
CENTRE MIDI ****

 BRUSSEL •  BELGIË

 Comfortabel, modern, stijlvol… dat zijn de kernwoorden van het Pullman 
Brussels Centre Midi. Het viersterrenhotel werd ontworpen door architect 
Jean-Philippe Nuel en bevindt zich vlak bij het station Brussel-Zuid (Thalys, 
Eurostar, TGV). Na een metroritje van vijf minuten of een wandeling van 
een kwartier bereik je het historische centrum van Brussel, met beziens-
waardigheden als de Grote Markt, de Zavel, de Europse instellingen en de 
Louizalaan. In het hele hotel is gratis wifi beschikbaar.  

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

fitness en sauna
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  BE MANOS HOTEL ****
 ANDERLECHT •  BELGIË

 Het Be Manos Hotel is ideaal gelegen op amper vijf minuten wandelen van 
het station Brussel-Zuid en is het eerste design-boetiek-luxehotel in Brussel. 
Het hotel werd onlangs geselecteerd door Condé Nast Traveller als een van 
65 meest luxueuze en trendy hotels ter wereld. De kamers en de luxueuze 
suites zijn volledig gedecoreerd in zwart-wit, met zwarte natuurstenen vloeren, 
metalen gordijnen, leuke foto's op aluminium en terrassen met panoramisch 
uitzicht. Het hotelpersoneel laat je ontdekken wat een hotelservice op het 
hoogste niveau inhoudt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• transport van of naar 

het station Brussel- 
Zuid

Beschikbaarheid: de 
Bongo is enkel geldig 
op vrijdag, zaterdag en 
zondag. 

Opgelet: gebruik voor je 
gps het adres 'Lambert 
Crickxstraat'.
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  IBIS STYLES BRUSSELS LOUISE ***
 ELSENE •  BELGIË

 Aan de prestigieuze Louizalaan, die ook wel eens de Brusselse Champs-
Élysées wordt genoemd, ligt het kleine designhotel ibis Styles Brussels 
Louise. De comfortabele kamers zijn voorzien van een minibar en gratis 
wifi. Je kunt je auto achterlaten op de privéparking. Niet alleen de trendy 
luxeboetieks van de Louizalaan zijn vlakbij, ook het Kasteleins plein en het 
Flageyplein liggen binnen handbereik, perfect om 's avonds op stap te gaan. 
Met het openbaar vervoer ben je snel op de Grote Markt en in het historische 
centrum van de stad. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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  LEOPOLD HOTEL BRUSSELS EU ****
 ELSENE •  BELGIË

 Rustig gelegen in een oud herenhuis in de Luxemburgstraat, vind je het 
Leopold Hotel Brussels EU. Aan het eind van de straat ligt het majestueuze 
Koninklijk Paleis en ook het Europees Parlement en de chique boetieks van 
de Louizalaan zijn vlakbij. Dit aangename viersterrenhotel, dat al sinds de 
oprichting in privébezit is, heeft een mooie reputatie opgebouwd. Al meer dan 
honderd jaar sieren originele fresco's met engeltjes het plafond van de privé-
zaal Salon Les Anges en geven ze het interieur een gezellige en warme sfeer. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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  CROWNE PLAZA BRUSSELS -  
LE PALACE ****

 BRUSSEL •  BELGIË

 De geschiedenis van Crowne Plaza Brussels - Le Palace gaat terug tot 1908. 
Doorheen de jaren speelde dit prestigieuze hotel een vooraanstaande rol in 
Brussel. Door zijn centrale ligging vlak bij de Grote Markt ligt dit etablisse-
ment op een kruispunt van het culturele, commerciële en zakelijke Brusselse 
leven. In 2006 werd het hotel volledig gerenoveerd. De architect vond inspi-
ratie in de art nouveau, waardoor het hotel de flair van de vorige eeuwwisseling 
uitstraalt. Het authentieke decor bleef bewaard en werd gecombineerd met 
alle moderne gemakken. Crowne Plaza Brussels - Le Palace is de perfecte 
uitvalbasis voor een charmant weekend in Brussel. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt
• een verrassing op de 

kamer
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  HOTEL BLOOM! ****
 BRUSSEL •  BELGIË

 Houd je van verrassend, intrigerend en stimulerend? Hotel BLOOM! ligt in 
hartje Brussel en heeft het allemaal! Het hotel vormt een trendy oase van 
licht en ruimte. Er zijn 305 kamers en suites, in alle grote maten, van L tot 
XXL. Iedere kamer meet minimaal dertig vierkante meter en laat het licht 
binnenstromen door brede ramen. Op elke kamer werd een fresco geschil-
derd door een jonge artiest uit een Europese kunstschool. In restaurant OO! 
geniet je van een supergezond ontbijt in een stimulerend decor. De perfecte 
manier om actief, energiek en enthousiast de dag te beginnen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een kamer type L

• een ontbijt
• een welkomstdrankje 

in de SmoodS-bar
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  HOTEL BRUSSELS ERASME ***
 ANDERLECHT •  BELGIË

 Wie graag Brussel wilt ontdekken, is bij Hotel Brussels Erasme aan het juiste 
adres. Vanaf het hotel ben je met de metro op vijftien minuutjes van het 
Centraal Station. Vandaar kun je naar de Grote Markt en de rest van het 
centrum met het beroemde Manneken Pis en tal van musea. Het hotel biedt 
81 recent gerenoveerde kamers met een moderne inrichting. In het restau-
rant Eat Brasserie kun je genieten van een lekkere Franse brasseriekeuken 
waarin grillgerechten een grote rol spelen. De sportievelingen kunnen zich 
hier uitleven in het fitnesscentrum van het hotel. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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  DOLCE LA HULPE BRUSSELS ****
 TERHULPEN •  BELGIË

 Een tophotel aan de rand van het Zoniënwoud: welkom in Dolce La Hulpe 
Brussels. Alle kamers bieden een uniek uitzicht op het woud. Verder zijn 
ze minimalistisch en stijlvol ingericht, voorzien van modern comfort en 
technologische snufjes. In het wellness gedeelte, Spa Cinq Mondes, kun je 
gebruikmaken van het zwembad, de hamam, de sauna en het fitnesscentrum. 
Je kunt er ook verschillende lichaamsbehandelingen boeken. Met de tennis-
terreinen en de uitgestippelde joggingroute kun je je conditie aanscherpen. 
Uit de keuken van restaurant Brasserie 135 komen culinair hoogstaande 
gerechten. In de zomer is het extra genieten op het magnifieke terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

standaardkamer
• een ontbijt
• vrij gebruik van de wellness-

faciliteiten 
Badkleding: verplicht.  
Badlinnen: gebruik badjas en 
handdoek inbegrepen.
Opgelet: de wellness is alle da-
gen vanaf 18 uur gereserveerd 
voor volwassenen, ouder dan 
18 jaar. Bij aankomst vraagt 
het hotel je om je kredietkaart 
te tonen of een waarborg van 
50 euro per persoon over te 
maken.
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 Martin's Château du Lac in  Genval
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  MARTIN'S CHÂTEAU DU LAC *****
 GENVAL •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  MARTIN'S MANOIR ***
 GENVAL •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

standaardkamer
• een ontbijt in Château 

du Lac 
• vrij gebruik van de 

wellness faciliteiten van het 
Martin'Spa Body whealth in 
Château du Lac (Avenue du 
Lac, 1332 Genval)

Badkleding: verplicht.  
Badlinnen: gebruik badjas en 
handdoek inbegrepen.

Opgelet: in- en uit checken 
doe je bij Château du Lac 
(Avenue du Lac, 1332 Genval).
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  CHÂTEAU DE LIMELETTE ****
 LIMELETTE •  BELGIË

 In de bosrijke omgeving ten zuiden van Brussel ligt het Château de Limelette. 
Het gebouw dateert uit de negentiende eeuw en wordt omringd door een 
park van drie hectare met bijhorende bloementuin. Naast een prachtige 
ligging en hotelkamers die een gevoel van luxe en rust geven, heeft Château 
de Limelette ook een mooie wellness afdeling. Je geniet er van een verwarmd 
zwembad met massagestralen, een sauna, een hamam, diverse behandelingen 
in de verzorgingscabines en een fitness ruimte. Heb je honger gekregen na 
het kuren? De kers op de taart is het restaurant Saint-Jean-des-Bois in het 
geklimatiseerde tuinpaviljoen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Club-kamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van de 

wellness faciliteiten de 
dag na aankomst

Badkleding: verplicht. 
Badlinnen: badjas en 
handdoek meenemen of 
ter plaatse huren.
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  IBIS BRUSSELS WATERLOO ***
 WATERLOO •  BELGIË

 In hartje Waterloo, op slechts twintig kilometer van Brussel en vlak bij de 
zakenwijk, vind je ibis Brussels Waterloo. Kom je met de auto, dan heb je gratis 
parkeergelegenheid. Je zit hier bovendien op vijftien minuten wandelen van 
het station en op loopafstand van de historische slagvelden van Waterloo. 
's Ochtends krijg je een uitgebreid ontbijtbuffet geserveerd in het restau-
rant, waar je kunt kiezen uit traditionele producten en lokale specialiteiten. 
Tijdens de zomermaanden is het terras een heerlijke plek om te vertoeven. 
De 72 functionele en comfortabele kamers van het hotel bieden alles wat 
je nodig hebt voor een aangenaam verblijf, zoals een bureau, een televisie, 
gratis wifi en een mooie badkamer met douche of bad. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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  BEST WESTERN HOTEL HORIZON  
ATH LESSINES ***

 GELLINGEN •  BELGIË

 In een deelgemeente van Gellingen, aan het industrieterrein van Ghislenghien 
en de snelweg naar Brussel en Lille, ligt het Best Western Hotel Horizon 
Ath Lessines. Het hotel telt zestig kamers voorzien van alle comfort. In de 
bar en in het restaurant (in het weekend gesloten) kun je terecht voor een 
lekker hapje en drankje in een gezellige sfeer. Bovendien is er in het volledige 
hotel gratis wifi ter beschikking en kun je gratis gebruikmaken van de parking. 
Het hotel bevindt zich op slechts een kwartiertje rijden van het prachtige 
Pairi Daiza, dat in 2014 nog de prijs van mooiste park en beste dierenpark 
van België in de wacht sleepte. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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  BEST WESTERN PLUS HOTEL  
ALIZÉ MOUSCRON ****

 MOESKROEN •  BELGIË

 Met een ligging vlak bij het marktplein van Moeskroen profiteert het Best 
Western Plus Hotel Alizé Mouscron van een ideale uitvalsbasis om de stad te 
verkennen. De 58 hotelkamers zijn onder meer voorzien van airconditioning, 
gratis wifi, een flat screentelevisie, een bureau, koffie- en theefaciliteiten, 
een telefoon, een badkamer met bad of inloopdouche en haardroger. Het 
hotelpersoneel staat je graag bij met vragen over uitstapjes in de omgeving. 
Wie 's avonds graag nog even ontspant, kan daarvoor terecht in Bar Alizé 
of de gratis sauna van het hotel. Wie liever lekker uitgeput onder de lakens 
kruipt, kan ook nog een laatste rondje sporten in de fitness. Breng zeker ook 
een bezoek aan het Folkloremuseum en het Musée Martine. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Le Manoir du Capitaine in  Feluy

98 

  LE MANOIR DU CAPITAINE ***
 FELUY •  BELGIË

 Midden in het plattelandsdecor van Henegouwen staat Le Manoir du 
 Capitaine, een comfortabel hotel waar geschiedenis en comfort hand in 
hand gaan. Het hotel telt dertig kamers die elk op een andere manier ingericht 
zijn met respect voor de authenticiteit van het gebouw. Je beschikt er over 
een zee aan ruimte: een aparte slaapkamer, een badkamer, een salon met 
televisie, een eetkamer en een volledig uitgeruste keuken met magnetron en 
vaatwasser. Er is ook een ruimte met prachtige gewelven waar er, als er geen 
speciale evenementen plaatsvinden, ontbeten wordt. Het hotel heeft geen 
eigen restaurant, maar met de wagen vind je snel een gezellig restaurantje 
in de buurt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een suite (Grand Luxe 
of Romantique)

• een ontbijt
• een fles wijn om te 

delen
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 Best Western Plus Orange Hôtel in  La Louvière
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  BEST WESTERN PLUS ORANGE HÔTEL ***+

 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, vrucht-
baarheid en de terugkeer van de lente. Het driesterrenhotel Best Western 
Plus Orange Hôtel hoefde dus niet ver te zoeken naar zijn naam. Of er ook 
sinaasappelen bij het ontbijt zijn? Daarvoor zul je zelf naar het hotel 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 Cœur d'orange- 
suite

• een ontbijt met show-
cooking

• een welkomstdrankje
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 Congres Hotel Van der Valk Mons in  Bergen
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  CONGRES HOTEL VAN DER VALK 
MONS ****
 BERGEN •  BELGIË

 Het moderne Congres Hotel Mons Van der Valk ligt aan de rand van Bergen, 
niet ver van het station en het gloednieuwe Mons International Congress 
Xperience, het futuristische congresgebouw dat werd ontworpen door het 
bekende architectenbureau Studio Libeskind. De ruime en elegante kamers 
zijn volledig ontworpen in functie van de eigentijdse reiziger. In het restaurant 
Quai 5 worden vanuit de mooie, open keuken allerlei gezonde gerechten 
geserveerd die de volledige wereldkaart vertegenwoordigen. Bovendien 
beschikt het hotel over een gezellige lounge, een fitness- en wellnesscentrum 
en een prachtig panorama over de stad. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een suite

• een ontbijt
• vrije toegang tot sauna, 

hamam en fitness
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 Best Western Plus Hotel & Apart hotel Casteau Resort in  Casteau
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  BEST WESTERN PLUS HOTEL  
& APART HOTEL CASTEAU RESORT ***

 CASTEAU •  BELGIË

 Wie op zoek is naar een verblijf vlak bij allerlei toeristische en culturele acti-
viteiten, is aan het juiste adres bij het Best Western Plus Hotel & Aparthotel 
Casteau Resort Mons. Dit driesterrenhotel bevindt zich op zeven kilometer 
van het dynamische Bergen en is een ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan 
het prachtige dierenpark Pairi Daiza of de mijnen van Spiennes. Het hotel 
beschikt over negentig kamers. 's Ochtends geniet je van een uitgebreid 
ontbijtbuffet. Na een drukke dag kun je 's avonds een lekker glas drinken in 
bar Le Castellois. Wie nog zin heeft om wat te relaxen of te sporten kan in 
de sauna, de jacuzzi of de fitnesszaal van het hotel terecht. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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  CHÂTEAU DE NAMUR ****
 NAMEN •  BELGIË

 Prachtig gelegen op de top van de Citadel van Namen ligt het luxueuze 
viersterrenhotel Château de Namur. Het kasteel herbergt dertig elegante 
kamers, die in de herfst van 2017 gerenoveerd werden. Vanuit je kamer heb 
je een mooi uitzicht op het park van het château of de Maasvallei. Voor het 
diner schuif je aan tafel in gastronomisch restaurant l'Ermitage. Hier wordt 
een klassiek geïnspireerde keuken geserveerd met enkele frivole invalshoeken. 
Na het diner is het heerlijk toeven in de sfeervolle bar van het kasteel. Naast 
de gebruikelijke dranken vind je ook veertig soorten whisky op de kaart. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 Dinant is een bijzondere stad. Ze ligt als het ware gekneld tussen de Maas en 
de steile rotsen waarop de beroemde citadel torent. Met de diverse activi-
teiten en de lekkere eetadresjes die het stadje en haar omgeving aanbieden, 
mag Dinant zich gerust een toeristische topper noemen. Als uitvalsbasis is 
het ibis Dinant ideaal. Dit eigentijdse hotel ligt langs de Maas, naast het 
casino. Het biedt gratis wifi en 59 kamers met heden daags comfort, zoals 
airconditioning en een badkamer met douche. Er is bovendien een hotelbar 
en je kunt ontbijten op het zonovergoten terras aan de Maas. Het terras is zo 
aangelegd dat je op een bootje op de rivier lijkt te dobberen. Een restaurant 
is er niet, maar je kunt steeds terecht in het restaurant van het casino of bij 
een van de vele adresjes van de stad. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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  CASTEL DE PONT-À-LESSE DINANT ***
 DINANT •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 BELG
IË

©
 al

ain
 va

nd
ec

ra
en



136

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme3/16/2017 16:19:16: goodtoknow_text changed

 Château de Vignée in  Vignée

105 

  CHÂTEAU DE VIGNÉE ***
 VIGNÉE •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hostellerie Le Charme de la Semois in  Alle-sur-Semois
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  HOSTELLERIE  
LE CHARME DE LA SEMOIS ***

 ALLE-SUR-SEMOIS •  BELGIË

 Dit driesterrenhotel ligt aan de oevers van de Semois, een van de mooiste 
rivieren van België. De achttien kamers zijn uitgerust om aan al je noden te 
voldoen. Ze hebben elk een eigen karakter, van traditioneel rustiek tot eigen-
tijds fris. Sommige kamers hebben een eigen balkon. Het hotel beschikt ook 
over een kamer voor personen met beperkte mobiliteit. Er is een bloemrijke 
tuin, een buitenzwembad en een groot terras. Het restaurant is ambassadeur 
van het trappistenbier uit de streek, Orval, en dat zie je op de menukaart bij 
gerechten als fondue met Orvalkaas en jong konijn met Orvalbier. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een fles bubbels om te 

delen
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 Le Charmes-Chambertin in  Thimister-Clermont
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  LE CHARMES-CHAMBERTIN ***
 THIMISTER-CLERMONT •  BELGIË

 In de adembenemende hoogvlakte van Herve staat een bijzonder knap 
gerestaureerde hoeve uit de achttiende eeuw. Hier vind je Le Charmes- 
Chambertin, een stijlvol hotel dat is ondergebracht in een nieuw gebouw op-
getrokken naast de hoeve. Het interieur van de kamers is bijzonder smaakvol. 
De vertrekken zijn ruim en hebben een prachtige bad kamer. De gastheer 
en gastvrouw leggen met kennis van zaken hun gasten in de watten. In Le 
Charmes-Chambertin tovert de sympathieke chef-kok Roger Simul verse 
producten om tot gerechten op hoog niveau. Mensen komen van ver om 
zijn keuken te proeven, wat ook de inspecteurs van Michelin niet is ontgaan. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een luxekamer

• een ontbijt

Opgelet: gelieve bij je 
reservering het uur van 
aankomst mee te delen, 
alsook of je wenst te 
dineren in het restaurant.
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  LE CHÂTEAU DE LIMONT ***
 LIMONT •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een kasteelkamer

• een ontbijt
• een fles wijn op de 

kamer om te delen
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 Château de Harzé in  Harzé
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  CHÂTEAU DE HARZÉ ***
 HARZÉ •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een superieure kamer 
in het kasteel

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
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 Les Comtes de Méan in  Luik
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  LES COMTES DE MÉAN *****
 LUIK •  BELGIË

 Welkom in het allereerste vijfsterrenhotel van Luik: Hotel Les Comtes de 
Méan. Het luxegebouw is een samensmelting van twee historische heren-
huizen: Le Sélys Longchamps en Les Comtes de Méan. Met je bon verblijf je 
in een Classic-kamer van maar liefst dertig vierkante meter met een minibar, 
airconditioning en koffie- en theefaciliteiten. Wie zich wil verwennen kan te-
recht in het wellnessgedeelte van het hotel, Osmose Spa. De wellnessruimte 
is intiem en kleinschalig maar bijzonder smaakvol. Je kunt er gebruikmaken 
van een zwembad, sauna, jacuzzi en fitness. Voor culinaire verwennerij kun 
je terecht bij brasserie L'Atelier du Sélys. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Classic-kamer

• een ontbijt 
• vrije toegang tot 

Osmose Spa

Badkleding: verplicht. 
Badlinnen: gebruik 
badjas en handdoek 
inbegrepen.
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 Hotel-Restaurant Verviers in  Verviers
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  HOTEL-RESTAURANT VERVIERS ****
 VERVIERS •  BELGIË

 Hotel-Restaurant Verviers opende haar deuren na een heus renovatieproject 
van het oude station van Verviers. Het resultaat: een prachtige harmonie tus-
sen klassiek en modern. In restaurant L'entrepôt krijg je uitstekende gerechten 
uit de internationale keuken voorgeschoteld. Als het weer het toelaat, kun 
je met een drankje tot rust komen op het grote terras. Wie op zoek is naar 
nog meer ontspanning kan in de kleine wellnessruimte terecht. Je geniet er 
van een sauna, hamam, ontspanningsruimte en fitness.  Hotel-Restaurant 
Verviers denkt ook aan het milieu: geothermie zorgt mee voor verwarming 
en warm water. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaard duplex kamer

• een ontbijt
• een fles champagne om 

te delen
• vrije toegang tot het 

wellnesscenter en het 
buitenzwembad (zomer-
maanden)

Badkleding: verplicht. 
Badlinnen: zelf meenemen 
of ter plaatse huren.

Opgelet: het zwembad is 
enkel toegankelijk begin mei 
tot midden september.
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 Radisson Blu Balmoral Hotel in  Spa
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  RADISSON BLU BALMORAL ****
 SPA •  BELGIË

 Het volledig gerenoveerde Radisson Blu Balmoral bevindt zich in het groene 
hart van de Belgische Ardennen, op slechts anderhalve kilometer van de 
heilzame Thermen van Spa. Het hotel heeft 106 luxueuze kamers die in een 
klassieke of hedendaagse stijl opgetrokken zijn. In het wellnesscentrum van 
het hotel kom je volledig tot rust. Als gast mag je gratis in het binnenzwembad, 
de sauna, het Turks stoombad en de fitnessruimte. Tegen betaling kun je je 
ook laten verwennen in de diverse verzorgings cabines. Het restaurant Entre 
Terre & Mer schotelt heerlijke streekgerechten voor. In de zomer kun je op 
het terras genieten van de zon. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van de wellness-

faciliteiten
Badkleding: verplicht in het 
zwembad. Badlinnen: gebruik 
handdoek inbegrepen. Badjas 
meenemen of huren aan de 
receptie. Slippers: meenemen 
of huren aan de receptie.
Opgelet: reserveren voor het 
restaurant Entre Terre & Mer 
is noodzakelijk op vrijdag avond 
en zaterdagavond.
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  RADISSON BLU PALACE HOTEL ****
 SPA •  BELGIË

 Het viersterrenhotel Radisson BLU Palace Hotel ligt in het hart van Spa, aan 
de voet van de Annette-et-Lubinheuvel. Een kabellift verbindt het hotel met 
het bekende kuurcentrum boven op de heuvel. Het hotel ontvangt je in een 
van zijn 120 luxe kamers. Brasserie Les Saisons de Spa laat je genieten van 
regionale en internationale brasserie specialiteiten. Ook staan er seizoens-
gebonden menu's op de kaart, geïnspireerd door smaken van alle werelddelen. 
Het verwarmde buitenterras met uitzicht op het stads centrum is zeer populair. 
Het uitgebreide ontbijt bestaat uit gerookte zalm, ontbijt granen, yoghurt, 
vers fruit, een assortiment broodjes en koffiekoeken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

sauna en fitness
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 Silva Hotel Spa-Balmoral in  Spa
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  SILVA HOTEL SPA-BALMORAL ****
 SPA •  BELGIË

 Silva Hotel Spa-Balmoral ligt te midden van de bossen van Spa. Vanop de 
balkons van de kamers aan de achterzijde geniet je van een uitzicht op de vallei. 
Ook in het restaurant profiteer je dankzij de grote ramen van de groene om-
geving. Bij mooi weer kun je buiten zitten op het terras. Het wellness centrum 
heeft er al wat jaren op zitten, maar alles is proper en verzorgd. Het biedt 
een overdekt zwembad, rustruimte, solarium (betalend), fitnesstoestellen, 
hamam en sauna en een privétuin met buitenjacuzzi. Je kunt hier ook terecht 
voor een welverdiende schoonheidsbehandeling of massage. 

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

standaardkamer
• een ontbijt
• vrije toegang tot het 

wellness centrum
Badkleding: verplicht in het 
zwembad en de jacuzzi, toege-
laten in de sauna en het Turks 
stoom bad. Badlinnen: gebruik 
handdoeken is inbegrepen. 
Badjas meenemen of ter 
plaatse huren. Slippers mee-
nemen of ter plaatse kopen.
Opgelet: de Bongo is niet gel-
dig tijdens de grote auto races 
in Francorchamps.
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 Hôtel de la Source in  Francorchamps

115 

  HÔTEL DE LA SOURCE ****
 FRANCORCHAMPS •  BELGIË

 In Spa-Francorchamps, in het hart van de Ardennen, heeft Hôtel de la Source 
de meest unieke locatie. Het viersterrenhotel kijkt uit over het autocircuit van 
Spa-Francorchamps en ligt bovendien net boven de legendarische circuit-
bocht La Source. Hier logeer je in de natuur en ben je een geprivilegieerde 
toeschouwer van het mooiste autocircuit ter wereld. De moderne stijl en 
het design van je kamer, gecombineerd met het vele daglicht dat door de 
grote ramen binnen valt, zullen je verblijf zonder twijfel memorabel maken. 
Tijdens je verblijf zal een bezoekje aan de sauna of fitness je lichaam fit en 
ontspannen houden. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

sauna en de fitness
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 Hotel Bütgenbacher Hof in  Bütgenbach
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  HOTEL BÜTGENBACHER HOF ****
 BÜTGENBACH •  BELGIË

 De Familie Maraite heet je welkom in het Bütgenbacher Hof, gelegen aan het 
sfeervolle marktplein van Bütgenbach. Hier geniet je van rust, ontspanning en 
verwennerij in alle viersterrencomfort. Een aantal kamers zijn karakteristiek 
ingericht met veel hout en natuurlijke materialen, andere zijn moderner van 
opzet. Het hotel beschikt over een culinair restaurant met gerenommeerde 
wijnkelder, een wintertuin, een terras en een wellnesscenter. De wellness-
ruimte is gedeeltelijk vernieuwd en heeft een zwembad, infraroodsauna, 
whirlpool, hamam en fitness. In de omliggende bossen en rond het meer 
vind je tal van fietsroutes en wandelpaden. 

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

standaardkamer
• een ontbijt
• vrije toegang tot het 

wellness centrum
Badkleding: verplicht in het 
zwembad, niet toegelaten in 
de wellnessruimte.  
Badlinnen: gebruik badjas en 
handdoek inbegrepen.
Opgelet: bij aankomst op 
zondag tot en met donderdag 
logeer je in het hoofdgebouw, 
bij aankomst op vrijdag of 
zaterdag logeer je in het bijge-
bouw (80 meter verder).
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 Relax Hotel Pip Margraff in  Sankt-Vith
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  RELAX HOTEL PIP MARGRAFF ****
 SANKT-VITH •  BELGIË

 In het hartje van het romantische Sankt-Vith staat het viersterrenhotel Relax 
Hotel Pip Margraff. Gastvrijheid is hét kernwoord van dit gezellige familie-
hotel. De 26 comfortabele kamers zijn uitgerust met televisie, telefoon, 
minibar, gratis wifi, radio en een badkamer met bad of douche en haardroger. 
Het restaurant serveert verfijnde menu's en een ruime keuze aan regionale 
en seizoensgebonden specialiteiten. Uiteraard horen hier bijpassende wijnen 
bij. Net zoals het restaurant behoort het intieme wellnesscentrum van het 
hotel tot een van de betere in de streek. Je geniet er van een sauna, whirlpool, 
nevel- en belevenisdouche, infraroodcabine en rotszwembad. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot het 

wellness center (sauna en 
zwembad)

• een jeton voor de 
whirlpool OF de hamam

Badkleding: verplicht in het 
zwembad, toegelaten in het 
saunagedeelte. Badlinnen: 
gebruik handdoeken en 
badjassen inbegrepen. 
Slippers: meenemen of ter 
plaatse kopen.
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 Romantik Hotel Le Val d'Amblève in  Stavelot
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  ROMANTIK HOTEL LE VAL D'AMBLÈVE **** 
 STAVELOT •  BELGIË

 Romantik Hotel Le Val d'Amblève ligt in een imposante tuin, aan de rand van 
het stadje Stavelot. Naast de prachtige ligging, koestert deze hostellerie zijn 
warme ambiance, hedendaagse comfort en verfijnde keuken. Er zijn achttien 
unieke en modern ingerichte kamers, alle voorzien van het nodige comfort. 
Het sfeervolle restaurant biedt een prachtig uitzicht op de verlichte tuin 
en het terras waar je kunt genieten van een drankje, ontbijt, lunch of diner. 
Het hotel beschikt verder over een sauna, een hamam en een dakterras met 
panoramisch uitzicht op de vallei van Stavelot. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  Hôtel Au Vieux Durbuy in  Durbuy
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LA ST-HUBSPHAIR
SAINT-HUBERT •  BELGIË

In het hartje van provincie Luxemburg tref je het stadje Saint-Hubert. De 
statige basiliek is zeker een bezoekje waard, alsook het pittoreske kleine 
stadscentrum. Tijdens het jachtseizoen is dit de regio bij uitstek om diverse 
overheerlijke wildspecialiteiten te proeven, uiteraard in de gekende gezellige, 
Ardense sfeer. Om op een unieke manier van Saint-Hubert en de prachtige 
omgeving te genieten, kun je terecht bij La St-Hubsphair. Je overnacht hier 
op een heuvelflank met uitzicht op de basiliek in een opblaasbare transparante 
bol. In je Hubsphair beschik je over een zacht bed en elektriciteit om je nachtje 
sterrenkijken nog aangenamer te maken. Direct naast je Sphair beschik je 
over een campingtoilet en een lavabo om je op te frissen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
Sphair

• een ontbijt 
• een welkomstdrankje

Opgelet: dit arrangement is 
enkel geldig van zondag tot 
donderdag. Voor overnach-
tingen op vrijdag en zaterdag 
wordt een supplement 
van 80 euro aangerekend. 
 Reserveren is niet mogelijk 
via de Bongo-website, gelie-
ve rechtstreeks contact op te 
nemen met de aanbieder.
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 Azur en Ardenne in  Durbuy
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  AZUR EN ARDENNE ****
 DURBUY •  BELGIË

 Het vakantiedomein Azur en Ardenne geniet van een prachtige ligging op 
de hoogten van Barvaux-sur-Ourthe, in de gemeente Durbuy. Vanop het 
domein heb je een panoramisch uitzicht over het groen. Je geniet hier van een 
hedendaags ontbijt bestaande uit een warm en koud continentaal buffet, dat 
met mooi weer geserveerd wordt op het terras. In de wellnessruimte Marine 
is het heerlijk ontspannen in het zwembad, de sauna, de jacuzzi, de hamam, 
het solarium en de ontspanningsruimte. De wellnessruimte is bereikbaar 
vanuit de kamers maar ook via een aparte ingang. Op het domein en in de 
omgeving vind je nog talrijke activiteiten. Hier heerst een echt vakantiegevoel. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

wellnessruimte

Badkleding: verplicht. 
Badlinnen: badjas en 
handdoeken op de kamer. 

Opgelet: kinderen 
jonger dan 14 jaar hebben 
toegang tot de wellness 
onder begeleiding van een 
volwassene (geen toegang 
tot de sauna en hamam).
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 Hôtel Quartier Latin in  Marche-en-Famenne
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  HÔTEL QUARTIER LATIN ****
 MARCHE-EN-FAMENNE •  BELGIË

 Aan een gezellig plein in het centrum van de Ardense stad Marche-en- 
Famenne vind je het viersterrenhotel Quartier Latin. Quartier Latin bestaat 
uit twee gebouwen: een gerestaureerde Jezuïetenkerk in barokstijl en een 
nieuwere vleugel met de naam Résidence. In deze nieuwe vleugel vind je een 
bar, het restaurant, extra kamers en een relaxcentrum. Bij mooi weer is het 
heerlijk tafelen op het fleurige terras. Wie zin heeft in een cappuccino of 
een stukje taart is welkom in le Café-Latin. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een romantische suite

• een ontbijt
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 Hostellerie des Tilleuls in  Smuid
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  HOSTELLERIE DES TILLEULS ***
 SMUID •  BELGIË

 Hostellerie des Tilleuls is gelegen in een typisch Ardens dorp met nog geen 
190 inwoners, midden in de uitgestrekte bossen van de Haute Lesse. Rust, 
ontspanning en genot zijn hier de ingrediënten van een aangenaam verblijf. 
De hostellerie is ondergebracht in een oude boerenhoeve uit 1684 en werd 
in 1984 getransformeerd tot een hotel met een authentieke Ardense uit-
straling. De zeventien kamers van de hostellerie zijn voorzien van alle comfort. 
In het sfeervolle, authentieke restaurant Le Weckpot verschijnen culinaire 
gerechten op tafel, bereid met marktverse producten en tijdens het jacht-
seizoen typische wildgerechten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Best Western Hotel Arlux in  Aarlen
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  BEST WESTERN HOTEL ARLUX ***
 AARLEN •  BELGIË

 In een rustige, groene omgeving aan de rand van de stad Aarlen vind je het 
vlot bereikbare Best Western Hotel Arlux, een ideale uitvalsbasis om de streek 
te verkennen. Je auto kun je gratis kwijt op de parking van het hotel. Het 
hotel heeft 78 ruime en stijlvolle kamers voorzien van alle luxe en comfort. 
In Le Jardin du Luxembourg, het gastronomisch restaurant, staat 's ochtends 
een heerlijk ontbijtbuffet klaar. 's Avonds is het in dit vernieuwde restaurant 
ook smullen, want dan staan er streekspecialiteiten op het menu. Ook de 
bar werd onlangs heringericht: de ideale plaats voor een snelle hap of een 
lekkere cocktail. Bij mooi weer kun je op het zonnige terras ontspannen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Château d'Urspelt in  Urspelt
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WILDTRAILS
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
• een gps-wandeling
• een kajaktocht

BELG
IË



156

DEZE BONGO

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

 16/02/2017 13:26:25: Copied theme & themepartners from another theme3/20/2017 
16:52:16: main_photo changed
3/20/2017 16:52:57: extra_photo3 changed

 Cottage Suites Cocoon Hotel La Rive in  Bourscheid-Plage
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  COTTAGE SUITES COCOON HOTEL  
LA RIVE ****

 BOURSCHEID-PL AGE •  GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

 De twaalf moderne cottage suites van Cottage Suites Cocoon Hotel La Rive 
liggen rustig aan de oever van de rivier de Sûre. De suites van 55 vierkante 
meter kijken uit over het stromende water en het achterliggende groen. 
Alle suites zijn recent verbouwd en beschikken over een kleine en een grote 
slaapkamer, een ruime badkamer met schuifwand, een apart toilet, een 
tweepersoonsregendouche, een bubbelbad en een zithoek. Je vindt er ook 
een ruim terras met uitzicht op de Sûre. 's Ochtends maak je voor het 
ontbijtbuffet een korte wandeling langs de rivier naar het Cottage Suites 
Cocoon Hotel La Rive. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een cottage suite

• een ontbijtbuffet met 
bubbels
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 Hôtel International - Espace Wellness in  Clervaux
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  HÔTEL INTERNATIONAL -  
ESPACE WELLNESS ****

 CLERVAUX •  GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

 Hôtel International ligt in het centrum van Clervaux, in het hart van de 
 Luxemburgse Ardennen. Met je bon verblijf je in een ruime en comfortabele 
kamer, voorzien van al het viersterrencomfort en gratis wifi. Er zijn twee res-
taurants en een bar: Rhino Steakhouse & Pizzeria, restaurant Da Lonati en de 
Cabana loungebar. De kers op de taart is de wellness- en relaxatieruimte met 
overdekt zwembad, whirlpool, saunalandschap met Finse sauna, infraroodsauna, 
tropische douche, hamam en stoombad met zout houdende dampen. Wie liever 
de benen strekt, kan genieten van een lange wandeling in de natuurgebieden 
van Clervaux. 

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

comfortkamer
• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

wellness faciliteiten; indien 
je tijdens de week boekt 
(van zondag tot donderdag 
behalve op feestdagen) 
krijg je ook een sessie 
 luminotherapie (15 min).

Badkleding: niet toegelaten in 
het saunalandschap, verplicht 
op alle andere plaatsen. 
Badlinnen: gebruik badjas en 
handdoek inbegrepen.
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 The Seven Hotel in  Esch-sur-Alzette
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  CHÂTEAU D’URSPELT ****
 URSPELT • GROOTHERTOGDOM  LUXEMBURG

 Clervaux is een pittoresk stadje in het noorden van Luxemburg, omgeven door 
uitgestrekte groene landschappen. Het achttiende-eeuwse gerenoveerde 
Château d’Urspelt biedt een geslaagde mix van hedendaags comfort en 
een bijzondere historische atmosfeer. Dat merk je zodra je de receptie en de 
stijlvolle salons betreedt. Ook de dertig kamers zijn luxueus en met veel oog 
voor detail ingericht. Ze bieden alle nodige voorzieningen. In de loungebar 
kun je terecht voor een gezellige babbel bij een lekker glas. Het kasteel 
biedt ook twee wellnessruimtes met sauna, solarium, hamam, bubbelbad 
en relaxatieruimtes. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot de  wellness 

Aquanat’our (2u) 
(9 km van het kasteel)
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 Légère Hotel Luxembourg in  Munsbach
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  LÉGÈRE HOTEL LUXEMBOURG ****
 MUNSBACH •  GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

 Eindeloze mountainbike- en wandelroutes, talrijke musea en monumenten, 
ontelbare winkels, heerlijke wijnproeverijen: 'klein maar fijn' Luxemburg 
heeft voor ieder wat wils. Dankzij het moderne Légère Hotel Luxembourg 
als vertrekbasis, ontdek je dit allemaal zelf. Het hotel ligt op een kwar-
tiertje rijden van het bruisende centrum van Luxemburg-stad. In je ruime 
 Residence-kamer is het zalig vertoeven. Je beschikt er over airconditioning, 
een kingsizebed, badkamer met regendouche en haardroger, minibar, badjas, 
flatscreen televisie, gratis wifi, zithoek en een Nespresso-apparaat. Voor in- en 
ontspanning kun je terecht in het wellness- en fitnessgedeelte. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Residence-kamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
• vrije toegang tot de 

Well-Fit
• gebruik van de minibar
• een late check-out om 

16 uur op zaterdag en 
zondag (afhankelijk van 
beschikbaarheid)
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 Auberge Eislecker Stuff in  Derenbach
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  AUBERGE EISLECKER STUFF **
 DERENBACH • GROOTHERTOGDOM  LUXEMBURG

 In het Luxemburgse Derenbach kun je voor een pittoresk verblijf terecht bij 
Auberge Eislecker Stuff. De sympathieke zaakvoerders ontvangen je met 
open armen. Auberge Eislecker Stuff telt acht ruime kamers, die verdeeld 
zijn over het gelijkvloers en de eerste verdieping van het grote landhuis. De 
kamers zijn rustiek ingericht, met veel authentieke elementen. Je beschikt 
over een eigen badkamer en een flatscreentelevisie. Wil je je na een dagje 
uit nog wat verder ontspannen, dan kun je helemaal tot rust komen in de 
kleine intieme sauna. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijtG
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  MERCURE KIKUOKA GOLF CLUB ****
 CANACH •  GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

 Het kleine dorpje Canach is de thuisbasis van het viersterrenhotel Mercure 
Kikuoka Golf Club. Je kamer beschikt over een uitgebreid comfort zodat je 
niks tekortkomt. Bij goed weer neem je plaats op het terras. Restaurant Um 
Scheierhaff serveert Franse gerechten met seizoens- en streekproducten. 
Het wellnesscentrum van het hotel is niet bijzonder groot, maar mooi door 
het vele daglicht dat er binnenvalt. Je vindt er een zwembad, sauna, bubbel-
bad en koud dompelbad. Opgelet: de wellness is voor mannen en vrouwen 
apart. Je kunt als koppel gebruikmaken van de wellness als je dit ter plaatse 
aanvraagt en dit op basis van beschikbaarheid. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

wellness
• een Sephora- 

wellnesskit

Badkleding: verplicht. 
Badlinnen: gebruik 
badjas en handdoek 
inbegrepen.
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  MELIÁ LUXEMBOURG ****
 LUXEMBURG •  GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

 Het prachtige hotel Meliá Luxembourg is een schoolvoorbeeld van een 
trendy hotel. Het design is van de hand van architect Jim Clemens. Het 
resultaat mag gezien worden: het is een pareltje van hedendaagse archi-
tectuur op wandelafstand van het centrum van de stad. De 161 moderne 
kamers zijn stijlvol ingericht en zijn voorzien van alle comfort. Het hotel 
heeft een fenomenaal uitzicht over de levendige stad en beschikt over een 
sauna, een fitnessruimte, twee restaurants en twee bars. 's Ochtends wordt 
het ontbijt in buffetvorm geserveerd in restaurant Goya, met uitzicht op het 
Mudam-museum. Restaurant Aqua serveert een hedendaagse mediterrane 
keuken en heeft een terras op het Place de l'Europe. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot 

het fitness- en het 
 wellnesscentrum

Opgelet: deze formule is 
alleen geldig op vrijdag, 
zaterdag en zondag.
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 Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal in  Luxemburg
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  SOFITEL LUXEMBOURG  
LE GRAND DUCAL *****

 LUXEMBURG •  GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

 Sofitel Le Grand Ducal is een indrukwekkend vijfsterrenhotel met een uitzicht 
over de historische stad Luxemburg en de diepe valeien van de Alzette en 
de Pétrusse. Je juniorsuite biedt in de eerste plaats uitstekend slaapcomfort 
dankzij het Sofitel 'MyBed'. De inrichting is eigenzinnig maar smaakvol, met 
pasteltinten. Faciliteiten zoals wifi, een iPodaansluiting, een plasmatelevisie, 
een regendouche en een minibar zijn aanwezig. Om tijdens het eten van 
het uitzicht te kunnen genieten, bevindt het restaurant zich op de bovenste 
verdieping. Eveneens op de bovenste verdieping ligt de bar Coco Mango. 
Dj's zorgen er voor loungemuziek terwijl je geniet van verrassende cocktails. 
Om je conditie op peil te houden is er een fitnessruimte. 

 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 marjolein, klaproos, kamille… In de 
buurt van Nisse start een korte wandeling 
van 4,5 kilometer door het gebied. Be-
halve bloemen kun je onderweg ook een 
groot aantal grazende koeien en schapen 
spotten.
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HOTELS IN NEDERLAND

133  WestCord Hotel Schylge in  West-Terschelling 174
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186  Sandton Hotel De Roskam in  Rheden 227
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196  De Limbourg Sittard in  Sittard 237
197 Hotel Heijenrath in Heijenrath 238
198  Amrâth Hotel & Thermen Born-Sittard  

in  Born 239
199  Fletcher Hotel Kasteel Erenstein in  Kerkrade 240
200  Hamsphire Hotel - Kasteel Doenrade  

in  Doenrade 241
201  Amrâth Grand Hotel de l'Empereur  

in  Maastricht 242
202  Buitenplaats Vaeshartelt in  Maastricht 243
203  Hampshire Designhotel - Maastricht  

in  Maastricht 244
204  Saillant Hotel Maastricht City Centre  

in  Maastricht 245
205  Parkhotel Valkenburg in  Valkenburg 246
206  Fletcher Hotel Valkenburg in  Valkenburg 247
207  Hampshire Hotel - Voncken Valkenburg  

in  Valkenburg aan de Geul 248
208  Hotel de Uitkijk in  Valkenburg aan de Geul 249

209  Villa Valkenburg in  Valkenburg 250
210  Hotel Residentie Slenaeken in  Slenaken 251
211 De Oolderhof in Herten 252
212  Saillant Hotel Gulpenerland in  Gulpen 253
213 Buitenboel in Holthees 254
214  Hampshire Hotel - Fitland Oss in  Oss 255
215  Hampshire Hotel - Fitland Mill in  Mill 256
216  Hampshire Hotel - Auberge De Hilver  

in  Diessen 257
217  Fletcher Hotel-Restaurant De Kempen  

in  Reusel 258
218  Hampshire Hotel - Fitland Helmond  

in  Helmond 259
219  Hampshire Hotel - Crown Eindhoven  

in  Eindhoven 260
220 Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe  

in Deurne 261
221  Fletcher Hotel-Restaurant Duinzicht  

in  Ouddorp 262
222  Hampshire Hotel - Renesse in  Renesse 263
223  Fletcher Landgoedhotel Renesse in  Renesse 264
224  Amadore Grand Hotel De Kamperduinen  

in  Kamperland 265
225  Hostellerie Schuddebeurs - Hampshire Classic  

in  Schuddebeurs 266
226  Hotel Zilt Vlissingen in  Vlissingen 267
227  Amadore Hotel - Restaurant Arion  

in  Vlissingen 268
228  Fletcher Hotel - Restaurant De Dikke Van Dale  

in  Sluis 269
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 partner copied from other theme

 WestCord Hotel Schylge in  West-Terschelling

133 

  WESTCORD HOTEL SCHYLGE ****
 WEST-TERSCHELLING •  NEDERL AND

 Aan de levendige haven van West-Terschelling en met uitzicht over de woe-
lige Wadden zee, ligt WestCord Hotel Schylge. Dit viersterrenhotel is het 
ideale adres voor een verblijf zonder zorgen, waarbij strand, natuur en fietsen 
centraal staan. De 88 moderne hotelkamers zijn van alle gemakken voorzien 
en hebben allemaal een balkon of terras. Ook de ontspannings mogelijkheden 
van WestCord Hotel Schylge zijn top. Je kunt er borrelen in de leuke bar, 
er zijn bowlingbanen, een beautysalon, biljarttafels, een solarium, sauna's en 
een overdekt zwembad. 

 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.

 partner copied from other theme3/20/2017 12:4:30: voucher_value changed

 WestCord Strandhotel Seeduyn in  Vlieland
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  WESTCORD STRANDHOTEL SEEDUYN ****
 VLIEL AND •  NEDERL AND

 WestCord Strandhotel Seeduyn ligt op een locatie die met recht uniek te 
noemen is. Nergens in Nederland vind je een vrijstaand hotel zo dicht bij de 
zee. In heel het hotel geniet je van het prachtige uitzicht over de Noordzee 
en het uitgestrekte strand. Het hotel heeft twee restaurants, strandpaviljoen 
't Badhuys en een bar. Daarnaast biedt het ook heel wat ontspannings-
mogelijkheden. Denk maar aan bowlingbanen, biljarts, outdoortennisbanen, 
een manege en een kinderspeelplaats. Als hotelgast geniet je in het luxueuze 
wellnesscenter van meerdere sauna's, een stoombad, dompelbaden, een 
whirlpool, een beautysalon en een binnenzwembad. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
superiorkamer

• een ontbijt
• gebruik van de sauna- en 

wellnes faciliteiten in 
 Wellcome Vlieland (4u)

Badkleding: niet toegela-
ten in het saunagedeelte, 
verplicht in het zwembad. 
Elke eerste dinsdag van de 
maand is een badkle-
dingdag.  
Badlinnen: gebruik badjas 
en handdoek inbegrepen.
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 Grand Hotel Opduin in  De Koog
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  GRAND HOTEL OPDUIN ****
 DE KOOG •  NEDERL AND

 Grand Hotel Opduin op Texel is de ideale bestemming om helemaal tot jezelf 
te komen. Je vakantie begint op het moment dat de veerboot zich losmaakt 
van de kade in Den Helder. Door de ideale locatie midden in Nationaal Park 
De Duinen van Texel sta je binnen tien minuten met je blote voeten op het 
strand. Vanuit het raam van je ruime kamer zie je de konijnen en fazanten 
voorbij huppelen. Het befaamde Texelse ontbijtbuffet biedt een groot as-
sortiment aan Texelse producten, maar ook 's avonds kun je proeven van 
lokale ingrediënten in het Opduin Restaurant. Voor complete ontspanning 
bezoek je de wellnessafdeling of neem je een duik in het verwarmde zwembad. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

wellness faciliteiten

Badkleding: verplicht in 
het zwembadgedeelte, 
niet toegelaten in de 
sauna.  
Badlinnen: gebruik 
badjas en handdoek 
inbegrepen.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof in  Leeuwarden

136 

  FLETCHER HOTEL-PALEIS  
STADHOUDERLIJK HOF ****

 LEEUWARDEN •  NEDERL AND

 Midden in de Friese hoofdstad Leeuwarden vind je het karakteristieke 
viersterren hotel Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof. Tot 1971 was het 
pand het bezit van de Nederlandse koninklijke familie. Het opende de deuren 
als hotel in 1996. De aanwezigheid van de koninklijke voorouders is nog goed 
voelbaar en de kamers zijn naar hen vernoemd. Alle kamers beschikken over 
bad of douche, toilet, haardroger, telefoon en televisie. In het restaurant kun 
je terecht voor een vorstelijk diner. Aan de achter zijde van het hotel vind je 
de Hoftuin met een terras, waar je bij mooi weer kunt dineren. Het ontbijt 
wordt geserveerd in de serre, die aan de voormalige balzaal grenst. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D



178

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Beach Hotel de Vigilante in  Makkum

137 

  BEACH HOTEL DE VIGILANTE ****
 MAKKUM •  NEDERL AND

 Vlak aan het zandstrand van het Friese Makkum en de aangrenzende brui-
sende boulevard, vind je Beach Hotel de Vigilante. Hier zijn strandgangers en 
watersporters aan het juiste adres. Bij het hotel hoort een beachresort waar 
je een boot of kano kunt huren en je kunt er ook tennissen en minigolfen. 
De kamer waarin je verblijft, heeft uitzicht op het IJsselmeer en is uitgerust 
met alle nodige voorzieningen voor een zorgeloos verblijf: flatscreentelevisie, 
wekdienst, wifi, bureau, terras en een badkamer met douche, haardroger 
en toilet. Er is een restaurant met serre en uitzicht op het IJsselmeer, bar, 
buitenterras, lounge en een eigen bowlingzaal. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een charmekamer met 
een terras aan zeezijde

• een ontbijt
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 Fletcher Hotel-Restaurant De Zon in  Oosterwolde

138 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE ZON ***

 OOSTERWOLDE •  NEDERL AND

 In Friesland schijnt de zon altijd! Of tenminste toch in Fletcher Hotel- 
Restaurant De Zon. Het ligt vrijwel op de grens van de provincies Friesland en 
Drenthe, op een prachtige locatie, midden in het centrum van Oosterwolde 
en aan de historische Turfroute. Er valt genoeg te zien in de omgeving. Het 
pand stamt uit 1870 en vertelt met zijn karaktervolle uit straling vele verhalen. 
De kamers zijn netjes, doch eenvoudig ingericht met douche, toilet, telefoon 
en televisie. Het restaurant is modern en gezellig. Om jezelf te verwennen, 
duik je tijdens je verblijf in Fletcher Hotel-Restaurant De Zon nog even de 
fitness, de sauna of het solarium in. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof in  Heerenveen

139 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
HEIDEHOF ****

 HEERENVEEN •  NEDERL AND

 Heerenveen, de sportstad van het Noorden in de provincie Friesland, is 
bekend vanwege het Thialf-schaatsstadion, waar internationale schaats-
evenementen worden gehouden, en het Abe Lenstra-voetbalstadion. Hier 
bevindt zich het Fletcher Hotel Heidehof. Het is gelegen in het Heidemeer-
gebied en tegenover het hotel bevindt zich een 9-holes golfbaan. De een-
voudige kamers beschikken over alle hedendaags comfort. Het sfeervolle 
restaurant is echt een aanrader. Daarnaast vind je in het hotel een ontbijt-
ruimte, een terras en de gezellige bar 'Under Wetter'. Met de auto, maar ook 
via uitgestippelde fietsroutes kun je pittoreske plaatsjes als Leeuwarden en 
Franeker bezoeken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D



181

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme3/17/2017 14:44:47: goodtoknow_text changed
3/17/2017 14:44:55: voucher_value changed
3/21/2017 12:20:29: extra_photo1 changed
3/21/2017 12:20:33: extra_photo2 changed
3/21/2017 12:20:39: extra_photo3 changed

 Hotel-Restaurant Lunia in  Oldeberkoop
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  HOTEL-RESTAURANT LUNIA ****
 OLDEBERKOOP •  NEDERL AND

 Op een rustige locatie, in het charmante dorpje Oldeberkoop in Friesland, 
vind je het statige Hotel-Restaurant Lunia. Het historische pand stamt uit 
de negentiende eeuw en heeft onder de huidige eigenaren een metamorfose 
ondergaan. De ruime en luxueuze hotelkamers zijn voorzien van alle modern 
comfort. Verder kun je gebruikmaken van de jacuzzi in openlucht en de 
sauna in de tuin. Het hotel beschikt over een schitterende tuin met fraaie 
bloemen en planten en een klein parkje: een prachtig decor om in de zomer 
plaats te nemen op het terras. Wie de mooie omgeving wil ontdekken, kan 
eropuit gaan met de fiets. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

wellness faciliteiten
• een dag fietshuur op 

de dag van aankomst
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 Hampshire Hotel St. Nicolaasga in  Legemeer
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
ST. NICOLAASGA ****

 LEGEMEER •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

• een ontbijt
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 Hampshire Hotel - Plaza Groningen in  Groningen

142 

  HAMPSHIRE HOTEL -  
PLAZA GRONINGEN ***

 GRONINGEN •  NEDERL AND

 Hampshire Hotel - Plaza Groningen ligt op het snijpunt tussen de A7 en de 
A28. Daarmee is dit designhotel een prima vertrekpunt voor een verkenning 
van zowel de stad Groningen als van de ommelanden. Het hotel ligt boven-
dien direct naast natuurgebied Hoornsemeer, waarin het heerlijk fietsen en 
wandelen is. De 121 hotel kamers bieden je alles wat je van een modern hotel 
kunt verwachten. De kamers zijn elegant ingericht, met moderne kunst aan 
de muur. Het hotel heeft tevens een binnenzwembad en een ruime tuin. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D

©
 R

on
ald

 L
ow

ijs



184

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme3/17/2017 15:32:46: voucher_value changed
3/21/2017 14:9:39: main_photo changed
3/21/2017 14:9:44: extra_photo1 changed
3/21/2017 14:10:3: extra_photo2 changed
3/21/2017 14:10:14: extra_photo3 changed

 Fletcher Familiehotel Paterswolde in  Paterswolde

143 

  FLETCHER FAMILIEHOTEL  
PATERSWOLDE ****

 PATERSWOLDE •  NEDERL AND

 Fletcher Familiehotel Paterswolde is uniek gelegen nabij het recreatiegebied 
Paterswoldse meer. De omgeving is prachtig groen. Paterswolde is dan ook 
zeer geliefd bij stadsmensen uit Groningen die op zoek zijn naar een beetje 
rust. De scheiding van de provincies Drenthe en Groningen loopt dwars door 
het dorp, misschien een verklaring voor het ietwat eigenzinnige karakter van 
het plaatsje. Je logeert in een van de 63 comfortabele kamers van Fletcher 
Familiehotel Paterswolde. Restaurant Paterswolde biedt een wisselende 
menukaart en staat bekend om de diversiteit in seizoensgerechten. Bij mooi 
weer kun je lekker tafelen op het terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt
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 CIty Hotel Stadskanaal in  Stadskanaal
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  CITY HOTEL STADSKANAAL ****
 STADSKANAAL •  NEDERL AND

 Op de grens van Drenthe en Groningen ligt City Hotel Restaurant 
 Stads kanaal. Het hotel ligt midden in het centrum van Stadskanaal, een 
gemeente die omgeven wordt door zevenhonderd hectare natuur. Ook de 
bruisende stad Groningen is zeker een bezoekje waard. Alle 42 kamers van 
Hotel Stadskanaal zijn comfortabel ingericht en voorzien van badkamer, 
smart-televisie, telefoon, minibar, Nespresso-koffiemachine en draadloos 
internet. Voor het ontbijt en diner kun je terecht in grand café 't Raadhuis. 
In de zomer kun je genieten van een drankje op het terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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  FLETCHER HOTEL LANGEWOLD **** 
& SAUNA THERMEN ZUIDWOLDE

 RODEN •  NEDERL AND

 In Roden, zo'n vijftien kilometer ten zuidwesten van Groningen, vind je het 
driesterren Fletcher Hotel Langewold. Je kunt hier eindeloos fietsen en 
wandelen in de Drentse bossen of een stadswandeling door Groningen maken. 
De kamers zijn voorzien van ruime en comfortabele bedden. In het restaurant 
ben je aan het juiste adres om heerlijk te dineren. Op zo'n 45 minuten rijden 
kun je ontspannen in Sauna Thermen Zuidwolde. Hier vind je zeven heerlijke 
sauna's. Kom tot rust in de Iki-sauna, kijk je ogen uit in de unieke grotsauna 
en ervaar een bijzondere saunagang in de zeldzame houtgestookte sauna. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

sauna en fitness
• een dag toegang tot 

Sauna Thermen Zuid-
wolde (ticket ontvang 
je bij check-in hotel)

Badkleding: niet toege-
staan. 
Badlinnen: badjas en 
handdoek meenemen.
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  ERFGOED LOGIES DE ESHOF ***
 NORG •  NEDERL AND

 In een historisch gedeelte van Norg vind je de authentieke Saksische boerderij 
De Eshof. Deze bed & breakfast staat in een op en top Drentse omgeving, 
Norg is immers een van de vele goed geconserveerde brinkdorpen die het 
gebied rijk is. De boerderij stamt uit 1762 en werd geheel gerenoveerd. 
Vanuit je kamer heb je uitzicht op de tuin en de omliggende boerderijen. Alle 
kamers beschikken over radio, gratis wifi, minibar, koffie- en theefaciliteiten, 
eethoek, koelkast, magnetron, servies, badkamer en toilet. Het ontbijt wordt 
geserveerd op je kamer of in de tuin. Hier vind je tevens een sauna (betalend) 
met zwembad, relaxruimte, open haard en ligbedden. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in de 
bovenkamer

• een ontbijt
• gebruik van koffie- en 

theefaciliteiten
• wandel- en fietsroutes
• gebruik van fietsen 

voor een dag
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 Fletcher Hotel & Wellness De Hunzebergen in  Exloo
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  FLETCHER HOTEL & WELLNESS  
DE HUNZEBERGEN ****

 EXLOO •  NEDERL AND

 Fletcher Hotel & Wellness De Hunzebergen ligt hoog op de Drentse  Hondsrug. 
Oorspronkelijk was dit een recreatiedomein. Tussen 2004 en 2007 werd 
het hotel verbouwd tot een bijzonder fraai landgoed met een prachtig hotel. 
De vijftig kamers van het hotel zijn met oog voor detail ingericht. Voor een 
heerlijk ontbijt, lunch of diner neem je plaats in het restaurant met streek- en 
seizoensgebonden gerechten. In het Beauty, Wellness & Spa Center kun je 
van top tot teen relaxen. Je vindt er binnen- en buitenzwembaden, een sauna, 
solarium, Turks stoombad en een whirlpool. Ook voor diverse lichaamsbehan-
delingen kun je hier terecht. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van de 

wellness faciliteiten 
• een solariumbezoek

Badkleding: verplicht in 
het zwembad, toegelaten 
in het Turks stoombad en 
de sauna. 
Badlinnen: gebruik 
badjas en handdoek 
inbegrepen.
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  ABDIJ DE WESTERBURCHT ***
 WESTERBORK •  NEDERL AND

 In het hart van Drenthe ligt het pittoreske dorp Westerbork. In het centrum 
hiervan staat het karakteristieke hotel Abdij de Westerburcht (afgestemd 
op Abdij de Koningshoeven). Een prima uitgangspunt voor fiets- en wandel-
tochten in een bosrijke omgeving met heidevelden, heerlijke vennetjes en 
zandverstuivingen. Het hotel beschikt over een groot terras met open haard-
jes, een fietsenstalling en huurfietsen. Naast het hotel vind je Vitalia Beauty 
& Wellness. Een beautysalon met twee behandelkamers en een wellnessplein 
met kelosauna, zoutsteensauna, stoomsauna en een ruimte voor hamam- en 
rasulbehandelingen. De relaxruimte met sapjesbar en zonnedakterras maken 
de wellnessbeleving compleet. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een kloosterkamer

• een ontbijtbuffet met 
streekproducten

• toegang tijdens de re-
guliere openings tijden 
tot Vitalia Beauty & 
Wellness (3u) (exclu-
sief behandelingen)
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 Hotel Café Restaurant Hegen in  Wezup
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  HOTEL CAFÉ RESTAURANT HEGEN ***
 WEZUP •  NEDERL AND

 Tussen Zweeloo en Orvelte ligt het fraaie, idyllische esdorp Wezup. Aan de 
schilderachtige Wezuperstraat die dwars door het dorpje loopt, vind je Hotel 
Café Restaurant Hegen. Vanuit het hotel heb je toegang tot tien tallen wan-
del- en fietsroutes door de verschillende Drentse brinkdorpjes. De veelzijdige 
Drentse natuur brengt je langs heide, bossen, zandverstuivingen en vennetjes. 
Een fiets huren kan gewoon bij het hotel. In de elf ruime hotelkamers kom 
je helemaal tot rust. Het bijbehorende restaurant staat bekend om haar 
aangename sfeer en heerlijke gerechten. Je proeft er de oorspronkelijke 
smaak van de ingrediënten en de liefde voor de producten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Kasteel Coevorden in  Coevorden
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  KASTEEL COEVORDEN ****
 COEVORDEN •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hampshire City Hotel - Hengelo in  Hengelo
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  HAMPSHIRE CITY HOTEL - HENGELO ****
 HENGELO •  NEDERL AND

Hampshire Hotel - City Hengelo staat niet alleen bekend om zijn Twentse 
gast vrijheid, maar zeker ook vanwege de ligging. Het hotel profiteert van zijn 
centrale ligging: in het centrum, naast het station en omgeven door talloze 
winkels. Elke etage in het hotel heeft een eigen thema: Hengelo, theater, 
kunst en reizen. Ook de inrichting van de kamers is hierop afgestemd. Naast 
een leuke, doordachte inrichting, beschik je in je kamer over gratis internet 
en een ruime badkamer met douche. Hengelo heeft allerlei troeven om zijn 
bezoekers te bekoren. Een daarvan is het aantrekkelijke winkelaanbod dat 
elke shopaholic zal weten te charmeren. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE ZEEGSER DUINEN ****

ZEEGSE •  NEDERL AND

Fletcher Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen vind je tussen bossen en 
heidevelden in het natuurgebied De Drentsche Aa. Dankzij deze ligging is 
dit viersterrenhotel de geknipte verblijfplaats voor een groen weekend met 
mooie fiets- of wandeltochten. Het hotel, met gratis parkeergelegenheid, 
telt 78 kamers met alle modern comfort. De kamers met balkon of terras 
bieden een prachtig uitzicht op de adembenemende omgeving. Je smaak-
papillen verwennen? Dat kan in een van de twee restaurants. Het ontbijt 
wordt geserveerd in Paviljoen Duinoord. Daarnaast biedt het hotel ook tal 
van ontspanningsmogelijkheden, zoals een verwarmd binnenzwembad, een 
sauna, een solarium en een tennisbaan.

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Dutch Design Hotel Artemis in  Amsterdam
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FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
BEEKBERGEN-APELDOORN ***

BEEKBERGEN •  NEDERL AND

Fletcher Hotel-Restaurant Beekbergen-Apeldoorn ligt in het midden van 
een eigen bosgrond van achttien hectare met meerdere terrassen waarop je 
heerlijk kunt uitrusten. De 78 comfortabele, sfeervol ingerichte kamers zijn 
ondergebracht in het hoofdgebouw en in de twee zijvleugels. Het smaakvolle 
restaurant biedt een uitstekende keuken en een gastvriendelijke service. In de 
lounge lees je rustig de krant of een goed boek onder het genot van een kopje 
koffie. Voor wat actieve ontspanning neem je een duik in het buitenzwembad.

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Hampshire Hotel - The Manor Amsterdam in  Amsterdam
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
THE MANOR AMSTERDAM ****

 AMSTERDAM •  NEDERL AND

 Hampshire Hotel - The Manor Amsterdam zit in een uniek gebouw in 
 Amsterdam-Oost: een perfecte locatie voor wie wil overnachten in een 
historisch gebouw tijdens een weekendje weg of een stedentrip. Het pand 
is volledig verbouwd tot een hip hotel met comfortabele kamers, een trendy 
lounge en als culinaire traktatie het Italiaanse restaurant Enoteca. Kom tot 
rust op deze kalme, maar goed bereikbare locatie: met de tram, bus of fiets 
ben je binnen zeven minuten in hartje Amsterdam. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
NEWPORT HUIZEN ****

 HUIZEN •  NEDERL AND

 Ontwaken in Hampshire Hotel - Newport Huizen, is ontwaken in een oase van 
rust en groen. Het hotel is gelegen aan het Gooi, met een prachtig uitzicht op 
het meer en de jachthaven. Geniet van een wandeling of fietstocht. Het hotel 
verhuurt fietsen en heeft zelfs een overdekte fietsenstalling waar je elektrische 
fietsen gratis kunt op laden. Waterliefhebbers kunnen de natuurgebieden vanaf 
het meer ontdekken in een zeilbootje. Na een goedgevulde dag kom je op 
adem in een van de stijlvolle kamers. De kamers beschikken naast een groot en 
comfortabel bed over een badkamer met bad en douche, toilet en haardroger, 
een flatscreentelevisie, gratis wifi, een kluisje, zithoekje en een minibar. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een suite

• een ontbijt
• gratis gebruik van de 

filmkanalen
• gebruik van overdekte 

fietsenstalling met 
oplaadpunten
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 Hampshire Hotel - Fitland Leiden in  Leiden
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
FITLAND LEIDEN ****

 LEIDEN •  NEDERL AND

 Overnachten in hartje Leiden? Kom naar Hampshire Hotel - Fitland Leiden! 
Dit moderne hotel is gevestigd in het Level-gebouw, tegenover Centraal 
Station Leiden. Geniet van de vele sauna- en wellnessfaciliteiten van het 
wellness resort op de elfde verdieping, waarbij het ''WOW-gevoel'' ver-
sterkt wordt door het fabuleuze uitzicht over de stad. Neem een duik in 
het zwembad, rust uit in een van de cocoons, warm je op in de sauna, geniet 
van de culinaire verrassingen en laat je in de watten leggen door de beauty-
specialistes. Met een ontspannen en voldaan gevoel droom je weg in een van 
de luxueuze en comfortabele hotelkamers. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van de 

fitness faciliteiten
• een deelname aan de 

groepslessen
• een korting van 20% 

op de toegang tot het 
wellness centrum
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  BOUTIQUE HOTEL CORONA ****
 DEN HAAG •  NEDERL AND

 Het viersterrenhotel Boutique Hotel Corona vind je midden in het historische 
centrum van Den Haag, vlak bij musea, theaters, winkels en heuse paleizen. 
Het boetiekhotel heeft uitzicht op het beroemde Binnenhof. Hotel Corona 
bestaat uit drie zeventiende-eeuwse panden die werden samengevoegd. Je 
proeft hier van de geschiedenis gecombineerd met hedendaagse luxe. Dankzij 
de warme inrichting met hoge plafonds en de persoonlijke service voel je je 
meteen thuis. Beneden vind je het restaurant met terras. Een kort ritje in 
de tram of auto brengt je naar de beroemde stranden van Scheveningen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Crowne Plaza Den Haag - Promenade Hotel in  Den Haag
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  CROWNE PLAZA DEN HAAG  
- PROMENADE HOTEL *****

 DEN HAAG •  NEDERL AND

 Het vijfsterrenhotel Crowne Plaza Den Haag - Promenade Hotel is prachtig 
gelegen aan de rand van Scheveningen, in het bosrijke Van Stolkpark, tussen 
Scheveningen en het centrum van Den Haag. Het hotel beschikt over een 
wellness afdeling van maar liefst negen honderd vierkante meter. Alle kamers 
zijn voorzien van alle comfort en moderne faciliteiten. De trendy brasserie 
Brut is een bruisende ontmoetings plek waar mensen samenkomen voor 
een goed kopje koffie, een lichte zakelijke lunch of een snack in de avond. In 
Promenade HealthClub & Spa, onder het hotel, kun je heerlijk ontspannen 
in de buitensauna, genieten in het zwembad of je uitleven in de fitness. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 
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FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE WITTE BRUG ****

 LEKKERKERK •  NEDERL AND

In het groene hart van Nederland vind je tussen Rotterdam en Gouda het 
pittoreske plaatsje Lekkerkerk. Hier in de Krimpenerwaard, zoals deze streek 
genoemd wordt, vind je veel landbouwweggetjes, polderdijken en water, waar-
onder de Lek. In dit schitterende landschap ligt Fletcher Hotel - Restaurant De 
Witte Brug. Deze oorspronkelijke boerderij werd in 1984 compleet verbouwd 
zonder haar originele uitstraling teniet te doen. De ruime kamers zijn een-
voudig ingericht, maar toch voorzien van alle gemakken. Bovendien beschikt 
het hotel over een uitstekend à-la-carterestaurant, een zonnig terras, een 
buitenzwembad en een sauna.

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Hampshire Hotel - Savoy Rotterdam in  Rotterdam
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
SAVOY ROTTERDAM ****

 ROTTERDAM •  NEDERL AND

 Het charmante Hampshire Hotel - Savoy Rotterdam ligt in het stadscentrum 
van Rotterdam op slechts 350 meter van trein- en metrostation Blaak en de 
beroemde Markthal. Met de metro ben je binnen 10 minuten bij Rotterdam 
Centraal Station en Ahoy. Het voornaamste winkelgebied in Rotterdam vind 
je op een steenworp afstand van het hotel evenals het uitgaansgebied Oude 
Haven. Het hotel beschikt over gratis wifi in zowel de openbare ruimtes als 
op alle kamers. De kamers zijn voorzien van airconditioning, gratis koffie- en 
theefaciliteiten, flatscreentelevisie en een compacte badkamer. Tevens biedt 
het hotel een fitnessruimte en is de receptie 24 uur per dag bemand. In de 
lounge en bar van het hotel worden drankjes en snacks geserveerd. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

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

 Het viersterrenhotel Hotel New York is gevestigd in het voormalige hoofd-
kantoor van de Holland Amerika Lijn. Vanwaar vroeger duizenden emigran-
ten, vol hoop op een beter leven, vertrokken naar Noord-Amerika komen 
gasten tegenwoordig in een bij zondere sfeer overnachten. Het hotel heeft 
72 ruime en hoge hotelkamers, de meeste met uitzicht op de rivier. De ka-
mer is voorzien van alle comfort met airconditioning, Nespresso-machine, 
badkamer met haardroger, gratis wifi, kluisje en flatscreen televisie. Het uit-
gebreide ontbijtbuffet zorgt voor een goed begin van de dag. Naast een groot 
 café-restaurant en een gezellige bar heeft het hotel ook een echte oesterbar. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 Inntel Hotels Rotterdam Centre ligt op een unieke locatie in hartje 
 Rotterdam, aan de voet van de Erasmusbrug en dicht bij het water. Je kunt 
de toeristische attracties allemaal te voet bereiken. 's Ochtends geniet je van 
het uitgebreide ontbijtbuffet in restaurant Aan het Water. Bar & Brasserie 
Water is de plek waar gasten samen komen voor een borrel of een heerlijk 
diner. De menukaart staat voor gerechten met pure ingrediënten in een "all 
day dining"-concept. Wellnessclub H2O op de achtste etage staat garant voor 
totale ontspanning. Je komt tot rust in het zwembad, de Finse panorama-
sauna, het Turks stoombad en de tropische regendouche. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Design Panorama-
kamer - City view

• een uitgebreid 
 champagne-ontbijt

• een stadswandeling
• shoppinginfo
• vrije toegang tot  

Wellness Club H2O 

Badkleding: verplicht. 
Badlinnen: gebruik 
badjas en handdoek 
inbegrepen.
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 ss Rotterdam in  Rotterdam

163 

  SS ROTTERDAM ****
 ROTTERDAM •  NEDERL AND

 Eens origineel verblijven in Rotterdam? Dat kan aan boord van ss  Rotterdam! 
Het ss Rotterdam was het vlaggenschip van de Holland- Amerika Lijn en 
maakte tussen 1959 en 2000 vele wereldreizen en cruises. De permanente 
ligplaats aan het Katendrechtsehoofd is een echte blikvanger vanaf het 
water en de Erasmusbrug. De 254 hotelkamers werden ingericht in de stijl 
van de jaren vijftig. De kamers zijn voorzien van alle moderne faciliteiten 
en zijn onderverdeeld in drie thema's met elk hun eigen kenmerken. Op 
het Promenade Deck vind je twee bars en twee restaurants waar je lekker 
kunt eten en drinken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Superior Room

• een ontbijt
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 Bed & Breakfast van Marion in  Oostvoorne
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  BED & BREAKFAST VAN MARION
 OOST VOORNE •  NEDERL AND

 Struinen door de duinen, fietsen door de prachtige natuur, zeilen over de 
meren of historische plaatsen bezoeken zoals Hellevoetsluis en Brielle: klinkt 
dit je als muziek in de oren? Rep je dan naar Bed & Breakfast van Marion, 
aan de Zuid-Hollandse kust in Oostvoorne. B&B van Marion beschikt over 
34 eenvoudige kamers die van alle gemakken zijn voorzien, zoals een eigen 
badkamer, een koelkastje, een kluisje, televisie en draadloos internet. Op de 
benedenverdieping vind je de sfeervolle lounge en gezellige ontbijtruimte. 
Deze B&B behoort trouwens tot hotel 't Wapen van Marion, zo'n driehonderd 
meter verderop. Hier haal je je sleutel op en mag je gebruikmaken van de 
hotelfaciliteiten, zoals de wellnessruimte met drie sauna's, overdekt zwembad 
met whirlpool, fitnessruimte en tennisbaan. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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  'T WAPEN VAN MARION ***
 OOST VOORNE •  NEDERL AND

 Midden in een fenomenaal duinengebied op het Zuid-Hollandse eiland 
Voorne-Putten vind je hotel 't Wapen van Marion. Met aan de ene kant de 
haven van Rotterdam en aan de andere kant de unieke duinen van Voorne, 
hoef je je hier geen minuut te vervelen. 's Ochtends word je getrakteerd op 
een uitgebreid ontbijtbuffet. Het hotel beschikt over een eigen restaurant 
waar vis, vlees en vegetarische specialiteiten de kaart sieren. Verder heeft 
't Wapen van Marion een binnenzwembad dat uitkijkt op een strandtuin 
met ligstoelen, een wellnessgedeelte met twee sauna's, een stoombad, een 
whirlpool en massageruimte, een tennisbaan en speeltuinen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
comfortkamer

• een ontbijt
• onbeperkt gebruik van 

het zwembad en de 
sauna's

• een stoelmassage (15 mi-
nuten)

Badkleding: niet 
toegestaan in de sauna's, 
verplicht in het zwembad.  
Badlinnen: badjas en 
slippers zelf meenemen.
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FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
 BOSCHOORD ***

OISTERWIJK •  NEDERL AND

Oisterwijk is een idyllisch dorp met een sfeervol dorpscentrum en mooie 
winkels en monumenten. De vele bossen en vennen in de omgeving, die 
grotendeels onder het overkoepelende nationale park Het Groene Woud 
vallen, oefenen een aantrekkingskracht uit op wandelaars en fietsers. Het 
driesterren Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord ligt net buiten het char-
mante Oisterwijk en is verscholen tussen het groen. Dit etablissement gaat 
prat op zijn typisch Brabantse gezelligheid en gastvrijheid. Het hotel beschikt 
over een zonnig terras en een sfeervol restaurant, waar je uitstekend kunt 
dineren. Voeg daaraan een gezellige loungebar en een privésauna, en je weet 
dat je hier een zorgeloos en ontspannen verblijf te wachten staat.

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Fletcher Hotel-Restaurant Carlton in  Naaldwijk
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
CARLTON ****

 NAALDWIJK •  NEDERL AND

 Naaldwijk ligt in het Westland, een vlak groen polderlandschap waarin veel 
glazen serres staan voor de teelt van groenten en fruit. Daarom wordt het 
gebied ook wel de Glazen Stad genoemd. Je kunt er heerlijk wandelen en 
fietsen in de polders of op de uitgestrekte zandstranden die niet ver weg 
liggen van het hotel. Het viersterrenhotel Fletcher Hotel-Restaurant Carlton 
ligt aan de rand van Naald wijk. De tachtig comfortabele kamers zijn ruim en 
voorzien van een telefoon, televisie, wifi, minibar, koffie- en theevoorzienin-
gen en een ruime badkamer met bad of douche en haardroger. In restaurant 
Leonor Fini geniet je van de Franse keuken in een aangename ambiance. 
Elke ochtend staat er ook een groot ontbijtbuffet voor je klaar. In de zomer 
is er een gezellig terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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BEST WESTERN PLUS CITY  
HOTEL GOUDA ****

GOUDA •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  HOTEL RESTAURANT  
GRANDCAFÉ 'T VOORHUYS***

 EMMELOORD •  NEDERL AND

 Zoals de naam al doet vermoeden, is Hotel Restaurant Grandcafé 't Voorhuys 
veel meer dan alleen een hotel. Je vindt er immers een royaal grand café, 
een restaurant, 24 hotelkamers, verschillende feestzalen en een bioscoop 
onder één dak. De kamers zijn ruim en voorzien van alle moderne faciliteiten, 
dus airco en wifi ontbreken niet. Je voelt je hier meteen thuis, niet in het 
minst door het attente hotelpersoneel en de huiselijke sfeer die er heerst. 
De inrichting is klassiek en warm, maar de moderne architectuur en de 
vele grote ramen geven het geheel een eigentijdse toets. Emmeloord is 
een perfecte uitvalsbasis om plaatsen als Giethoorn, het natuurreservaat 
Weerribben-Wieden, het outletcentrum Batavia en de orchideeënkwekerij 
De Orchideeën Hoeve te bezoeken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 De Nederlanden, restaurant met kamers in  Vreeland
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CARLTON PRESIDENT ****
UTRECHT •  NEDERL AND

Op tien minuten van het centrum van Utrecht ligt het viersterrenhotel 
Carlton President. Hier proberen ze via invloeden uit de natuur en de stad 
een omgeving te creëren die aanzet tot ontmoetingen en uitwisseling van 
ideeën. Ze bieden gratis flexwerk- en ontmoetingsplekken, conferentiezalen 
en natuurlijk ook hoogwaardige, comfortabele hotelkamers. Restaurant-bar 
One24 serveert een veelzijdige, internationale keuken waar plaats is voor 
originele maar ook traditionele gerechten, vaak klaargemaakt met lokale 
producten die wisselen met de seizoenen. Relax in de bruisende whirlpool, 
gebruik de zonnebank of train luie spieren op de fitnessapparaten. Bij Carlton 
President kan het allemaal.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een premiumkamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van het 

Leisure centre (sauna, 
whirlpool, stoombad, 
fitness, pool/snooker-
tafel)
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
HET WITTE HUIS****

 SOEST •  NEDERL AND

 Fletcher Hotel-Restaurant Het Witte Huis in Soest ligt in de mooie natuur 
van de Soesterduinen, op de Utrechtse Heuvelrug, waar je vele bossen en 
heidevelden vindt. In de directe omgeving van het hotel kun je dan ook 
veelzijdige fiets- en wandeltochten maken. In de buurt vind je het centrum 
van Amersfoort en je kunt een uitstapje maken naar het Paleis van Soestdijk. 
Het stijlvolle viersterrenhotel beschikt over 42 kamers waarvan er een deel 
gelegen zijn in het hoofdgebouw en andere in de verschillende bijgebouwen. 
De kamers zijn ingericht in een moderne stijl en verzekeren je een com-
fortabele nachtrust. 's Avonds kun je dineren in het sfeervolle restaurant. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hotel Ernst Sillem Hoeve in  Den Dolder

172 

FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
 EPE-ZWOLLE ****

EPE •  NEDERL AND

Het Fletcher Hotel-Restaurant Epe-Zwolle bevindt zich in het fraaiste 
deel van de Veluwe, te midden van weidse heidevelden en bossen. Op bijna 
alle plaatsen in het hotel heb je een prachtig uitzicht op het natuurschoon. 
Dit viersterrenhotel telt 138 kamers, voorzien van twin-bedden. Dankzij 
het uitgebreide ontbijtbuffet kom je goed op krachten om in de bosrijke 
omgeving op ontdekking te gaan. ‘s Avonds schuif je aan tafel in het gezel-
lige à-la-carterestaurant, waar je culinair wordt verwend. Het keukenteam 
schotelt je er de heerlijkste streek- en seizoensspecialiteiten voor. Verder 
biedt het hotel diverse ontspanningsmogelijkheden, zoals een tennisbaan, 
een sauna en een zwembad.

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Hotel de Tabaksplant in  Amersfoort
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  HOTEL DE TABAKSPLANT ***
 AMERSFOORT •  NEDERL AND

 Hotel de Tabaksplant, in het centrum van Amersfoort, bestaat uit verschillen-
de statige monumentale panden die dateren uit het begin van de zeventiende 
eeuw. Hier werden in een ver verleden tabaksplanten gedroogd, alvorens ze 
verwerkt konden worden. Het hotel telt 25 verschillende kamers, die het 
historische karakter van het gebouw mooi naar voren brengen. Bovendien 
beschikt het hotel over een ruime, besloten stadstuin met een middeleeuwse 
waterput en terrassen waar je zalig kunt wegdromen met een drankje of een 
snack. Tegenover die eeuwenoude elementen in het interieur, staan moderne 
faciliteiten die je een hedendaags comfort garanderen. Alle kamers zijn 
verschillend, maar hebben hun eigentijdse voorzieningen gemeen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  HAMPSHIRE BOSHOTEL - OVERBERG ****
 OVERBERG •  NEDERL AND

 Hou je zowel van de stad als van de natuur? Dan is het Hampshire Boshotel 
in Overberg voor jou het ideale hotel om in te verblijven. Dit viersterrenhotel 
ligt in de omgeving van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en op amper 
een halfuur van de steden Arnhem en Utrecht. Bovendien staat het hotel 
bekend als het meest duurzame hotel in Nederland. Het restaurant ligt in een 
oude Utrechtse boerderij uit 1882. Je kunt er heerlijk genieten van gezonde 
biologische gerechten. Het grote terras heeft een adembenemend uitzicht 
op de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hotel 't Paviljoen in  Rhenen
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  HOTEL 'T PAVILJOEN ****
 RHENEN •  NEDERL AND

 Voor een gezellig verblijf midden in de natuur en met tal van fiets- en wandel-
mogelijkheden, ben je bij Hotel 't Paviljoen aan het juiste adres. Het hotel ligt 
namelijk op de Grebbeberg, vlak bij het natuurpark de Utrechtse Heuvelrug, 
dat bekendstaat om zijn rustgevende en bosrijke omgeving. In deze familiezaak 
heerst een huiselijke sfeer en is iedereen bereid zich volledig in te zetten om 
het de gasten naar hun zin te maken. In de sfeervolle brasserie Mondial kun je 
terecht voor koffie en gebak, maar ook voor een lunch of een diner. Smullen 
kun je ook in restaurant le Maquisard, waar je geniet van pure gerechten in 
een sfeervol interieur met subtiele Swarovski-verlichting. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Charme Hotel Oranjeoord in  Hoog Soeren
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  CHARME HOTEL ORANJEOORD ***
 HOOG SOEREN •  NEDERL AND

 In Hoog Soeren, het hoogste punt van de Veluwe, ligt het sfeervolle Charme 
Hotel Oranjeoord. Het monumentendorpje is omringd door de bossen en 
landerijen van natuurreservaat De Kroondomeinen. Het hotelgebouw be-
hoorde ooit de Koninklijke Familie toe. Het interieur heeft sindsdien enkele 
ingrijpende metamorfoses ondergaan, maar steeds met het nodige respect 
voor de geschiedenis. De 35 ruime kamers bieden je het gebruikelijke comfort 
en ze baden in rust. Na een drukke dag kun je je bovendien ontspannen in 
de serre, brasserie, bar of op het terras. Voor een heerlijke wandeling hoef 
je trouwens niet ver te gaan: loop je het hotel uit, dan ben je al midden in de 
weelderige bossen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Landgoed Ehzerwold in  Almen
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  LANDGOED EHZERWOLD ***
 ALMEN •  NEDERL AND

 In de Berkelvallei, midden in de Achterhoek en vlak bij de Hanzesteden 
Zutphen en Deventer, vind je Hotel Landgoed Ehzerwold. Groen, rust en 
ruimte kenmerken de streek en je kunt er heerlijk fietsen en wandelen. Het 
hotel dateert uit 1911 en deed onder andere dienst als sanatorium. Er zijn in de 
loop der jaren twee moderne hotelvleugels bijgebouwd in de Parktuin, maar 
de karakteristieke elementen van het hoofdgebouw zijn bewaard gebleven. 
De 115 kamers zijn voorzien van alle comfort, de badkamers hebben douche 
en toilet. Voor het ontbijt, de lunch of het diner kun je terecht in het gezellige 
restaurant met serre, bar en terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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  HOTEL DE HOEVE VAN NUNSPEET ***
 NUNSPEET •  NEDERL AND

 Hotel De Hoeve van Nunspeet ligt op het meest gevarieerde stukje van de 
Veluwe: tussen bossen, heidevelden, zandverstuivingen en het Veluwemeer 
zijn er hier volop ontspanningsmogelijkheden voor iedereen. Ook het hotel 
zelf biedt tal van faciliteiten voor een af wisselend verblijf. Wat dacht je van een 
binnenzwembad, een sauna, een jeu-de-boules baan en een biljarttafel? Als 
je even wilt bekomen van de gebeurtenissen van de dag, kun je op het terras 
van het hotel, of binnen bij de open haard, genieten van een snack. Slapen 
doe je in een kamer met een comfortabel bed, een zitje, een televisie, een 
telefoon en een badkamer met douche. Alle kamers zijn bovendien rustig 
gelegen en bieden een mooi uitzicht over de bossen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een streekbier als 
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 Kasteel de Essenburgh in  Hierden
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  KASTEEL DE ESSENBURGH ***
 HIERDEN •  NEDERL AND

 Vlak bij Harderwijk vind je Kasteel de Essenburgh, een imposant kasteel uit 
de zeven tiende eeuw. Het stijlvolle driesterrenhotel beschikt over 38 ka-
mers, waarvan zes kasteelkamers en 22 die zich in de aanbouw van het 
kasteel bevinden of in de hoeve. Met je Bongo verblijf je in de aanbouw of 
hoeve. Je kamer is eenvoudig ingericht en beschikt over alle comfort voor 
een aangenaam verblijf. Een aantal kamers hebben een mooi uitzicht op de 
Engelse landschapstuin en de vijver. 's Ochtends word je verwend met een 
uitgebreid ontbijtbuffet. Voor het diner kun je 's avonds naar de gewelven-
kelder van het kasteel gaan, waar het keukenteam je in de watten legt met 
overheerlijke seizoensgerechten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Hampshire Hotel - Holthurnsche Hof in  Berg en Dal
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
HOLTHURNSCHE HOF ****

 BERG EN DAL •  NEDERL AND

 In het Rijk van Nijmegen, een van de groenste regio's van Nederland, ligt het 
Hampshire Hotel - Holthurnsche Hof aan de beroemde Zevenheuvelenweg 
in Berg en Dal. De prachtige polderlanden en heuvelruggen staan garant 
voor heel wat wandelplezier. Uitrusten na een dagje in het groen doe je in 
een van de ruime, elegante kamers. De grootste troef van het hotel bevindt 
zich echter op het dak: een enorm dakterras met een fantastisch uitzicht 
over het hele landgoed. De keuken is van een uitstekende kwaliteit en de 
chef-kok verrast je graag met culinaire hoogstandjes. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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  FLETCHER HOTEL-LANDGOED  
HUIS TE EERBEEK ***

EERBEEK •  NEDERL AND

Eerbeek is een bosrijk dorpje in Gelderland, vlak bij Apeldoorn, Arnhem 
en Zutphen. Aan de rand van het Nationaal Park Veluwezoom vind je het 
sprookjesachtige domein Huis Te Eerbeek dat dateert uit de veertiende 
eeuw. Huis Te Eerbeek beschikt niet alleen over een hotelgebouw, maar 
ook over een voormalig koetshuis en een statig landhuis met suites. Het 
driesterrenhotel beschikt over 46 hotelkamers die eenvoudig zijn ingericht 
maar voorzien zijn van het nodige comfort. Om de honger te stillen, schuif 
je aan in de sfeervolle bistro of het stijlvolle restaurant. Voor een afzakkertje 
kun je terecht in de gezellige bar.

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Hampshire Hotel - Mooi Veluwe in  Putten
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  HAMPSHIRE HOTEL - MOOI VELUWE *** 
 PUTTEN •  NEDERL AND

 Gelegen in het oudste bos van Nederland, het Speulder- en Sprielderbos op 
de Veluwe, ligt Hampshire Hotel - Mooi Veluwe. De meeste hotelkamers lig-
gen op de begane grond, zo kan je vanaf je eigen terras genieten van de Veluwe. 
In restaurant De Seizoenen kun je lekker lunchen en dineren en bij Café Royal 
ben je aan het juiste adres voor een lekker drankje. Voor een heerlijk dagje 
wellness kun je terecht bij Sauna Drôme Putten, op een kwartiertje rijden 
van het hotel. Droom weg in de uitgebreide saunafaciliteiten, de hamam, de 
loungebar, op de zonneweide of tijdens een sport- of ontspanningsmassage. 
Ook de beautyfarm heet je (mits betaling) van harte welkom. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een dag toegang tot 

Sauna Drôme Putten

Badkleding: niet toegela-
ten, woensdag van 10 tot 
17 uur damesdag. 
Badlinnen: badjas en 
handdoeken meenemen 
of ter plaatse huren.  
Slippers: verplicht mee-
nemen of ter plaatse 
kopen.

 N
ED

ER
LA

N
D

©
 P

et
er

 B
aa

s



224

DEZE BONGO

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

 16/02/2017 13:27:34: Copied theme & themepartners from another theme3/10/2017 
11:24:43: voucher_value changed

 Golden Tulip Ampt Van Nijkerk in  Nijkerk

183 

  GOLDEN TULIP AMPT VAN NIJKERK ****
 NIJKERK •  NEDERL AND

 Het Golden Tulip Ampt Van Nijkerk ligt prachtig op de Veluwe, net ten noor-
den van Amersfoort, en beschikt over alle moderne comfort dat je van een 
viersterrenhotel verwacht: een verwarmd overdekt zwembad, een spa met 
sauna en Turks bad, een gezellige tuin-patio waar je kunt genieten van een 
drankje, gratis wifi in het hele hotel en ruime parkeergelegenheid. Het hotel 
heeft 110 hotelkamers. Je verblijft in een van de standaardkamers die onlangs 
gerestyled werden. Wie liever wat luxueuzer verblijft, kan tegen 10 euro per 
nacht extra ook telefonisch reserveren voor een Superior kamer. In de nabije 
omgeving van het hotel vind je onder meer het beroemde Kröller-Müller 
 Museum, het Dolfinarium Harderwijk en Dierenpark Amersfoort. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Bilderberg Hotel De Buunderkamp in  Wolfheze
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FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
VELDENBOS ***

NUNSPEET •  NEDERL AND

Op een steenworp van de Veluwse Kroondomeinen ligt het driesterrenhotel 
Fletcher Hotel Veldenbos. Vanuit het hotel maak je leuke wandel- of fiets-
tochten langs de vele heidevelden, zandverstuivingen en bossen. Het hotel 
telt 34 eenvoudige kamers, voorzien van het nodige hedendaags comfort. 
Relaxen doe je in de Thermen Bussloo, een kwartiertje rijden verderop. Je 
weet hier niet waar te beginnen aan je dagje wellness. Verschillende binnen- 
en buitenbaden, diverse binnen- en buitensauna’s , een hamam, een kuurtuin, 
enkele relaxruimtes en meerdere restaurants vechten er voor je aandacht. 
Je kunt er ook behandelingen en massages boeken.

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

standaardkamer 
• een ontbijt
• een dag toegang voor de 

Thermen Bussloo (ticket ont-
vang je bij check-in hotel)

Badkleding: niet toegelaten. 
Badlinnen: badjas en handdoek 
meenemen of ter plaatse huren. 
Slippers: meenemen of ter 
plaatse aankopen.
Kinderen: jonger dan 12 jaar 
niet toegelaten. Jongeren 
tussen 12 jaar en 16 jaar mogen 
enkel de Thermen Bussloo 
bezoeken onder begeleiding van 
een volwassene.
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 Bilderberg Hotel Klein Zwitserland in  Heelsum
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FLETCHER HOTEL HET VELUWSE BOS ***
BEEKBERGEN •  NEDERL AND

In Fletcher Hotel-Restaurant Het Veluwse Bos geniet je van een oprechte 
gastvrijheid en een goede nachtrust. In de lounge, de bar of bij mooi weer op 
het terras, kun je genieten van je weekendje weg met een lekker glas of een 
goed boek. Met je bon kun je een dagje gaan relaxen in de Thermen Bussloo. 
Hier barst het van de wellnessfaciliteiten. Met veertien sauna’s, diverse 
baden waaronder een Osmaans Badhuis, een aromatische belevenisdouche 
onder een sterrenhemel en originele rustruimten weet je niet waar eerst te 
beginnen. Thermen Bussloo won ook een heleboel titels en mocht zich in 
2014 en 2015 ‘Wereldkampioen Opgieten’ noemen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer

• een ontbijt
• een dag toegang tot 

Thermen Bussloo (ticket 
ontvang je bij het in-
checken in het hotel)

Badkleding: niet toege-
laten. 
Badlinnen: badjas en 
handdoek meenemen of 
ter plaatse huren. 
Slippers: meenemen of ter 
plaatse aankopen.
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 Sandton Hotel De Roskam in  Rheden
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  SANDTON HOTEL DE ROSKAM ****
 RHEDEN •  NEDERL AND

 Sandton Hotel De Roskam ligt aan de voet van de Posbank, een natuurgebied 
in de Veluwse bossen. De Posbank staat bekend als de Gelderlandse toppen 
en is het hoogste punt van de Veluwe. Dit prachtige natuurgebied leent zich 
uitstekend tot het maken van heerlijke fiets- of wandeltochten. De ruime 
opzet en de goede bereikbaarheid maken het hotel zeer in trek bij gasten die 
willen genieten van de omgeving. Sandton Hotel De Roskam beschikt over 
59 comfortabele kamers, waarvan diverse kamers over een eigen terras of 
balkon beschikken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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  HOTEL DE BILDERBERG ****
 OOSTERBEEK •  NEDERL AND

 Tussen de eeuwenoude bomen van Oosterbeek ligt Hotel De Bilderberg, 
ondergebracht in een groot en klassiek landhuis uit 1908. De directe omgeving 
behoort tot een van de mooiste gebieden van Nederland en nodigt uit tot 
urenlange fiets- en wandeltochten. Je hotelkamer is erg ruim, rustig gelegen 
en voorzien van alle comfort. Hotel De Bilderberg heeft twee restaurants. In 
Julia's Kitchen geniet je van een Frans-Amerikaanse keuken met een knipoog 
naar de fifties. Het meer intieme Trattoria Artusi serveert een smaakvolle 
Italiaanse keuken. 's Ochtends staat er een uitgebreid Bilderberg-ontbijt voor 
je klaar. Ter ontspanning kun je een partijtje tennissen en stoom aflaten in de 
sauna of het stoombad. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt
• een dag fiets verhuur
• een Liberation-fiets-

route (of een route naar 
keuze)

• vrij gebruik van zwem-
bad, sauna en Turks 
stoombad
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 Fletcher Hotel Landgoed Avegoor in in  Ellecom
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  FLETCHER LANDGOED HOTEL  
AVEGOOR ****
 ELLECOM •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Fletcher Hotel-Restaurant De Gelderse Poort in  Ooij

189 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE GELDERSE POORT ***

 OOIJ •  NEDERL AND

 Fletcher Hotel-Restaurant De Gelderse Poort ligt net buiten Nijmegen, in 
het dorpje Ooij. Hier genieten bezoekers van veel groen, sfeervolle dorpen en 
interessante cultuursteden. Het hotel is ideaal gelegen om het natuurgebied 
van de Gelderse Poort te ontdekken, met zijn betoverende rivierlandschappen 
waar je urenlang wandelingen kunt maken. Dit driesterrenhotel biedt je een 
comfortabel verblijf. Op culinair vlak zal het je hier aan niets ontbreken. In het 
restaurant kun je à la carte kiezen uit lekkere seizoens- en streek gerechten 
en ook het ontbijt dat er wordt opgediend zal je zeker bekoren. Ten slotte zijn 
er een lounge, een terras en een dakterras mét schitterend uitzicht over de 
prachtige streek. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Parkhotel Horst in  Horst

190 

  PARKHOTEL HORST ****
 HORST •  NEDERL AND

 Het Parkhotel Horst bevindt zich in een beboste omgeving in de nabijheid 
van een meer. De 78 moderne kamers en prachtige omgeving zorgen ervoor 
dat je in alle rust van je verblijf kunt genieten. Lekker tafelen kun je in het 
restaurant of in de brasserie van het hotel. Om je hoofd even helemaal leeg 
te maken, beschikt Parkhotel Horst over een wellnesscentrum met een 
binnen- en buitensauna, een verwarmd binnenzwembad, een Turks stoombad 
en een gezellige wellnesslounge waar je je lichaam even kunt laten afkoelen. 
Om je verwenmoment volledig te maken, is een stop bij Senssis Beautysalon 
de perfecte aanvulling. Vorstelijk genieten bij Parkhotel Horst! 

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

standaardkamer
• een ontbijt
• een dag toegang tot de 

wellness van het hotel  
(gebruik van het zwembad 
is toegestaan gedurende 
het hele verblijf.)

Badkleding: verplicht in het 
zwembad, niet toegestaan in 
de sauna's en Turks stoombad 
behalve op dinsdag tot 18 uur. 
Badlinnen: handdoeken 
inbegrepen, badjas ter plaatse 
huren of meenemen. 
Slippers: meenemen of ter 
plaatse aankopen.
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 Bilderberg Hotel De Bovenste Molen in  Venlo
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  BILDERBERG HOTEL  
DE BOVENSTE MOLEN ****

 VENLO •  NEDERL AND

 Idyllisch gelegen aan een vijver en de Noord-Limburgse bossen vind je 
 Bilderberg Hotel De Bovenste Molen. In de intieme THALGO Spa & 
 Beauty De Bovenste Molen kom je helemaal tot rust. Ontspan in de sauna 
of het Turks stoombad of neem een duik in het zwembad. Verder vind je 
hier verschillende behandelruimtes voor onder andere een gezichtsbehan-
deling, massage of lichaamspakking. Bij mooi weer is het heerlijk vertoeven 
op het ruime terras aan het water. Laat je verrassen door de gevarieerde 
menukaart in Restaurant Woodz. Voor een drankje of kleine snack kun je 
terecht in de gezellige hotelbar. De comfortabele kamers zijn voorzien van 
alle viersterrencomfort. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt 
• een welkomstdrankje
• vrij gebruik van zwem-

bad, sauna, stoombad 
en fitness

Badkleding: verplicht in 
het zwembad, facultatief 
in de sauna en het Turks 
stoom bad. 
Badlinnen: gebruik 
badjas en handdoek 
inbegrepen.
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 Bilderberg Château Holtmühle in  Tegelen
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  BILDERBERG CHÂTEAU HOLTMÜHLE ****
 TEGELEN •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje

 N
ED

ER
LA

N
D



234

DEZE BONGO

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

 16/02/2017 13:27:42: Copied theme & themepartners from another theme3/20/2017 
10:16:7: voucher_value changed
3/21/2017 14:30:33: main_photo changed
3/21/2017 14:30:59: extra_photo1 changed
3/21/2017 14:31:24: extra_photo3 changed

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

 Sandton Château De Raay is een uniek gerestaureerd kasteelhotel. Het 
riddergoed werd rond 1256 gebouwd op een landgoed van dertien hectare 
met eigen bossen, tuinen, en een vijver. In 2005 opende het domein als 
hotel. De oude gewelven, originele trapleuningen, authentieke ornamenten 
en de eeuwenoude natuursteenvloeren bleven bewaard. In de ruime, luxueuze 
en stijlvol ingerichte kamers hangen talrijke kunstwerken. Ontbijten doe 
je in de glazen wintertuin van restaurant De Wintertuin. Chef-kok Dylan 
van Hirtum regisseert dit gastronomisch restaurant waar je ook 's avonds 
van tong strelende gerechten kunt genieten. In de gewelven van het kasteel 
bevindt zich de wijnbar. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

• een ontbijt
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 Boshotel Vlodrop in  Vlodrop
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  BOSHOTEL VLODROP ****
 VLODROP •  NEDERL AND

 Verscholen in de mooie bossen van Nationaal Park De Meinweg, vlak bij 
Roermond, ligt Boshotel Vlodrop. Het hotel beschikt over tachtig kamers 
die allemaal voorzien zijn van het nodige comfort. Een absolute aanrader is 
wellnesscentrum Vita Allegra. Hier vind je met een arsenaal aan wellness- 
en fitnessfaciliteiten absolute ontspanning voor lichaam en geest. Ook kun 
je genieten van extra behandelingen in de mooie beautyfarm. Beloon jezelf 
tot slot met een heerlijke maaltijd in het à-la-carterestaurant De Meinweg 
of in de brasserie van het hotel. 

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

standaardkamer 
• een ontbijt 
• vrije toegang tot de 

wellness faciliteiten en het 
sauna landschap van Vita 
Allegra 

Je kunt ook in een suite met 
bubbelbad en balkon ver blijven 
(40 euro toeslag).
Badkleding: verplicht in het 
zwembad en de zwembad-
sauna. Niet toegelaten in het 
saunalandschap. 
Badlinnen: badjas en hand-
doek inbegrepen.
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  HAMPSHIRE HOTEL - FITLAND SITTARD ****
 SITTARD •  NEDERL AND

 Bezoek Limburg en kom overnachten in Hampshire Hotel - Fitland Sittard. 
In dit prachtige hotel gelegen in het Fortuna Sittard stadion, vind je alles voor 
een ontspannen weekendje weg. Kom helemaal tot rust in het Wellness-
resort met diverse soorten sauna's, een stoomcabine, kruidenbad, oosterse 
rustruimte, hamam, een binnen- en buitenzwembad, dompelbad en meer. 
Je maakt er gratis gebruik van het fitnesscentrum, inclusief deelname aan 
de groepslessen. Voor ontbijt, lunch of diner kun je terecht in Restaurant 
Medals. Voor een eenvoudig hapje of drankje kun je ook terecht in de bar. 
De bowlingbaan van het hotel is tevens een echte aanrader! 

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

standaardkamer
• een ontbijt
• een dag toegang tot het 

Wellness resort
• vrij gebruik van alle fitness-

faciliteiten en groepslessen 
gedurende het gehele 
verblijf

Badkleding: niet toegestaan. 
Op dinsdag is badkleding 
toegelaten maar niet ver plicht. 
Badlinnen: verplicht. Badjas 
en handdoek meenemen of 
ter plaatse huren. Slippers: 
zijn verplicht. Mee nemen of 
ter plaatse kopen.
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 De Limbourg Sittard in  Sittard
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  DE LIMBOURG SITTARD ***
 SITTARD •  NEDERL AND

 Hotel De Limbourg is ondergebracht in een monumentaal pand, gelegen aan 
de markt in het historische hart van Sittard. Warme gastvrijheid en culinaire 
verwennerij prijken hier op de kaart. Het hotel werd recent volledig in een 
nieuw kleedje gestopt. Het resultaat zijn kamers met een geheel eigentijdse 
uitstraling en een authentiek tintje. Bij zorgeloos overnachten hoort zonder 
twijfel ook lekker tafelen en daarvoor hoef je het hotel niet te verlaten. In het 
restaurant smul je van culinaire verwennerijen uit de oude doos, maar ook 
de Frans-mediterrane keuken wordt hier goed gesmaakt. Kies een passend 
drankje van de uitgebreide wijn- en bierkaart en geniet ten volle van het 
goede Limburgse leven. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 HOTEL MERICI in  Sittard
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HOTEL HEIJENRATH **
HEIJENRATH •  NEDERL AND

Glooiende heuvels, weidse vergezichten, pittoreske dorpjes, mergel grotten, 
kastelen en eindeloze fiets- en wandelroutes. Dat zijn de ingrediënten voor 
een ontspannen verblijf het Limburgse Heuvelland. Logeren doe je in  Hotel 
Heijenrath, dat in het hoogst gelegen dorp van Nederland ligt. In dit gemoede-
lijke familiehotel heerst de Limburgse gastvrijheid. Vlij je na een dag wandelen 
of Limburg ontdekken neer op het terras of in de bar. In de huiskamer van 
Hotel Heijenrath kun je terecht voor gezelschapsspelletjes, een goed boek, de 
krant of een prettig gesprek. De acht kamers zijn van alle comfort voorzien. In 
het restaurant kun je steengrillen of kiezen voor het dagelijks wisselend drie-
gangenmenu. Het ontbijtbuffet wordt geserveerd tussen 8.30 en 9.30 uur.

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Amrath Hotel & Thermen Born-Sittard in  Born

198 

  AMRATH HOTEL &  
THERMEN BORN-SITTARD ****

 BORN •  NEDERL AND

 Voor een ontspannend wellnessweekend kun je terecht bij het viersterren 
Amrath Hotel & Thermen Born-Sittard. Het hotel beschikt over een sfeer-
volle bar-brasserie met een ruim, zonnig terras met uitzicht op het Limbrichter 
bos. Hier kun je terecht voor een gevarieerde à-la-cartelunch of diner. Wie toe 
is aan een moment van deugddoende ontspanning zal al snel de weg vinden 
naar Amrath Hotel & Thermen Born-Sittard, gelegen aan het hotel. Het 
complex beschikt over een zoutkristallensauna, biokruidensauna, laconium, 
löylysauna, binnen- en buitenbad, voetenbad, stoombad, whirlpool, koud en 
warm dompelbad, caldarium en een kruidenbad. Verder is er ook een hamam 
en kun je tegen betaling schoonheidsbehandelingen en massages reserveren. 

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

standaardkamer
• een ontbijt
• een dag gebruik van de 

wellness faciliteiten van 
Thermen Born-Sittard (de 
voucher ontvang je bij de 
receptie van het hotel)

Badkleding: niet toegela-
ten. Badlinnen: badjas en 
handdoek meenemen of ter 
plaatse huren.
Opgelet: bij Thermen 
Born-Sittard zijn bepaalde 
dagen gereserveerd voor 
vrouwen.
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 Fletcher Hotel Kasteel Erenstein in  Kerkrade
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  FLETCHER HOTEL KASTEEL ERENSTEIN ****
 KERKRADE •  NEDERL AND

 Even buiten Kerkrade, in het meest oostelijke puntje van Limburg, ligt het 
historische dertiende-eeuwse Fletcher Hotel Kasteel Erenstein te midden 
van het glooiende landschap. Het bijbehorende viersterrenhotel, dat op 
ongeveer tweehonderd meter afstand ligt van het kasteel, is een voormalige 
herenboerderij die dateert uit 1713. De 44 klassiek ingerichte kamers liggen 
rondom de binnenplaats en beschikken over al het nodige comfort. Het 
ontbijtbuffet wordt geserveerd in de serre. Hier kun je ook terecht voor een 
drankje. In brasserie La Serre en op het prachtige terras kun je genieten van 
een heerlijke lunch. In het kasteel zelf vind je een gastronomisch restaurant. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hamsphire Hotel - Kasteel Doenrade in  Doenrade

200 

  HAMSPHIRE HOTEL -  
KASTEEL DOENRADE ****

 DOENRADE •  NEDERL AND

 In de heuvels van Zuid-Limburg, ver van de drukte van de steden, duikt het 
authentieke twaalfde-eeuwse Hampshire Hotel - Kasteel Doenrade op. De 
landelijke ligging en bourgondische levensstijl geven het prachtige gebouw 
een rustgevend en inspirerend karakter. Je verblijft hier op 25 minuten van 
Maastricht en Roermond. De 23 moderne kamers zijn voorzien van een eigen 
badkamer, flatscreentelevisie en iPod-dockingstation. Als gast geniet je van 
gratis wifi en parking. Vanaf het kasteel starten diverse wandel- en fietsroutes 
en zijn attracties zoals SnowWorld en diverse golfbanen snel bereikbaar. In 
de brasserie met terras heerst een bourgondisch sfeertje. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer 

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
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 Amrâth Grand Hotel de l'Empereur in  Maastricht

201 

  AMRÂTH GRAND HOTEL  
DE L'EMPEREUR ****

 MAASTRICHT •  NEDERL AND

 Amrâth Grand Hotel de l'Empereur in Maastricht heeft zijn naam niet 
gestolen. Zodra je voor de façade van het hotel staat, zie je waar het hotel 
zijn naam aan heeft verdiend. Het hotel telt 149 kamers, voorzien van alle 
nodige viersterrencomfort: douche en/of bad, telefoon, televisie, gratis wifi, 
koffie- en theefaciliteiten en kluisje. In het nostalgische Grand Restaurant 
geniet je van een Franse keuken met Limburgse accenten. Geen behoefte 
aan een uitgebreid diner? Iets eten van een kleine kaart of gewoon een 
borreltje drinken? Het kan allemaal in de gezellige en intieme hotelbar of 
de lounge. Als gast van het hotel mag je verder ook gebruikmaken van het 
verwarmde binnenzwembad. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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  BUITENPLAATS VAESHARTELT ***
 MAASTRICHT •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
• een stads plattegrond  N
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 Hampshire Designhotel - Maastricht in  Maastricht
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  HAMPSHIRE DESIGNHOTEL -  
MAASTRICHT ****

 MAASTRICHT •  NEDERL AND

 Hampshire Designhotel - Maastricht igt in het hart van het trendy stadsdeel 
Wyck en op slechts enkele minuten lopen van het Centraal Station en het 
oude stadscentrum. Achter de schitterende historische gevel van het hotel 
staat gastvrijheid centraal in een modern interieur. Het hotel beschikt over 
105 individueel ingerichte kamers en faciliteiten als Brasserie FLO, Bar FLO, 
een multifunctionele vergaderruimte die ook geschikt is voor private dining, 
een fitnessruimte, een traiteur en een bloemist. Hier ben je meer dan welkom! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een luxekamer

• een ontbijtbuffet met 
glaasje bubbels
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 Saillant Hotel Maastricht City Centre in  Maastricht

204 

  SAILLANT HOTEL MAASTRICHT  
CITY CENTRE ***
 MAASTRICHT •  NEDERL AND

 Vraag enkele mensen waar ze aan denken bij de stad Maastricht en de woor-
den gastvrij, bourgondisch en hartelijk komen zeker aan bod. Wie op zoek is 
naar een hotel dat perfect bij die drie trefwoorden aansluit, kan inchecken 
bij Saillant Hotel Maastricht City Centre. Dit kleinschalige en persoonlijke 
hotel ligt vlak naast de indrukwekkende Sint-Servaasbasiliek aan het Vrijthof, 
een van de meest bruisende pleinen van de stad. Tijdens je verblijf is je luxueus 
ingerichte kamer de plaats waar je tot rust komt. Een diner in Vrienden van 
het Vrijthof, het restaurant van het hotel, staat garant voor een gezellige 
avond met een culinaire toets. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Classic-room

• een ontbijt
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 Parkhotel Valkenburg in  Valkenburg

205 

  PARKHOTEL VALKENBURG ****
 VALKENBURG •  NEDERL AND

 Vlak bij het centrum van Valkenburg aan de Geul, aan de voet van de 
 Heunsberg, ligt Parkhotel Valkenburg. Gezelligheid en traditionele Limburgse 
gastvrijheid worden hier hoog in het vaandel gedragen. In het restaurant 
kun je genieten van fijne maaltijden uit de Frans georiënteerde keuken met 
Limburgse streekinvloeden. De bar en de serre met panoramisch uitzicht zijn 
perfect om iets te drinken. Het wellnesscenter, genaamd het Badhuis, is een 
modern complex met een mooi verwarmd binnenzwembad en buitenterras, 
een saunalandschap, stoombad, fitnessruimte en een bubbelbad. Boven het 
zwembad kun je rusten en genieten van een hapje of drankje. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

wellness faciliteiten van 
het Badhuis

Badkleding: niet toegela-
ten in de sauna, verplicht 
in het zwembad. 
Badlinnen: badjas en 
handdoek meenemen of 
ter plaatse huren.
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 Fletcher Hotel Valkenburg in  Valkenburg
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  FLETCHER HOTEL VALKENBURG ***
 VALKENBURG •  NEDERL AND

 In een rustig straatje in Valkenburg, midden in het Limburgse heuvellandschap 
en op enkele kilometers van het bekende Drielandenpunt, ligt Fletcher 
Hotel Valkenburg. Het is een ideale uitvalsbasis voor een weekendje weg. 
Dit sfeervolle driesterrenhotel bevindt zich immers op loopafstand van het 
centrum van Valkenburg en ligt nabij cultuur- en shoppingsteden als Luik 
en Maastricht. Bovendien is de omgeving uiterst geschikt om al wandelend 
of fietsend te verkennen. Het fraaie hotel is helemaal uit Oud-Limburgs 
rood opgetrokken en is van oude mergelstenen voorzien. Het interieur is 
comfortabel en de kamers zijn eenvoudig ingericht. Je beschikt in heel het 
hotel over gratis draadloos internet. In de bar en in de grote lounge met 
open haard is het fijn vertoeven bij een drankje. Als de zon schijnt, kun je 
terecht op het terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
VONCKEN VALKENBURG ****

 VALKENBURG AAN DE GEUL •  NEDERL AND

 Aan een gemoedelijk, door bomen omzoomd plein in het centrum van het 
Zuid-Limburgse Valkenburg ligt  Hampshire Hotel - Voncken Valkenburg. Het 
statige hotel combineert de sfeer van weleer met het comfort van vandaag. 
De 39 kamers zijn voorzien van al het nodige comfort. Verder herbergt 
het hotel een intieme bar en diverse stijlvolle salons met parketvloeren en 
indrukwekkende kroonluchters. Het restaurant Voncken heeft al sinds jaar 
en dag een zeer goede reputatie. De chef-kok laat zich inspireren door de 
Franse keuken en werkt uitsluitende met dagverse producten. Er is een ver-
warmd terras zodat je ook buiten kunt genieten van de culinaire hoogstandjes. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
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 de Uitkijk Hotel in  Valkenburg aan de Geul

208 

  HOTEL DE UITKIJK ***
 VALKENBURG AAN DE GEUL •  NEDERL AND

 In Valkenburg aan de Geul, het meest geliefde toeristenplaatsje van Zuid- 
Nederland, vind je het gezellige familiehotel de Uitkijk. Het centrum van 
Valkenburg ligt op amper 10 minuutjes stappen van het hotel. Hotel de 
Uitkijk beschikt over achttien kamers die allemaal werden voorzien van sa-
nitair, televisie en telefoon. Hier geniet je van de Limburgse gastvrijheid en 
de bourgondische sfeer die heerst in het zuiden van Nederland. Wat dacht 
je van een speciaal biertje in de sfeervolle bar die helemaal in de Hertog 
Jan-sfeer is ingericht. Op het terras kun je dan weer smullen van een stuk 
Limburgse vlaai met een lekker kopje koffie. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Villa Valkenburg in  Valkenburg
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  VILLA VALKENBURG
 VALKENBURG •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hotel Residentie Slenaeken in  Slenaken

210 

  HOTEL RESIDENTIE SLENAEKEN ***
 SLENAKEN •  NEDERL AND

 Hotel Residentie Slenaeken is gelegen in het pittoreske dorpje Slenaken, 
in een dal waar de Gulp doorheen stroomt. Slenaken, ook wel de parel van 
het Heuvelland genoemd, staat garant voor schilderachtige wegen en en 
adembenemende panorama's. In Hotel Residentie Slenaeken mag je steeds 
rekenen op een hartelijke ontvangst en huiselijke sfeer. Het hotel is dan ook 
eerder kleinschalig en beschikt over dertien recent vernieuwde hotelkamers, 
die voorzien zijn van het nodige comfort. Vanop het gezellige terras van 
het hotel kun je het Gulpdal met zijn fraaie beboste hellingen bewonderen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Hotel Klein Zwitserland Wellness & Spa in  Slenaken

211 

DE OOLDERHOF ****
HERTEN •  NEDERL AND

Welkom thuis in de Oolderhof! De Oolderhof ligt aan de rand van de 
 Oolderplas, te midden van water en velden, op een paar kilometer van 
 Roermond. Het viersterrenhotel biedt alles voor een verblijf dat aan al 
je wensen voldoet. Je logeert er in een van de 29 ruime suites, je kunt er 
voortreffelijk dineren en je gastheer- en vrouw geven elke gast persoonlij-
ke aandacht.  Elke suite beschikt over moderne voorzieningen, een knus 
woongedeelte en een terras of balkon. Het restaurant ligt vlak bij het hotel 
en serveert in intieme sfeer klassieke gerechten met streekproducten en 
bijzondere wijnen.  

 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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 Saillant Hotel Gulpenerland in  Gulpen
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  SAILLANT HOTEL GULPENERLAND ****
 GULPEN •  NEDERL AND

 In Zuid-Limburg vind je dit viersterrenhotel waar dankzij een volledige reno-
vatie het interieur een mix van moderne en klassieke stijlelementen kreeg. 
De frisse en moderne kamers beschikken over koffie- en theefaciliteiten, 
flatscreentelevisie, badkamer met douche, föhn, bureau met telefoon, gratis 
wifi en kluisje. Kortom, hier kom je niets tekort. Dat bewijst bovendien ook de 
Finse sauna en het Turks stoombad waar je heerlijk kunt ontspannen. Culinair 
genieten kan in restaurant Miró. De chef en zijn brigade staan garant voor 
culinaire kunstwerkjes en een verfijnde kookstijl. Natafelen kan in de bar, de 
lounge en bij gunstige temperaturen op het terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van de 

wellness faciliteiten (in-
clusief gebruik badjas 
en slippers)

• een toeristisch infor-
matiepakket
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 Hampshire Hotel Fitland Uden - De Vrije Teugel in  Uden

213 

BUITENBOEL
HOLTHEES •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een boerderijkamer in 
de B&B

• 2 x ontbijt

Opgelet: alleen te reser-
veren van maandagavond 
tot donderdagavond. Tegen 
betaling van een supplement 
kun je ook verblijven in de 
Finse kota’s.

Opgelet: reserveren is niet 
mogelijk via de Bongo- 
website, gelieve rechtstreeks 
contact op te nemen met 
het hotel.
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 Hampshire Hotel - Fitland Oss in  Oss

214 

  HAMPSHIRE HOTEL - FITLAND OSS ****
 OSS •  NEDERL AND

 Het Hampshire Hotel - Fitland Oss opende haar deuren in oktober 2016 
en ligt op de talentencampus van het Frans Heesenstadion, de thuisbasis 
van voetbalploeg FC Oss. Maar schrik niet, want de ligging van het Fitland 
Hotel Oss weet niet enkel voetbalfans te bekoren. Van hieruit kun je ook 
eenvoudig historische stadjes als Megen en Ravenstein ontdekken of een 
dagje gezellig shoppen in het centrum van Den Bosch. Op de luxueuze en 
comfortabele kamers kom je volledig tot rust, terwijl je bij Mister Nelson, 
het restaurant van het hotel, kunt proeven van heerlijk gerookte, gestoofde 
of gegrilde gerechten van Green Egg. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Hampshire Hotel - Fitland Mill in  Mill

215 

  HAMPSHIRE HOTEL - FITLAND MILL ****
 MILL •  NEDERL AND

 Overnacht bij Hampshire Hotel - Fitland Mill en kom tot rust op de Wellness-
boot, het wellnessresort van het hotel. Op deze boot vind je diverse soorten 
sauna's, stoom cabines, binnen- en buitenbaden, rustruimtes, een hamam, een 
uitgebreide saunatuin, en nog veel meer. Er zijn ook beautybehandelingen 
en massages mogelijk (tegen betaling). Verder maak je hier gratis gebruik 
van het fitnesscentrum, inclusief deelname aan de groepslessen. Voor een 
lekkere maaltijd kun je terecht in Restaurant Des Werelds. Bezoek Grand 
Café London als je eerder zin hebt in een hapje of drankje. Je kunt ook 
gebruikmaken van de minigolfbaan. 

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

standaardkamer 
• een ontbijt
• een dag toegang tot het 

wellness resort
• vrij gebruik van alle fitness-

faciliteiten en deelname 
aan groepslessen geduren-
de het gehele verblijf

Badkleding: niet toegestaan. 
Op dinsdag is badkleding toe-
gelaten maar niet ver plicht.  
Badlinnen: badjas en handdoek 
meenemen of ter plaatse huren.  
Slippers: verplicht. Mee nemen 
of ter plaatse kopen.
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
AUBERGE DE HILVER ****

 DIESSEN-BAARSCHOT •  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 
natuur gebieden. Het Hampshire Hotel - Auberge De Hilver ligt verscholen 
in dit landschap, net naast vakantiepark 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 met 
koffie- en theefaciliteiten, minibar, kluisje, lcd-scherm 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 deluxekamer (met 
Hästens-bed, whirlpool 
en elektrische sfeer-
haard)

• een ontbijt
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 Fletcher Hotel-Restaurant De Kempen in  Reusel
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE KEMPEN ***

 REUSEL •  NEDERL AND

 Fletcher Hotel-Restaurant De Kempen is gelegen in Reusel, op de grens 
van Neder land en België: in de Kempen, een streek die bekendstaat om haar 
natuur gebieden en haar pittoreske dorpjes. Je kunt er genieten van zowel de 
Nederlandse als de Vlaamse gastvrijheid. Die gastvrijheid ervaar je ook in het 
hotel, dat over 34 comfortabele en smaakvol ingerichte kamers beschikt. 
Alle kamers zijn voorzien van gratis internet, een flatscreen, een badkamer 
met bad of douche, een haar droger en een kluis. Start de dag goed met het 
verse en uitgebreide ontbijt buffet. Er is keuze uit diverse warme en koude 
gerechten en natuurlijk zijn er ook streekspecialiteiten te proeven. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Hampshire Hotel - Fitland Helmond in  Helmond
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
FITLAND HELMOND****

 HELMOND •  NEDERL AND

 Ontdek Brabant en kom overnachten in Hampshire Hotel - Fitland Helmond. 
De gunstige ligging - je loopt in vijftien minuutjes tot in het centrum - en het 
modern comfort van dit hotel maken het een heerlijke plek om te vertoeven. 
Voor ontbijt, lunch of diner kun je terecht in Restaurant Op Suyt. Een drankje 
bestellen kan in de gezellige bar. Het pareltje van dit hotel is uiteraard het 
Wellnessresort. Je vindt er diverse soorten sauna's, een stoomcabine, een 
kruidenbad, een oosterse rustruimte, een hamam, een binnen- en buiten-
zwembad, dompelbad en meer. Wie van wat meer activiteit houdt kan zich 
uitleven op de bowlingbaan van het hotel. 

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

standaardkamer 
• een ontbijt
• een dag toegang tot het 

Wellness resort
• vrij gebruik van alle fitness-

faciliteiten en groepslessen 
gedurende het gehele 
verblijf 

Badkleding: niet toegestaan. 
Enkel op woensdag is bad-
kleding toegestaan, maar niet 
verplicht. Badlinnen: badjas 
en handdoek meenemen of 
ter plaatse huren. Slippers: 
zijn verplicht. Meenemen of 
ter plaatse kopen.
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 Hampshire Hotel - Crown Eindhoven in  Eindhoven

219 

  HAMPSHIRE HOTEL -  
CROWN EINDHOVEN ****

 EINDHOVEN •  NEDERL AND

 In Eindhoven vind je alles voor een geslaagd dagje winkelen, een avondje uit 
of een weekendje citytrippen. Voor je verblijf in deze bruisende stad ben je 
van harte welkom in het eigentijdse Hampshire Hotel - Crown Eindhoven, 
dat zich in hartje Eindhoven bevindt. De 135 kamers zijn voorzien van faci-
liteiten zoals je die verwacht van een internationaal viersterrenhotel. In het 
hotel kun je de hele dag door genieten van gezonde, pure en verrassende 
gerechten tijdens het ontbijtbuffet of het diner in het restaurant. Tenslotte 
biedt de fitnessruimte de mogelijkheid om de dag sportief te beginnen of te 
eindigen met een complete work-out. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Hampshire Hotel Parkzicht Eindhoven in  Eindhoven
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FLETCHER KLOOSTERHOTEL 
 WILLIBRORDHAEGHE ****

DEURNE •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een comfortkamer

• een ontbijt
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DUINZICHT ****

 OUDDORP •  NEDERL AND

 Ouddorp, uitgeroepen tot beste badplaats van Nederland in 2007, is prachtig 
gelegen aan de Noordzee op de kop van het eiland Goeree-Overflakkee. 
Op wandelafstand van het strand vind je het Fletcher Hotel-Restaurant 
Duinzicht, waar je kennismaakt met comfort en ontspanning. Het hotel 
beschikt over alle faciliteiten om je een aangenaam verblijf te bezorgen. 
De vijftig moderne hotelkamers zijn voorzien van alle comfort. Naast een 
gezellige bistro beschikt het hotel over een culinair hoogstaand restaurant, 
waar je na een dagje zonnen of uitwaaien aan zee kunt plaatsnemen om je in 
de watten te laten leggen. De chef-kok en zijn keukenbrigade bereiden met 
veel liefde voor het vak bijzondere gerechten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hampshire Hotel - Renesse in  Renesse
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  HAMPSHIRE HOTEL - RENESSE ***
 RENESSE •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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  FLETCHER LANDGOEDHOTEL  
RENESSE ***

 RENESSE •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Amadore Grand Hotel De Kamperduinen in  Kamperland
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  AMADORE GRAND HOTEL  
DE KAMPERDUINEN ****

 KAMPERL AND •  NEDERL AND

 Amadore Grand Hotel De Kamperduinen is een prachtig viersterrenhotel 
in een van de mooiste streken van Nederland. Op de grens van water en 
land in de provincie Zeeland kun je hier terecht voor een verblijf waar ont-
spanning centraal staat. Je logeert in een royale kamer. Het hotel heeft een 
uitstekend restaurant, een gezellige bar en een uitgebreide wellness. Dobber 
heerlijk in het verwarmde zwembad, ontspan in de sauna, het stoombad, de 
infraroodsauna en de biosauna. Het zwembad met jetstreams, dompelbad, 
stortdouche, hottubs, whirlpool en de unieke natuurlijke zwemvijver maken 
ultiem ontspannen mogelijk. 

Bij het ter perse 
gaan van dit boekje, 
vernamen we dat deze 
partner niet meer deel-
neemt aan deze bon. 
Onze excuses.
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 Hostellerie Schuddebeurs - Hampshire Classic in  Schuddebeurs
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  HOSTELLERIE SCHUDDEBEURS -  
HAMPSHIRE CLASSIC ***

 SCHUDDEBEURS •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  HOTEL ZILT VLISSINGEN ***
 VLISSINGEN •  NEDERL AND

 Hotel Zilt is ondergebracht in drie gerenoveerde monumentale panden in het 
centrum van Vlissingen, op slechts vierhonderd meter van de Boulevard. Het 
is een ideale uitvalbasis voor culturele uitstapjes, maar ook om te fietsen of 
te wandelen langs de Zeeuwse kust. Doordat de kamers zich in een historisch 
gebouw bevinden, hebben ze verschillende afmetingen, maar in elke kamer 
vind je een badkamer met douche en haardroger, een kluisje, een minibar, 
een telefoon, airconditioning, gratis wifi, koffie- en theevoorzieningen, een 
lcd-scherm en een bureau met werkplek. Ontbijten doe je in de mooie 
gerestaureerde kelder. In de lounge kun je relaxen en een boekje lezen uit 
de bibliotheek. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

• een uitgebreid ontbijt-
buffet

• hele dag verse koffie 
en thee op verzoek
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 Amadore Hotel - Restaurant Arion in  Vlissingen
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  AMADORE HOTEL - RESTAURANT  
ARION ****

 VLISSINGEN •  NEDERL AND

 Havenstad Vlissingen en omgeving bieden een uniek stukje Nederland. 
Een locatie om ouderwets te genieten, weg van de drukte. Met aan de ene 
kant de binnenhavens en oude stad en aan de andere kant de start van de 
stranden en duinen van Walcheren. Op de Boulevard van Vlissingen, vlak aan 
de zee, vind je het Amadore Hotel Restaurant Arion. Dit viersterrenhotel 
combineert luxe en comfort met internationale allure. In het restaurant van 
het hotel staat de keukenbrigade van Arion altijd klaar om je smaakpapillen 
te verwennen. Ook je ogen kun je hier de kost geven, want van aan je tafeltje 
heb je een panoramisch uitzicht over de Westerschelde, die hier uitmondt 
in de Noordzee. 

Bij het ter perse 
gaan van dit boekje, 
vernamen we dat deze 
partner niet meer deel-
neemt aan deze bon. 
Onze excuses.
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 Fletcher Hotel - Restaurant De Dikke Van Dale in  Sluis
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  FLETCHER HOTEL - RESTAURANT  
DE DIKKE VAN DALE ****

 SLUIS •  NEDERL AND

 Fletcher Hotel-Restaurant De Dikke Van Dale dankt zijn naam aan J.H. van 
Dale, de vader van het Dikke van Dale-woordenboek, die op 15 februari 1828 
in Sluis geboren werd. Het gerenoveerde gebouw dateert uit het begin van 
de twintigste eeuw en was oorspronkelijk een abdij. De buitengevels bleven 
bewaard en een nieuw deel werd bijgebouwd. Het hotel heeft 64 hotelkamers, 
waarvan veertien met balkon en uitzicht op de Zwarte Polder. Ze zijn alle 
voorzien van al het nodige comfort. In bar-brasserie De Bieb kun je terecht 
voor een kleine hap of een drankje. In restaurant Johan Hendrik staan lek-
kere vis- en vleesgerechten en seizoensgebonden gerechten op het menu. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een kopje koffie of 

thee met een regionale 
specialiteit
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FRANKRIJK





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 
kleurenpalet, 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 ie-
dere stap word je beloond met een ander 
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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HOTELS IN FRANKRIJK

229  Mercure Lille Centre Grand Place in  Lille 278
230  La Maison de l'Omignon in  Vermand 279
231  Best Western Le Dormeur du Val  

in  Charleville-Mézières 280
232  Hôtel le Château Fort in  Sedan 281
233  L'Hirondelle in  Girondelle 282
234  Le Moulin du Landion Hôtel & Spa  

in  Dolancourt 283
235  Le Village de la Champagne in  Bar-sur-Aube 284
236  Mercure Troyes Centre in  Troyes 285
237  Holiday Inn Reims Centre in  Reims 286
238  Campanile Reims Est in  Taissy 287
239  Hôtel Aster in  Briey 288
240  ibis Styles Tours Centre in  Tours 289
241  La Noisetière in  Niderviller 290
242  INTER-HOTEL Le Bristol in  Straatsburg 291
243  Hôtel Hannong in  Straatsburg 292
244  Campanile Strasbourg - Lingolsheim  

in  Tanneries 293
245  Novotel Mulhouse - Sausheim in  Sausheim 294
246  Hostellerie À la ville de Lyon in  Rouffach 295
247  Hôtel Majestic Niederbronn-les-Bains  

in  Niederbronn-les-Bains 296
248  Hôtel Le Colombier in  Obernai 297
249 Hôtel Courcelles Étoile in Parijs 298
250  Hôtel Beaugrenelle Tour Eiffel in  Parijs 299
251  Hôtel du Théâtre in  Parijs 300
252  Hôtel Le Vert Galant in  Parijs 301
253  Hôtel Niel Elysées in  Parijs 302
254  Hôtel Palma Père Lachaise in  Parijs 303
255  Hôtel Résidence Romance Malesherbes  

in  Parijs 304
256  Hotel Royal Opéra Madeleine in  Parijs 305
257  Hôtel Soft Canal Saint Martin in  Parijs 306
258 ibis Marne La Vallée Champs  

in Champs-sur-Marne 307
259  Campanile Voisins le Bretonneux  

in  Voisins-le-Bretonneux 308
260  Le Domaine des Tuileries in  Salins 309

261 Mercure Rambouillet Relays du Château  
in Rambouillet 310

262  Radisson Blu Hotel at  Disneyland® Paris  
in  Magny-le-Hongre 311

263  Paxton Resort and Spa in  Ferrières-en-Brie 312
264  La Villa Marine in  Le Tréport 313
265  Rando Yourte in Paluel 314
266  Comfort Hotel Urban City in  Le Havre 315
267  La Ferme des Mares in  Saint-Germain-sur-Ay 316
268  Le Village Insolite in  Saint-Benoît-des-Ondes 317
269  Campanile Dinan Taden in  Taden 318
270  INTER-HOTEL du Château in  Dinan 319
271  Hôtel Les Costans in  Perros-Guirec 320
272  Campanile Quimper in  Quimper 321
273  Vallée de Pratmeur in  Quistinic 322
274  Best Western Hotel d'Arc in  Orléans 323
275  Hostellerie La Croix Blanche  

in  Fontevraud-l'Abbaye 324
276  La Ferme des Berthiers in  Sepmes 325
277  Le Clos de la Chesneraie  

in  Saint-Georges-sur-Cher 326
278 L’Arbrassous in Usclades-et-Rieutord 327
279  L'Hôtel des Poèmes de Chartres in  Chartres 328
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 Mercure Lille Centre Grand Place in  Lille
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  MERCURE LILLE CENTRE  
GRAND PLACE ****

 LILLE •  FRANKRIJK

 Het viersterrenhotel Mercure Lille Centre Grand Place ligt in het stads-
centrum van Lille, op wandelafstand van de Grote Markt en andere toe-
ristische attracties. Mercure Lille Centre Grand Place is ondergebracht in 
een prachtig Haussmann-gebouw en biedt de ideale mix van een charmante 
authentieke locatie en een hoogwaardige service. De 101 kamers beschikken 
over alle modern comfort. Begin de dag met een ontbijtbuffet van warme 
en koude gerechten, bereid met kwaliteitsproducten. Voor een ontspannen 
moment kun je terecht in bar Le Royal. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een ticket voor de 

permanente tentoon-
stellingen van Paleis 
van Schone Kunsten 
van Lille
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 La Maison de l'Omignon in  Vermand

230 

  LA MAISON DE L'OMIGNON
 VERMAND •  FRANKRIJK

 In Picardië, tussen de baai van de Somme en de Belgische grens, houden de 
mensen van eenvoudig en authentiek genieten. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat je er als toerist wordt uitgenodigd om die charme zelf te ervaren. 
In La Maison de l'Omignon verblijf je in een gezellig houten huisje, ook wel 
'pod' genoemd, die de magie van het zwerversbestaan combineert met de 
ongerepte Picardische natuur. De sanitaire voorzieningen bevinden zich wel 
in een apart gebouw. Als je logeert bij Les Roulottes de l'Omignon, voel je 
je pas echt één met de natuur. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Best Western Le Dormeur du Val in  Charleville-Mézières

231 

  BEST WESTERN LE DORMEUR DU VAL ****
 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES •  FRANKRIJK

 Stap binnen in de wereld van Best Western Le Dormeur Du Val. In dit vier-
sterrenhotel vind je een mix van oud en modern, van sober en fel. Het resul-
taat mag gezien worden: een gezellig geheel waar het aangenaam vertoeven 
is. De unieke kamers zijn uitgerust met houten vloeren, vrolijke kleuren en 
stralende motieven. Je beschikt er over een badkamer met wastafel, toilet en 
een oplichtende badkuip. In de bar geniet je van een kopje thee, een nectar 
van verse vruchten of een mojito. Naast de bar bevindt zich een bibliotheek. 
Leef je uit op de fitnessapparaten, ontspan in de sauna, het Turks bad en de 
hydro masserende douche of boek een deugddoende massage. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van de 

wellness faciliteiten
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 Hôtel le Château Fort in  Sedan
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  HÔTEL LE CHÂTEAU FORT ****
 SEDAN •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt
• koffie- en theefacili-

teiten
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 L'Hirondelle in  Girondelle
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  L'HIRONDELLE
 GIRONDELLE •  FRANKRIJK

 Girondelle is een rustig dorpje met minder dan zestig inwoners. Bovendien 
bevindt het plaatsje zich in de natuurrijke omgeving van de Franse  Ardennen. 
Voor je verblijf kun je terecht bij L'Hirondelle, de chambres d'hôtes van 
Pierrette Brosse. Zij ontvangt je in een rustiek pand dat typisch is voor deze 
streek. Natuurlijk mag in de salon ook het haardvuur niet ontbreken. De 
kamers creëren een knusse sfeer met een zacht, hedendaags kleurenpalet 
en basic voorzieningen. ‘s Avonds kun je genieten van een smakelijke maaltijd 
tegen een democratische prijs. Hou er rekening mee dat huisdieren niet 
toegelaten zijn en dat je kunt inchecken tussen 18 en 19 uur. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• een souvenirtje met 

streekproducten
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 Le Moulin du Landion Hôtel & Spa in  Dolancourt

234 

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt
• een glas champagne in 

de bar
• een bezoek aan een 

champagne kelder, 
inclusief degustatie
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 Le Village de la Champagne in  Bar-sur-Aube
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  LE VILLAGE DE LA CHAMPAGNE
 BAR-SUR-AUBE •  FRANKRIJK

 Wie houdt van een originele vakantie op het Franse platteland, zal zeker al 
eens van een 'pod' gehoord hebben. Dit zijn houten huisjes, gebouwd met 
natuurlijke materialen. Deze vorm van plattelandstoerisme is de laatste jaren 
erg populair geworden in Frankrijk, en ook bij ons ontdekken steeds meer 
mensen de authentieke charme ervan. Le Village de la Champagne ligt nabij 
een bosrijk gebied in het dorpje Bar-sur-Aube en het Parc Naturel Régional 
de la Forêt d'Orient. Je logeert in de natuur, maar toch zijn de winkeltjes van 
het dorp niet veraf. De comfortabele 'pod' waarin je verblijft is onder meer 
uitgerust met twee eenpersoonsbedden, elektrische verwarming en een 
stopcontact. De sanitaire voorzieningen bevinden zich in een apart gebouw. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een pod

• 2 x ontbijt
• vrije toegang tot het 

verwarmde zwembad
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 Mercure Troyes Centre in  Troyes
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  MERCURE TROYES CENTRE ****
 TROYES •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Holiday Inn Reims Centre in  Reims
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  HOLIDAY INN REIMS CENTRE ****
 REIMS •  FRANKRIJK

 Holiday Inn Reims Centre is gelegen in de Noord-Franse stad Reims: de 
hoofdstad van de champagnestreek. Je kunt er proeven van lekkere bubbels en 
niemand houdt je tegen om een voorraadje in te slaan om thuis na te genieten. 
Ook op cultureel vlak heeft de stad veel te bieden. Het hotel geeft door de 
glazen voorgevel en de lift aan de buitenkant een erg moderne eerste indruk. 
De lift met panoramisch uitzicht brengt je naar een van de zes verdiepingen. 
De kamers zijn door de mooie decoraties bijzonder warm en rustgevend. In 
alle kamers geniet je van wifi. Vanuit de bar en het restaurant op de zevende 
verdieping heb je een prachtig uitzicht op de kathedraal. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Campanile Reims Est in  Taissy

238 

  CAMPANILE REIMS EST ***
 TAISSY •  FRANKRIJK

 Trek eropuit naar de champagnestreek! In Campanile Reims Est-Taissy verblijf 
je op tien minuten van Reims, vlak bij het centrum van Taissy. Je parkeert je 
auto gratis op de parking van het hotel, de receptie is 24 uur op 24 geopend. 
De kamers zijn licht en ruim en van alle comfort voorzien: een waterkoker, 
thee, koffie, koekjes, en natuurlijk televisie en telefoon. Het hotel is ideaal 
voor zowel gezinnen als zakenreizigers die Reims willen bezoeken maar liever 
niet midden in het stadsgedruis verblijven. Met de auto sta je in een oogwenk 
voor de imposante kathedraal, de grootste trekpleister van de stad. In het 
hotelrestaurant kan je terecht voor ontbijt, lunch en diner. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Hôtel Aster in  Briey
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  HÔTEL ASTER ***
 BRIEY •  FRANKRIJK

 Het Noord-Franse dorpje Briey ligt verscholen in het groen, tussen de stad 
Metz en de Belgische en Luxemburgse grens in. In deze mooie, rustgevende 
omgeving ligt Hôtel Aster, een charmant en persoonlijk driesterrenhotel waar 
je zeker mag zijn van een zorgeloos verblijf. Ontspannen is hier het enige 
punt op je agenda en kan dan ook op verschillende manieren. Kies voor een 
intense saunasessie, een verkwikkende wandeling door de natuur of ontdek 
het historische erfgoed van Briey. Nadien geniet je in de gezellige bar van een 
welverdiend glas wijn, afkomstig van de vele wijnhuizen in de regio. Voor een 
heerlijk diner kun je terecht in het restaurant van het hotel, waar de typische 
gerechten van de streek steeds een speciale voorkeursbehandeling krijgen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 ibis Styles Tours Centre in  Tours
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  IBIS STYLES TOURS CENTRE ***
 TOURS •  FRANKRIJK

 Tours is een gezellig stadje, centraal in Frankrijk gelegen aan de vallei van 
de Loire. In het centrum van deze stad vind je het ibis Styles Tours Centre. 
Het is de uitvalsbasis bij uitstek om de kastelen van de Loire te ontdekken of 
de Kathedraal van Saint-Gatien te bezoeken. Het hotel telt 119 geluiddichte 
en ruime kamers, die voorzien zijn van al het nodige comfort. Als gast kun je 
hier ook gebruikmaken van gratis draadloos internet. 's Ochtends krijg je in 
het restaurant een lekker ontbijt geserveerd, om de dag goed te beginnen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 La Noisetière in  Niderviller
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  LA NOISETIÈRE
 NIDERVILLER •  FRANKRIJK

 La Noisetière is een prachtig, charmant huisje in een adembenemende 
omgeving, aan de rand van Niderviller en aan de oevers van het kanaal 
Marne au Rhin. Rust, sereniteit en lekkere geuren wachten je op tijdens 
lange wandelingen in de vrije natuur van de Moezel. Tijdens je verblijf hier 
ontdek je alle charmes van het platteland: vissen, jagen, wandelen, fietsen 
of gastronomie. De schattige chalets zijn knus en vanbinnen afgewerkt met 
Scandinavisch hout in een betoverend decor, helemaal in harmonie met het 
omliggende groen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 INTER-HOTEL Le Bristol in  Straatsburg

242 

  INTER-HOTEL LE BRISTOL ***
 STRAATSBURG •  FRANKRIJK

 Op een steenworp van het station van Straatsburg en op slechts enkele 
minuten stappen van het historische La Petite France en de magistrale 
Notre-Dame kathedraal ligt INTER-HOTEL Le Bristol. Dankzij haar ligging 
is het driesterrenhotel de perfecte uitvalsbasis om het veelzijdige  Straatsburg 
te ontdekken. Je verblijft er in een knus ingerichte, moderne kamer met 
zachte en warme kleuren. Dankzij hedendaags comfort ben je zeker van 
een geslaagd verblijf. Wil je 's avonds nog even gezellig iets drinken, dan 
heet de bar van het hotel je graag welkom. 's Ochtends wordt een gevarieerd 
ontbijtbuffet geserveerd. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Hôtel Hannong in  Straatsburg
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  HÔTEL HANNONG ****
 STRAATSBURG •  FRANKRIJK

 In het historische decor van het centrum van Straatsburg, vind je tussen het 
station en de kathedraal het viersterrenhotel Hannong, dat in contrast met 
de oude stadskern een haven van hedendaags design is. De inrichting van het 
hotel is een geslaagde mix van lichte en stijlvolle kleuren met oorspronkelijke 
elementen zoals de originele parketvloer in de kamers of de houten toog 
in de bar. Er zijn 72 kamers die comfortabel en gezellig zijn aangekleed. Je 
beschikt er over wifi, lcd-scherm, radio, televisie en airconditioning. Voorts 
heeft het hotel een gezellige wijnbar en een aangenaam terras, waar je de 
plaatselijke wijnen kunt proeven. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Campanile Strasbourg - Lingolsheim in  Tanneries

244 

  CAMPANILE STRASBOURG -  
LINGOLSHEIM ***

 TANNERIES •  FRANKRIJK

 Wie wil ervaren waarom Straatsburg de culturele hoofdstad van de Elzasregio 
wordt genoemd, zit goed in hotel Campanile Strasbourg - Lingolsheim. De 
lichte hotelkamers beschikken over een flatscreentelevisie, bureau, koffie- en 
theefaciliteiten, gratis wifi en een volledig uitgeruste badkamer met bad en/
of douche en haardroger. Het restaurant van het hotel is elke dag geopend 
en serveert traditionele Franse gerechten in een elegante omgeving. Het 
hotel biedt ook gratis parking en beschikt over een ruim zomerterras en 
een prachtige tuin. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Novotel Mulhouse - Sausheim in  Sausheim
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  NOVOTEL MULHOUSE ****
 SAUSHEIM •  FRANKRIJK

 Novotel Mulhouse is gelegen in een rustige, bosrijke omgeving in de Elzas, 
dicht bij de Vogezen. Dit viersterrenhotel telt 77 ruime, comfortabele en 
moderne kamers die alle voorzien zijn van minibar, kabeltelevisie en draad-
loos internet. Novotel Mulhouse is een familiehotel bij uitstek. De kamers 
zijn geschikt voor twee volwassenen en twee kinderen, die overigens gratis 
logeren. Het hotel beschikt over een zwembad en biedt tal van kinder-
faciliteiten aan, zoals een buitenspeelplaats en een ruimte met videogames. 
Het Novotel Café schotelt je 's ochtends een lokaal of continentaal ontbijt 
voor en 's avonds een gezond, gebalanceerd à-la-cartemenu. Bij mooi weer 
is het heerlijk vertoeven op het terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Hostellerie À la ville de Lyon in  Rouffach
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  HOSTELLERIE À LA VILLE DE LYON ***
 ROUFFACH •  FRANKRIJK

 Wie zich zo'n vijftien kilometer ten zuiden van Colmar begeeft, komt terecht 
in het prachtig pittoreske dorpje dat de naam Rouffach draagt. Te midden 
van de wondermooie wijngaarden en de schilderachtige bossen ligt, aan de 
rand van het centrum, Hostellerie À la Ville de Lyon. Dit charmante hotel 
werd ondergebracht in een voormalig postkantoor uit de zestiende eeuw 
en biedt naast 48 kamers die voorzien zijn van alle luxe en comfort ook een 
verwarmd zwembad, twee infraroodcabines en een bubbelbad. Daarnaast 
geniet je hier ook van de overheerlijke keuken van chef Philippe Bohrer, 
een voormalig sterrenchef. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel Majestic Niederbronn-les-Bains in  Niederbronn-les-Bains
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  HÔTEL MAJESTIC  
NIEDERBRONN-LES-BAINS **

 NIEDERBRONN-LES-BAINS •  FRANKRIJK

 Niederbronn-les-Bains is een oud-Romeins stadje in de Elzas dat sinds de 
oudheid bekendstaat om zijn thermen. De natuurrijke omgeving draagt haar 
steentje bij tot een geheel ontspannen gevoel, want Niederbronn-les-Bains 
bevindt zich midden in het natuurgebied Parc Naturel Régional des Vosges 
du Nord. In het stadje vind je Hôtel Majestic, een tweesterrenhotel waar 
gastvrijheid en hedendaags comfort hand in hand gaan. De 51 hotelkamers 
zijn voorzien van alle standaardbenodigheden. Je begint je dag met een 
lekker ontbijt en geniet de rest van de dag van al het moois dat de omgeving 
te bieden heeft. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

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

 Driesterrenhotel Le Colombier vind je in het hart van de historische stad 
Obernai. Deze stad is een van de weinige Elzasstadjes die er in slaagde om 
een dertiende-eeuws deel te bewaren. Hotel Le Colombier is gevestigd in 
een van de traditionele vakwerkhuizen in typische Elzasstijl. Binnen tref je 
een eigentijdse, frisse inrichting aan. Ontspannen kan in de fitnessruimte 
en in de kleine Zen wellnessafdeling met een sauna en lichttherapie. Je 
kunt er ook verschillende massages boeken. Het ontbijtbuffet is heerlijk 
uitgebreid. In de buurt van het hotel vind je elf 'winstubs' die veel regionale 
specialiteiten aanbieden. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Privilegekamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot het 

Zen wellnesscentrum

Badkleding: verplicht. 
Badlinnen: gebruik 
badjas en handdoek 
inbegrepen.
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HÔTEL COURCELLES ÉTOILE ***
PARIJS •  FRANKRIJK

Parijs hoeft geen introductie meer. Al eeuwenlang spreekt de Franse hoofd-
stad tot de verbeelding. Voor een weekendje in de lichtstad zit je goed bij 
Hôtel Courcelles Étoile. Het driesterrenhotel is gelegen in het hart van het 
zeventiende arrondissement en is dus een prima uitvalsbasis om de stad 
te verkennen. De knusse kamers zijn stijlvol ingericht en bieden je op een 
kleine oppervlakte toch alles wat je nodig hebt. Zoek je een restaurant voor 
’s avonds of kan je tussen alle bezienswaardigheden van Parijs niet kiezen wat 
eerst bezoeken? Het behulpzame personeel helpt je graag op weg en geeft 
je graag hun beste tips mee. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  HÔTEL BEAUGRENELLE TOUR EIFFEL ***
 PARIJS •  FRANKRIJK

 Met een hoogte van maar liefst 324 meter kun je de Eiffeltoren probleemloos 
tot toeristisch zwaargewicht van Parijs dopen. Elk jaar nemen een slordige 
zeven miljoen bezoekers de lift om vanaf de top van het bouwwerk de lichtstad 
in al haar pracht te bewonderen. In het driesterrenhotel Beaugrenelle Tour 
Eiffel overnacht je op een kwartiertje lopen van dit alles. Dat je je daarmee 
in het kloppende hart van de stad bevindt, hoeven we er ongetwijfeld niet 
bij te vertellen. Je kamer is compact en eenvoudig, maar voorzien van al 
het nodige comfort. 's Ochtends krijg je in de ontbijtzaal een continentaal 
ontbijt voorgeschoteld. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  HÔTEL DU THÉÂTRE ***
 PARIJS •  FRANKRIJK

 In een typisch negentiende-eeuws Parijs gebouw in een rustige straat van 
het zeventiende arrondissement staat het Hôtel du Théâtre. Het hotel ligt 
in een buurt vol winkels en restaurants, tegenover het théâtre Hébertot, 
waarvan de grondvesten in 1830 werden gelegd. Op wandelafstand vind je 
twee metrostations, waarmee je vlot naar Montmartre of de Champs-Élysées 
reist. Dit is een comfortabel hotel dat eenvoudig, maar stijlvol is ingericht. 
De twintig kamers zijn aangekleed met beige pasteltinten en wijnrode ac-
centen. 's Ochtends staat in de typisch Parijse gewelfde ontbijtruimte het 
ontbijt voor je klaar. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  HÔTEL LE VERT GALANT ***
 PARIJS •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel Niel Elysées in  Parijs
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  HÔTEL NIEL ELYSÉES ***
 PARIJS •  FRANKRIJK

 Hôtel Niel Elysées is ondergebracht in een vreedzaam straatje in het zeven-
tiende arrondissement. Het hotel kan prat gaan op een uitzonderlijke ligging, 
je bevindt je er namelijk op drie minuten wandelafstand van de Champs-
Élysées en de Arc de Triomphe. Dit charmehotel garandeert een warme 
ontvangst door het vriendelijke personeel dat altijd tot je beschikking staat. 
Naast de receptie kun je lekker uitblazen in de kleine salon met comfortabele 
zetels en een haardvuur. De elegante kamers zijn ingericht met warme tinten 
die bijdragen tot een huiselijke sfeer. Er is airco, een kluisje, wifi, telefoon, 
televisie en een badkamer met haardroger en bad of douche. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel Palma in  Parijs
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  HÔTEL PALMA PÈRE LACHAISE  ***
 PARIJS •  FRANKRIJK

 In Hôtel Palma Père Lachaise logeer je niet alleen in een comfortabele kamer, 
maar ook in de nabijheid van enkele legendarische beroemdheden. Zo kun 
je tijdens je tweedaagse Jim Morisson en Edith Piaf tot je buren rekenen. 
Beiden rusten voor eeuwig op de begraafplaats Père-Lachaise. Zijn kerkhoven 
niet jouw ding? In dat geval zijn Place Gambetta en het Parc des Buttes- 
Chaumont, allebei in de buurt, leuke opties. Het Parc des Buttes-Chaumont 
is het op twee na grootste park in Parijs en biedt prachtige uitzichten over de 
stad. Voor je eropuit trekt, staat er nog een lekker ontbijt op jou te wachten, 
dat je zowel op je kamer als in de ontbijtzaal kunt nuttigen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel Résidence Romance Malesherbes in  Parijs
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  HÔTEL RÉSIDENCE ROMANCE 
MALESHERBES ***

 PARIJS •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hotel Royal Opéra in  Parijs
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  HOTEL ROYAL OPÉRA MADELEINE ***
 PARIJS •  FRANKRIJK

 Het achtste arrondissement is vooral geliefd omwille van de beroemde 
Champs-Élysées, met haar winkels en boetieks en de talrijke imposante 
gebouwen uit de negentiende eeuw. Vlak bij de prachtige pleinen Place de 
L'Opéra en Place de la Madeleine vind je het Hotel Royal Opéra Madeleine. 
Op minder dan vijf minuten loopafstand liggen de metrohaltes Madeleine en 
Le Havre-Caumartin. In 2012 werden de gemeenschappelijke delen van het 
hotel vernieuwd en opgefrist. De ruime kamers van dit driesterrenhotel zijn 
sober ingericht, maar zijn voorzien van al het nodige comfort. 's Ochtends 
krijg je hier een continentaal ontbijt geserveerd. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  HÔTEL SOFT CANAL SAINT MARTIN***
 PARIJS •  FRANKRIJK

 Eigentijds en uitnodigend: Hôtel Soft Canal Saint Martin is een gedroomde 
plek om tot rust te komen midden in de drukte van de Franse hoofdstad. De 
inrichting is een vleugje modern, zonder de typische Franse stijl uit het oog te 
verliezen. Soft mag je dan ook heel letterlijk nemen, want een zachte nacht-
rust wordt hier gegarandeerd. Naast zeer comfortabele bedden beschikken 
de kamers over een functionele badkamer met een prima douche. Op elke 
kamer is er draadloos internet en een flatscreentelevisie met internationale 
kanalen beschikbaar. De centrale ligging van Hôtel Soft tussen Place de la 
République en Canal Saint-Martin is een grote troef. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Timhotel Montmartre in  Parijs
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IBIS MARNE LA VALLÉE CHAMPS ***
CHAMPS-SUR-MARNE •  FRANKRIJK

Hotel ibis Marne la Vallée Champs biedt je het beste van twee werelden: je 
verblijft hier midden tussen het romantische Parijs en het sprookjesachtige 
Disneyland® Paris. Dankzij de RER A-halte, die op slechts enkele passen 
van het hotel ligt, kun je alle mogelijke kanten uit zonder dat je daarvoor 
in je wagen hoeft te stappen. De kamers van het hotel zijn fris en modern 
ingericht en beschikken over alle gebruikelijke faciliteiten. Voor de lunch of 
het diner kun je terecht in restaurant Chez Bruno waar je in een aangenaam 
kader van het beste van de Franse keuken kunt genieten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Campanile Voisins le Bretonneux in  Voisins-le-Bretonneux
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  CAMPANILE VOISINS LE BRETONNEUX ***
 VOISINS-LE-BRETONNEUX •  FRANKRIJK

 In hotel Campanile Voisins Le Bretonneux slaap je in een lichte kamer met 
alle moderne voorzieningen. Je kan je dag goed starten door het onbeperkte 
en uitgebreide ontbijtbuffet met koffie, thee, vruchtensap, verschillende 
soorten granen, croissants en fruitsalade. Wanneer je voldoende energie hebt, 
kun je de buurt verkennen. Breng zeker een bezoekje aan France Miniature 
en het kasteel van Versailles: een van de grootste kastelen van de wereld! 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Le Domaine des Tuileries in  Salins
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  LE DOMAINE DES TUILERIES
 SALINS •  FRANKRIJK

 Salins is gelegen in Île-de-France, een regio die een rijke geschiedenis com-
bineert met een prachtige natuur en een artistiek en cultureel erfgoed. Het 
gedroomde kader om van al deze pracht te genieten, is Le Domaine des 
Tuileries. In de schaduw van een oude steen fabriek, midden in de natuur, 
vind je daar een rustige verblijfplaats, waar alles voorzien is om het je naar je 
zin te maken: een zwembad, een pingpongtafel, een petanqueterrein, een 
massagesalon, enzovoort. Je overnacht er in een ruime en comfortabele 'pod', 
een soort houten chalet die uitsluitend uit natuurlijke materialen bestaat. De 
sanitaire voorzieningen bevinden zich in een apart gebouw. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een pod

• 2 x ontbijt
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 Mercure Paris Sud Les Ulis Courtabœuf in  Les Ulis
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MERCURE RAMBOUILLET  
RELAYS DU CHÂTEAU ****

RAMBOUILLET •  FRANKRIJK

Aan de rand van het regionaal natuurpark Haute Vallée de Chevreuse 
tref je het stadje Rambouillet, met als grootste trekpleister het imposante 
Château de Rambouillet. Net tegenover het kasteelpark verblijf je in het 
viersterrenhotel Mercure Rambouillet Relays du Château. De kamers zijn 
rustgevend ingericht met alle comfort die je van een hotel in deze categorie 
mag verwachten. Wie de innerlijke mens eens wil verwennen, kan traditio-
nele streekgerechten proeven in restaurant Le Bolero of genieten van een 
drankje aan de bar Les Presidents. Het hotel ligt op wandelafstand van het 
station, van waaruit je zorgeloos naar Versailles of naar Parijs kunt sporen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt
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 Radisson Blu Hotel at  Disneyland® Paris in  Magny-le-Hongre
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  RADISSON BLU HOTEL AT  
DISNEYLAND® PARIS ****

 MAGNY-LE-HONGRE •  FRANKRIJK

 Vlak naast de Disney®-parken, idyllisch gelegen in het groen van Golf 
 Disneyland®, ligt het luxueuze viersterren Radisson Blu Hotel at Disneyland® 
Paris. Je logeert hier meer dan comfortabel. Het uitgebreide ontbijtbuffet 
met koude en warme gerechten vind je in een van de twee restaurants; de 
informele Brasserie Birdie of het restaurant Pamplemousse. Daarnaast is er 
ook de lobbybar Charbon waar je favoriete cocktail gemixt wordt en je de 
kleine honger kunt stillen. Het hotel heeft een volledig uitgeruste fitness-
ruimte en een zwembad, sauna, stoombad en solarium. 

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

standaardkamer
• een ontbijt
• vrije toegang tot het 

wellness gedeelte 
Badkleding: verplicht. 
Badlinnen: badjas en 
handdoek meenemen of 
materiaal van de kamer 
gebruiken.
Opgelet: houd er rekening 
mee dat het hotel tijdens 
de schoolvakanties druk-
bezet is.
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  PAXTON RESORT AND SPA ****
 FERRIÈRES-EN-BRIE •  FRANKRIJK

 Paxton Resort & Spa ligt in het rustige plaatsje Ferrières-en-Brie 
 (Marne-la-Vallée), tussen Parijs en Disneyland®. Het hotel heeft 232 ap-
partementen met een eigentijdse inrichting en een knusse sfeer. Ieder appar-
tement beschikt over een kitchenette met magnetron en koel kast, bureau, 
satelliettelevisie, kluisje en badkamer met bad- en douche combinatie.In het 
hotel geniet je 's ochtends van een gevarieerd ontbijt en je kunt er later op de 
dag ook lunchen en dineren. De opvallende met roze tinten gedecoreerde 
bar is een gezellige plek om te ontspannen. In de spa kun je gebruikmaken 
van het zwembad. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt
• vrije toegang tot het 

binnenzwembad van 
het hotel
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  LA VILLA MARINE **
 LE TRÉPORT •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een superiorkamer

• een ontbijt
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 Rando Yourte in  Veulettes sur Mer
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  RANDO YOURTE
PALUEL •  FRANKRIJK

 Aan de Normandische kust gaan het groen van de weiden en het blauw van 
de zee hand in hand. Op ongeveer een kilometer van de zee situeert zich 
Rando Yourte, een authentiek joertendorp waar je de nacht spendeert op 
een ongewone, maar comfortabele manier. Alle joerten werden op 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 
verfrissende lucht en kom tot rust in de sauna. In de ochtend geniet je van 
een Frans ontbijt om de dag goed te beginnen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een joert

• 2 x ontbijt
• een halve fles huis-

gemaakte cider als 
welkomstdrankje
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 Comfort Hotel Urban City in  Le Havre
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  COMFORT HOTEL URBAN CITY ***
 LE HAVRE •  FRANKRIJK

 Het Normandische Le Havre verrast je met een boeiende diversiteit. Tegen-
over het station van Le Havre ligt het Comfort Hotel Urban City. Onlangs 
werd dit driesterrenhotel helemaal gerenoveerd, wat resulteerde in een 
heldere, moderne en vooral rustgevende sfeer. De 37 hotelkamers zijn 
voorzien van kwaliteitsbedden, een flat screentelevisie met wekkerfunctie, 
telefoon, laptopkluisje, welkomstpakket en een badkamer met douche, toilet 
en haardroger. Voor je ontbijt zak je af naar de Bistro, waar je een buffet krijgt 
geserveerd met warme en koude ontbijtgerechten. Dank zij de tramlijn vlak 
bij het hotel, ben je in een mum van tijd in het centrum van Le Havre, net 
als bij de belangrijkste musea of het strand. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

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

 Hotel La Ferme des Mares is gehuisvest in een oude stenen hoeve op enkele 
minuten van de zee. De charmante streek La Manche is de perfecte plek 
om te ontspannen in de ongerepte natuur. Dit volledig gerenoveerde eta-
blissement beschikt over alle moderne comfort en is een oase van rust. Je 
bevindt je hier aan de rand van het regionale natuurpark Marais du Cotentin 
et du Bessin, een moerasgebied met een rijke fauna en flora. Het is algemeen 
geweten dat de zeelucht je honger doet krijgen. Geniet dus na een gezonde 
strandwandeling van de authentieke gerechten met een exotische toets die 
de chef van het restaurant met plezier voor je klaarmaakt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 In het zuiden van Bretagne verwelkomt Le Village Insolite je in een familiale 
sfeer op haar domein in het dorpje Saint-Benoît-des-Ondes, op zeshonderd 
meter van de golvende zee en op negen kilometer van Cancale. In Le Village 
Insolite word je een met jezelf en de natuur en overnacht je in een joert, een 
typisch Mongoolse tent. Dat klinkt primitiever dan het is, want de joerts 
bieden alle comfort die je nodig hebt. Je vindt er een kitchenette, een 
fornuis, een koelkast en een kledingkast. Bereid na een avontuurlijke dag 
gezellig je avondmaal voor op de barbecue in de avondzon. 's Ochtends laad 
je je batterijen weer op met een overheerlijk continentaal ontbijt. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een joert

• 2 x ontbijt
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 Campanile Dinan Taden in  Taden
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  CAMPANILE DINAN TADEN ***
 TADEN •  FRANKRIJK

 Campanile Dinan Taden is een driesterrenhotel vlak bij Dinan, de middel-
eeuwse kunststad met een rijk verleden die gelegen is in Haute-Bretagne. De 
pittoreske haven, de vakwerkhuizen en de Rue de Jerzual zijn bezienswaardig-
heden die je gezien moet hebben. Vergeet daarbij niet de vlakbij gelegen Côte 
d'Emeraude. De 49 kamers zijn rustgevend met een frisse toets. Het hotel 
heeft gratis wifi en een eigen restaurant. Tijdens je verblijf kun je de Vallée 
de la Rance, de middeleeuwse stad en het oude stadscentrum verkennen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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  INTER-HOTEL DU CHÂTEAU ***
 DINAN •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 FR
A

N
K

R
IJK



320

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme3/9/2017 14:44:18: main_photo changed
3/9/2017 14:44:28: extra_photo1 changed
3/9/2017 14:44:31: extra_photo2 changed
3/9/2017 14:44:35: extra_photo3 changed
3/9/2017 14:44:39: extra_photo4 changed

 Hôtel Les Costans in  Perros-Guirec
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  HÔTEL LES COSTANS ***
 PERROS-GUIREC •  FRANKRIJK

 De Roze Granietkust in het hart van het departement Côtes d'Armor is 
behoorlijk uniek. De roze stenen bestrijken dertig kilometer van de Bretoense 
kust en staan zo in voor spectaculaire landschappen. Hôtel Les Costans 
biedt de ideale setting voor een ontspannen weekend in de regio. Vanuit 
de hoteltuin wandel je via het beroemde GR-pad Sentier des Douaniers 
op enkele minuten naar het strand. Op het einde van de dag wacht je een 
zacht bed in een van de 27 nette kamers van het hotel, die met gratis wifi en 
badjassen voorzien zijn van alle driesterrencomfort. Wie zijn dag graag afsluit 
in stijl, vindt in de loungebar de ingrediënten voor een gracieus slaapmutsje. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Campanile Quimper in  Quimper
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  CAMPANILE QUIMPER ***
 QUIMPER •  FRANKRIJK

 Quimper is de hoofdstad van het departement Finistère, een schiereiland 
in het uiterste westen van Bretagne. De naam Finistère komt dan ook van 
fin des terres, het einde van het land. Het is een stad met een rijke geschie-
denis, boordevol historische architectuur en cultureel erfgoed. Zo is de 
Gotische kathedraal van Saint-Corentin een bijzondere bezienswaardigheid. 
Het Campanile Quimper beschikt over alles wat je nodig hebt om tot rust 
te komen in deze mooie streek. De ruime en lichte kamers verzekeren een 
ontspannend verblijf. Je beschikt er onder meer over een waterkoker, thee, 
koffie en koekjes, een flatscreentelevisie en wifi. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Vallée de Pratmeur in  Quistinic
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  VALLÉE DE PRATMEUR
 QUISTINIC •  FRANKRIJK

 Droomde je er als kind ook altijd van om in een boomhut te overnachten? 
Dan is Vallée de Pratmeur in het zuiden van Bretagne zeker iets voor jou. Je 
logeert er immers tussen de bomen, op een hoogte van vijf meter in een van 
de uniek ingerichte hutjes. Via een loopbrug geraak je tot bij je hutje. Deze 
zijn knus, maar comfortabel ingericht. Je vindt er een tweepersoonsbed, een 
tafeltje en een droog toilet. De sanitaire blokken vind je op een steenworp van 
je boomhut. Bij mooi weer kun je van je privéterras tussen de bomen genieten, 
uiteraard met een uitzicht over het 25 hectare grote terrein. 's Ochtends 
wordt je ontbijt voor de deur van je hutje geleverd. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
in een boomhut 
(hut Ti-Milin of hut 
 Minohen)

• een ontbijt
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 Best Western Hotel d'Arc, Orléans in  Orléans
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  BEST WESTERN HOTEL D'ARC ****
 ORLÉANS •  FRANKRIJK

 Art Déco in het centrum van Orléans: welkom in Best Western Hotel d´Arc! 
Charme, elegantie, comfort, en natuurlijk een gunstige ligging komen hier 
samen, zodat je Orléans ten volle kan ervaren. De gerenoveerde kamers zijn 
licht, ruim en stijlvol ingericht met meubilair in de stijl van Louis Philippe 
en uitgerust met alle comfort. Vlak bij het hotel vind je onder andere de 
Tour Saint-Paul en de George V-brug, bekende trekpleisters in de stad van 
Jeanne d´Arc, maar ook talloze winkels, restaurants, cinema ś en theaters, 
zodat je je trip naar Orléans helemaal naar eigen wens kan invullen. Ook het 
treinstation ligt op wandelafstand. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hostellerie La Croix Blanche in  Fontevraud-l'Abbaye
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  HOSTELLERIE LA CROIX BLANCHE ***
 FONTEVRAUD-L'ABBAYE •  FRANKRIJK

Te midden van de schilderachtige Loirevallei vind je het pittoreske dorpje 
Fontevraud-l'Abbaye. Op het gezellige dorpsplein, tegenover de beroem-
de abdij van Fontevraud ligt Hostellerie La Croix Blanche. De historische 
herberg die al sinds de zeventiende eeuw reizigers ontvangt, werd volledig 
gerenoveerd zonder zijn historische charme te verliezen. De 24 kamers van 
het hotel zijn uniek ingericht met een geslaagde mengeling tussen authen-
tieke elementen en een trendy design in bruin- en grijstinten met fleurige 
elementen. In restaurant Le Plantagenêt genieten fijnproevers van een 
creatieve hedendaagse Franse keuken. Het restaurant staat bekend als een 
van de beste in de omgeving. 

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van het zwem-

bad (hoogseizoen)
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 La Ferme des Berthiers in  Sepmes
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  LA FERME DES BERTHIERS
 SEPMES •  FRANKRIJK

 Anne-Marie en Joseph Vergnaud verwelkomen je met open armen in hun 
landelijke chambres d'hôtes in het kleine dorpje Sepmes. Het huis van 
 Anne-Marie en Joseph, dat dateert uit de negentiende eeuw, ligt verscho-
len tussen het groen. Met slechts vijf kamers, draait alles in deze chambres 
d'hôtes rond kleinschaligheid en een persoonlijk en warm contact met de 
eigenaars. Bij het ontbijt maak je kennis met de andere gasten, terwijl je 
geniet van heerlijke producten uit de eigen keuken of van bij producenten 
uit het dorp. Hier in de Loirestreek kun je ontelbare prachtige kastelen be-
zichtigen en natuurlijk een van de vele wijngaarden een bezoekje brengen. 
Sportievelingen vinden in de omgeving zeker wat leuks om te doen: je kunt 
er golfen, vissen, wandelen, fietsen, zwemmen, kanovaren of paardrijden. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

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

 Gastenverblijf Le Clos de la Chesneraie ligt te midden van de Loirevallei en 
is gevestigd in een negentiende-eeuws huis. Op slechts acht minuten rijden 
vind je het Kasteel Chenonceau, een van de mooie kastelen uit de streek 
omdat het over het water van de rivier Cher ligt en prachtige tuinen heeft. 
Het is het hele jaar geopend voor bezoekers. Na je bezoek is het heerlijk 
tot rust komen in de comfortabele kamers van Le Clos de la Chesneraie. 
's Ochtends staat er hier een overheerlijk gastronomisch ontbijt voor je klaar 
met onder meer huisgemaakte confituren, gebak, vers fruitsap en ovenvers 
brood. Met je bon heb je bovendien ook recht op een wandeling en wijnde-
gustatie in de wijngrotten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een kamer '4 épis'

• een gastronomisch 
ontbijt

• een wandeling in de 
wijngrot gevolgd door 
een wijndegustatie
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 Manoir de la Perrière in  Messas
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L’ARBRASSOUS
USCL ADES-ET-RIEUTORD •  FRANKRIJK

Usclades ligt aan de rand van het regionaal natuurpark Monts d’Ardèche dat 
het noordelijke deel van de Cevennen en het Centraal Massief omvat. Het 
indrukwekkende natuurschoon vormt het schilderachtige decor voor je verblijf 
in herberg L’Arbrassous. Het natuurstenen huis ligt in een klein pittoresk 
dorpje op een hoogte van 1200 meter, op slechts enkele kilometers van de 
bron van de Loire. Je verblijft in een van de eenvoudige kamers, die telkens 
in een geheel eigen sfeer zijn ingericht. Hier vind je geen overbodige luxe, 
maar wel wat je nodig hebt voor een goede nachtrust. Wie dat wenst kan aan 
de table d’hôtes aanschuiven voor een traditioneel diner.

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact op 
te nemen met de cham-
bres d’hôtes.
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 L'Hôtel des Poèmes de Chartres in  
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  L'HÔTEL DES POÈMES DE CHARTRES
CHARTRES  •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Quality Hotel Belfort Centre & Spa in  Belfort
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  QUALITY HOTEL BELFORT CENTRE  
& SPA ****

 BELFORT •  FRANKRIJK

 In het oosten van Frankrijk, op zo'n twintig kilometer van de Zwitserse grens 
en een half uur rijden van Mulhouse, ligt de stad Belfort. Hier heet Quality 
Hotel Belfort Centre & Spa je welkom voor een aangenaam verblijf. De 
kamers van het hotel zijn modern ingericht en hebben per verdieping een 
eigen stijl aangemeten gekregen. Zo logeer je op de eerste verdieping in een 
natuurlijk geïnspireerd decor, of hebben de kamers op de derde verdieping 
een industriële look. In de Spa kun je heerlijk ontspannen in de sauna of 
tijdens een deugddoende massage (betalend). In brasserie Au Bureau geniet 
je van streekgerechten en smakelijke snack in een klassevol interieur met 
ken merkende Chesterfieldzetels. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 CERISE Valence in  Valence
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  CERISE VALENCE **
 VALENCE •  FRANKRIJK

 Met haar ligging halfweg tussen Lyon en Avignon, vormt Valence als het 
ware de poort naar de Provence. De Romeinse stad aan de Rhône biedt haar 
bezoekers een unieke mix tussen cultuur, natuur en zuiderse gemoedelijkheid. 
Op enkele minuutjes van het treinstation - ook de TGV houdt hier halt - ligt 
het CERISE Valence, waar je kunt logeren in een stijlvolle studio. De stu-
dio's zijn modern en functioneel, met gratis wifi, een flatscreentelevisie en 
een kitchenette. Je studio beschikt over comfortabele bedden en dubbele 
beglazing om de nacht geruisloos door te brengen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen 
in een studio

• 2 x ontbijt

 FR
A

N
K

R
IJ

K

©
 R

od
ol

ph
e F

ra
nc

hi
 



331

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme2/28/2017 15:4:8: voucher_value changed

 Hôtel Le Clos in  Besse-et-Saint-Anastaise
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  HÔTEL LE CLOS **
 BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE •  FRANKRIJK

 Hôtel Le Clos ligt in het charmante, middeleeuwse dorp Besse-et-Saint- 
Anastaise, in het hart van het Parc des Volcans d'Auvergne en het Massif du 
Sancy. Het hotel is een oase van rust en groen. Het biedt genoeg faciliteiten 
om je helemaal te ontspannen: een wellness, een bubbelbad, een jetstream, 
een stoombad en een massageruimte. Alle kamers beschikken over gratis 
wifi. Je kan je in het restaurant van het hotel verwachten aan traditionele 
en regionale maaltijden. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 INTER-HOTEL Volcan Hôtel in  Clermont-Ferrand
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  INTER-HOTEL VOLCAN HÔTEL ***
 CLERMONT-FERRAND •  FRANKRIJK

 In het centrum van Clermont-Ferrand, op wandelafstand van het historisch 
centrum vind je het INTER-HOTEL Volcan Hôtel. Hier verblijf je in een 
gastvrije en rustige atmosfeer. De 31 kamers zijn basic maar functioneel 
ingericht. 's Morgens kun je genieten van een ontbijtbuffet met onder an-
dere koffie, verschillende soorten Dammann thee, fruitsap, vers brood en 
croissants, yoghurt, eitjes, fruit en broodbeleg. De omgeving leent zich 
uitstekend voor een wandeling in het vulkanisch landschap en een bezoek 
aan de middeleeuwse kastelen. Op minder dan halfuur rijden sta je aan de 
Puy de Dôme of het attractiepark Vulcania. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt

 FR
A

N
K

R
IJ

K



333

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme3/17/2017 10:44:48: voucher_value changed
3/27/2017 9:17:50: introduction changed

 Hôtel Porte de Genève in  Gaillard
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  HÔTEL PORTE DE GENÈVE ***
 GAILL ARD •  FRANKRIJK

 Het Hôtel Porte de Genève ligt in het stadje Gaillard op slechts enkele 
kilometers van Genève, maar wel aan de andere kant van de Frans- Zwitserse 
grens. Het hotel aan de voet van de Mont Salève is ingericht in een traditio-
nele, alpine stijl: het vele hout, de warme kleuren en de amicale sfeer vallen 
meteen op. De kamers zijn tot in het kleinste detail verzorgd en bieden al 
het comfort dat je nodig hebt voor een zorgeloos verblijf. Zo zijn er wifi, airco 
en een flatscreentelevisie op elke kamer, maar ook een restaurant om de 
specialiteiten uit de Savoie te proeven. Het Hôtel Porte de Genève wordt 
omgeven door een park van elf hectare en ligt net naast de rivier de Arve, 
maar de belangrijkste invalswegen liggen kortbij. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Mercure Lyon Centre Brotteaux in  Lyon
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  MERCURE LYON CENTRE BROTTEAUX ****
 LYON •  FRANKRIJK

Uitstekende musea, eindeloos shoppen, dwalen door de voor Lyon typische 
‘traboules’, bruisende cultuur en een gastronomische hotspot, de derde groot-
ste stad van Frankrijk biedt eindeloze mogelijkheden om een weekend te vul-
len. Al deze dingen wachten je met als uitvalsbasis het Mercure Lyon  Centre 
Brotteaux. Dit stijlvolle hotel werd in 1911 opgetrokken in art-nouveaustijl. 
Het ligt ideaal bij het centrum van de stad en vlak bij publiek transport dat 
je in een mum van tijd naar al je gewenste plekken brengt. Je geniet er van 
een perfecte mix van elegantie en comfort in je ruime, gerenoveerde kamer. 
’s Ochtends wacht je een uitgebreid ontbijtbuffet. Het hotel heeft geen eigen 
restaurant maar laat je verrassen door de gastronomische specialiteiten van 
Lyon, bijvoorbeeld in een van de typische ‘bouchons’.   

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact op 
te nemen met het hotel.
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 Le Couvent Royal in  Saint-Maximin-La-Sainte-Baume

287 

  LE COUVENT ROYAL ****
 SAINT-MAXIMIN-L A-SAINTE-BAUME •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt
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  NAJETI HÔTEL DE VALESCURE ****
 SAINT-RAPHAËL •  FRANKRIJK

 Tussen Cannes en Saint-Tropez in, is Saint-Raphaël ideaal gelegen om de 
mooiste stranden, gezelligste dorpjes en leukste activiteiten van de Azuren-
kust te gaan ontdekken. Uitrusten kun je in het Najeti Hôtel de Valescure. 
Het hotel biedt tal van ontspanningsmogelijkheden en ligt op het terrein van 
de meer dan honderd jaar oude golfbaan Valescure. Het terrein beschikt over 
een grote tuin met een buitenzwembad, die discreet wordt omgeven door 
tuinen en pijnbomen. Elke kamer heeft een eigen terras met uitzicht op de 
tuin, het zwembad of het aangrenzende bos. Het hotel telt twee restaurants: 
de brasserie Club Houseen het gastronomische restaurant Les Pins Parasols. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een charmekamer

• een ontbijt
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  NAJETI HÔTEL LA MAGNANERAIE ****
 VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON •  FRANKRIJK

 Het viersterrenhotel Najeti Hôtel la Magnaneraie ligt op korte afstand van 
de beroemde pausenstad Avignon. Het klassehotel ligt in het hoger gelegen 
dorpje Villeneuve-lès-Avignon, in een historisch herenhuis waarin ooit de 
kardinaal woonde. Het pand is nog niets van zijn prestige en stijl verloren. In 
de tuin zorgen platanen en een groot zwembad voor wat koelte in de zuiderse 
warmte. Vanuit de tuin kijk je bovendien uit op de nabijgelegen abdij en het 
indrukwekkende Fort Saint-André. Het hotel beschikt over 29 kamers en 
drie suites, die stuk voor stuk een ruime en klassieke inrichting kregen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een charmekamer

• een ontbijt
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 Hôtel Restaurant Le Martagon in  Villars-Colmars

290 

  HÔTEL RESTAURANT LE MARTAGON **
 VILL ARS-COLMARS •  FRANKRIJK

 Le Martagon, gelegen in Villars-Colmars en vijftien minuten van Val d'Allos, 
is een charmant en rustig hotel met tien kamers, die eenvoudig maar toch 
gezellig ingericht zijn. De kamers hebben elk een douchekamer of een kleine 
badkamer, toilet en een flatscreentelevisie. Rondom het hotel is er een mooi 
park waar je kan genieten van een goed boek of waar je lekker kan luieren in 
de zon. Niet onbelangrijk om te weten is dat het hotel in 2015 een certificaat 
van uitmuntendheid heeft gekregen van de reissite Tripadvisor. In de zomer 
kan je leuke uitstapjes maken in de regio. In de buurt zijn tal van gezellige 
dorpjes en ook verschillende meren. Zo kan je bijvoorbeeld gaan kanoën op 
het meer van Sainte-Croix of je wagen op de skipistes van Seignus of van 
la Foux d'Allos. 

Bij het ter perse 
gaan van dit boekje, 
vernamen we dat deze 
partner niet meer deel-
neemt aan deze bon. 
Onze excuses.
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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 drielandpunt 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 oerdegelijke 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 er als eerste wandelkaarten en 
-gidsen. Tot op vandaag staat het Zwarte 
Woud bekend als een echt wandel paradijs. 
Een aanrader is de Slakkenroute, die 
bekendstaat als de langzaamste wandel-
route van het Zwarte Woud. Door de vele 
bezienswaardigheden op de route wil je er 
namelijk voortdurend stoppen om foto’s 
te nemen. 
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 INNSIDE by Meliá Aachen in  Aken

291 

  INNSIDE BY MELIÁ AACHEN ****
 AKEN •  DUITSL AND

 Wie inspiratie zoekt voor een originele citytrip moet beslist het Duitse 
Aken eens overwegen. De stad bevindt zich op nog geen tien kilometer 
van de Belgische grens en combineert een dynamische vibe met een mooi 
aanbod aan bezienswaardigheden. In het viersterrenhotel INNSIDE by 
Meliá Aachen ben je welkom voor de nodige ontspanning na een drukke 
dag. Het hotel bevindt zich vlak bij het Couven Museum en de beroemde 
kathedraal. Je overnacht er in een van de 158 elegant ingerichte kamers. In 
het restaurant met een internationale keuken kun je je smaakpapillen laten 
verwennen. Geniet achteraf met een drankje na op het dakterras met een 
adembenemend uitzicht over de stad. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot 

het fitness- en het 
wellness centrum

 D
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 Dorint Hotel am Heumarkt in  Keulen

292 

  DORINT HOTEL AM HEUMARKT *****
 KEULEN •  DUITSL AND

 Midden in het centrum van Keulen, om de hoek van de Heumarkt en de 
winkelstraten, vind je het luxueuze vijfsterrenhotel Dorint am Heumarkt. 
Voorheen stond dit pareltje bekend als het Intercontinental Hotel waar 
reeds tal van royals en beroemdheden verbleven voor en na hun optreden 
in de stad. Hier verblijf je in een luxueuze kamer met als kers op de taart een 
persoonlijke deurbel. 's Ochtends geniet je van een uitgebreid ontbijtbuffet 
met live cooking in restaurant Faveo. In Harry's New York bar heb je keuze 
uit meer dan achthonderd cocktails. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 ACHAT Comfort Köln/Monheim in  Monheim am Rhein

293 

  ACHAT COMFORT KÖLN/MONHEIM ***
 MONHEIM AM RHEIN •  DUITSL AND

 Twee steden combineren? Waarom ook niet. Op vijfentwintig minuten rijden 
van Keulen en Düsseldorf ligt Monheim am Rhein, een bescheiden stad in 
de Duitse deelstaat Noord rijn-Westfalen. Even pretentieloos als Monheim, 
is ook het drie sterrenhotel ACHAT Comfort Köln/Monheim. Het interieur 
is eenvoudig klassiek en de 83 ruime hotelkamers werden uitgerust met alle 
hedendaagse comfort. Zoals dat de gewoonte is in ACHAT-hotels, wordt ook 
hier veel aandacht besteed aan het ontbijtbuffet. 's Morgens heb je een ruime 
keuze aan lekkernijen, zoals versgeperst sinaasappelsap, muesli, yoghurt, eie-
ren en een uitgebreide selectie aan kaas, vlees, confituren en soorten brood. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt

 D
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 ATLANTIC Congress Hotel Essen in  Essen

294 

  ATLANTIC CONGRESS HOTEL ESSEN ****+

 ESSEN •  DUITSL AND

 De Duitse stad Essen is de thuishaven van het ATLANTIC Congress 
Hotel Essen. Het trendy viersterrenhotel ligt in het populaire stadsdeel 
 Rüttenscheid. De 248 kamers zijn stuk voor stuk uitgerust met het comfort 
dat je mag verwachten van een viersterrenhotel. Het hotel biedt verder 
onderdak aan een restaurant, waar je bij mooi weer ook op het terras kunt 
genieten en een uitstekende bar. Sportliefhebbers kunnen zich uitleven in 
de fitness met een oppervlakte van maar liefst 250 vierkante meter. Je kunt 
je auto trouwens makkelijk parkeren op de openbare parking aan het hotel. 
Met de metro ben je snel in het centrum. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een fles water uit de 

mini bar om te delen
• vrij gebruik van fitness 

en wellnessruimte
• een cocktail per per-

soon in de CUXX Bar
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 TRYP Bochum-Wattenscheid in  Bochum

295 

  TRYP BOCHUM-WATTENSCHEID ***
 BOCHUM •  DUITSL AND

 TRYP Bochum-Wattenscheid is een rustig gelegen driesterrenhotel in 
 Bochum, een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. In de buurt 
vind je tal van restaurants en shopping adresjes en ook cultuurliefhebbers 
komen hier aan hun trekken. Het hotel telt 111 ruime en lichte kamers die 
beschikken over een lcd-televisie, een telefoon en een volledig uitgeruste 
badkamer. Bovendien beschik je over gratis wifi. 's Ochtends wordt er een 
rijkelijk ontbijtbuffet geserveerd. In het à-la-carterestaurant heb je een ruime 
keuze uit internationale en regionale specialiteiten. Bij mooi weer geniet je 
van al dat lekkers op het terras. Op ieder moment van de dag kun je voor 
een snack of een drankje terecht in de 24-uursbar. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Hotel MutterHaus Düsseldorf in  Düsseldorf-Kaiserswerth

296 

  HOTEL MUTTERHAUS **** 
 DÜSSELDORF-KAISERSWERTH •  DUITSL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
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 Mercure Parkhotel Krefelder Hof in  Krefeld
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  MERCURE PARKHOTEL  
KREFELDER HOF ****

 KREFELD •  DUITSL AND

 Krefeld is een bijzondere Duitse stad, die grootgemaakt werd door de textiel-
industrie. In een mooi park vlak bij het centrum van de stad ligt het luxueuze 
Mercure Park hotel Krefelder Hof. Hier ben je aan het juiste adres voor 
een ontspannen verblijf. Het viersterrenhotel herbergt een zwembad, een 
sauna, een fitnessruimte en 160 luxekamers die allemaal over een minibar, 
televisie, telefoon en een moderne badkamer met bad en toilet beschikken. 
Daarnaast heeft Krefelder Hof met La Brasserie een uitstekend mediterraan 
restaurant in huis. Bij mooi weer geniet je op het zomerterras van je diner. 
Voor een aperitief of een afzakkertje is er de gezellige Derby Bar, een kroeg 
in Engelse stijl waar je kunt kiezen uit niet minder dan 35 soorten malt whisky. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• vrij gebruik van de 

wellness faciliteiten
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 Günnewig Hotel Bristol in  Bonn

298 

  GÜNNEWIG HOTEL BRISTOL ****+

 BONN •  DUITSL AND

 'Gastvrijheid met traditie' is de slogan van Günnewig Hotel Bristol in Bonn. 
Je vindt dit hotel in een pittoresk gedeelte van Bonn. Het Günnewig Hotel 
Bristol heeft 116 comfortabele kamers en ligt in het centrum van de stad; 
een ideaal uitgangspunt om te gaan shoppen of de Museum-mijl te bezoeken. 
Voor lokale culinaire specialiteiten kun je terecht in Restaurant Majestic. 
Hofkonditorei Bierhoff serveert koffie en gebak. Voor iets sterkers moet je 
in de Bristol Bar zijn. Duits bier drink je dan weer in pub Kupferklause. Het 
hotel heeft ook een zwembad, sauna, solarium en een ondergrondse parking. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: aankomst 
enkel mogelijk op vrijdag, 
zaterdag en zondag.
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 Quality Hotel Lippstadt in  Lippstadt
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  QUALITY HOTEL LIPPSTADT ****
 LIPPSTADT •  DUITSL AND

 Tussen het Münsterland en het Sauerland ligt Lippstadt, een stad die bekend-
staat om zijn historisch centrum met prachtige vakwerkhuizen. Lippstadt werd 
vernoemd naar de Lippe, een rivier die dwars door de stad stroomt. Quality 
Hotel Lippstadt ligt aan de oevers ervan. Je kunt er fietsen huren om in het 
nabijgelegen Teutoburgerwoud te gaan fietsen. Ook wandelen of kanoën 
langs de Romeinse Route behoren tot de mogelijk heden. 's Avonds kun je 
genieten van een diner in het hotel  restaurant Schwanensee, aan de rivierkant. 
Zoals het elk Duits hotel betaamt, heeft ook dit hotel een eigen Biergarten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Wyndham Garden Gummersbach in  Gummersbach
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  WYNDHAM GARDEN GUMMERSBACH ****
 GUMMERSBACH •  DUITSL AND

 Het Bergische land is een van de grootste natuurparken van Duitsland. 
Gummersbach, het economische centrum van de regio, wordt gekenmerkt 
door een glooiend landschap met idyllische dorpjes. Wyndham Garden 
Gummersbach ligt aan de stadsrand, ten midden van een vier hectare groot 
park. Het hotel combineert modern comfort met de warme sfeer van antieke 
decoratie. De 97 hotelkamers verschillen van stijl en inrichting, gaande van 
barokkamers met waardevolle antiquiteiten tot modern ingerichte business-
suites. Wil je even helemaal weg van alle zorgen? Kom dan volledig tot rust 
in het wellnesscentrum van het hotel. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• vrij gebruik van het 

zwembad en de sauna
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 Victor's Residenz Hotel Frankenthal in  Frankenthal

301 

  VICTOR'S RESIDENZ HOTEL  
FRANKENTHAL ****

 FRANKENTHAL •  DUITSL AND

 Victor's Residenz Hotel Frankenthal is gelegen midden in het schilderachtige 
stadje Frankenthal, in het hart van een van Duitslands grootste wijnstreken: 
Palts. Het hotel, met zijn bijzondere architectuur een bezienswaardigheid 
op zich, baadt in een tijdloos interieur en telt 104 kamers. In het Panorama 
Café ontbijt je met een onvergetelijk zicht op de glooiende heuvels rondom 
de stad. Een wellness met sauna en stoombad zorgt voor de nodige relaxatie. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Landhotel & Gasthof Cramer in  Warstein-Hirschberg

302 

  LANDHOTEL & GASTHOF CRAMER ***
 WARSTEIN-HIRSCHBERG •  DUITSL AND

 Midden in het schilderachtige dorpje Hirschberg, dat bijna helemaal ge-
bouwd is in de typische vakwerkstijl van het Sauerland, staat het  charmante 
 Landhotel & Gasthof Cramer. Hirschberg ligt bovenop een heuvel in 
 Naturpark Arnsberger Wald en is een officieel 'Luftkurort'. Dat wordt dus 
genieten van een vakantie in de schone buitenlucht. Landhotel Cramer is 
een charmant, historisch hotelletje met dertig comfortabele kamers. Ze zijn 
gezellig ingericht met rustieke houten meubels in lichte kleuren en voorzien 
van alle comfort. Als de temperatuur buiten daalt, kun je in de gezellige 
Bierstube aanschuiven bij de open haard onder het genot van een drankje. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Wyndham Garden Lahnstein Koblenz in  Lahnstein
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  WYNDHAM GARDEN LAHNSTEIN  
KOBLENZ ****

 L AHNSTEIN •  DUITSL AND

 Het hotel Wyndham Garden Lahnstein Koblenz is prachtig gelegen te midden 
van het Rijndal. Het hoeft je dan ook niet te verbazen dat je in deze regio van 
schitterende natuurpanorama's geniet. Het viersterrenhotel telt 228 mo-
derne en comfortabele kamers die je een prachtig uitzicht op de omringende 
natuur geven. Als je eens heerlijk wilt relaxen, hoef je het hotel zelfs niet te 
verlaten: het beschikt immers over een eigen wellnesscenter. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
• vrij gebruik van fitness 

en sauna
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 Schlosshotel Burghaus Kronenburg in in  Kronenburg

304 

  SCHLOSSHOTEL BURGHAUS  
KRONENBURG ****+

 KRONENBURG •  DUITSL AND

 Schlosshotel Burghaus Kronenburg is een prachtig gerenoveerd kasteel uit 
de achttiende eeuw, gelegen op een rots in het historische Kronenburg. De 
twintig kamers van het hotel zijn romantisch ingericht en voorzien van alle 
comfort. 's Ochtends staat in de Orangerie een luxueus ontbijtbuffet voor 
je klaar. In het restaurant kun je terecht voor een uitstekend à-la-cartediner 
of menu. Ultieme ontspanning vind je in de wellness ruimte van het hotel. 
Deze heb je gedurende twee uur voor jezelf en je partner, reserveer dus tij-
dig. Droom weg in de sauna, het relaxbad en in het panoramazwembad met 
prachtig zicht op de honderd meter dieper liggende vallei en het stuwmeer. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer 

• een ontbijt
• toegang tot de wellness-

ruimte (2u) (zonder 
andere gasten). Tussen 
Pasen en september toe-
gang tot het verwarmd 
openlucht-panorama-
zwembad.

Badkleding: toegelaten. 
Badlinnen: gebruik badjas 
en handdoek inbegrepen.
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 Victor's Residenz-Hotel Berlin Tegel in  Berlijn

305 

  VICTOR'S RESIDENZ-HOTEL  
BERLIN TEGEL ***

 BERLIJN •  DUITSL AND

 Met zijn ligging vlak bij de Berlijnse luchthaven Tegel en de voornaamste 
verbindingswegen is Victor's Residenz-Hotel Berlin Tegel een ideale bestem-
ming voor een kort bezoek aan de Duitse hoofdstad. Dankzij het uitgekiende 
Berlijnse openbaar vervoer sta je bovendien in een mum van tijd bij de 
belangrijkste bezienswaardigheden. Zo bevind je je op twintig minuten van 
de beroemde Alexanderplatz of van de al even bekende Brandenburger Tor. 
Wie Berlijn bezoekt, kan het bruisende nachtleven van deze stad uiteraard 
niet aan zich laten voorbijgaan. Na een nachtje stappen zal je heerlijk slapen 
in een van de 177 moderne kamers van het driesterrenhotel. 's Ochtends 
wacht je een stevig ontbijt om terug aan te sterken. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 ABACUS Tierpark Hotel in  Berlijn

306 

  ABACUS TIERPARK HOTEL ****
 BERLIJN •  DUITSL AND

 Het ABACUS Tierpark Hotel is een modern en comfortabel viersterren hotel, 
waar de gasten genieten van een ontspannen verblijf en waar plaats is voor een 
beetje  levenskunst. Het hotel ligt in de wijk Lichtenberg, tegenover Tierpark 
Friedrichsfelde, de grootste openluchtzoo in Europa. Alle 278 kamers zijn 
degelijk Duits ingericht, met frisse kleuren. In 'Christians', het restaurant 
met bar, geniet je van nationale en internationale gerechten, vaak in de vorm 
van ruime buffetten. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 Hotel Kremslehner Hotel Johann Strauss Am Naschmarkt in  Wenen

307 

KREMSLEHNER HOTEL  
JOHANN STRAUSS ****

 WENEN •  OOSTENRIJK

 Dit viersterrenhotel ligt in het vierde district van Wenen en vormt daarmee 
een ideale uitvalsbasis voor een bezoekje aan de stad. Op enkele minuten 
lopen vind je bezienswaardigheden als de Naschmarkt, de Karlsplatz en het 
Slot Belvedere. Het metrostation Taubstummengasse (lijn U1) ligt op slechts 
honderd meter van het hotel. De art-nouveaustijl zorgt voor een warme 
Weense sfeer. De kamers zijn klassiek ingericht maar bieden alles wat een 
reiziger nodig heeft. Elke ochtend geniet je van een uitgebreid ontbijtbuffet 
met een glaasje bubbels. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  KREMSLEHNER HOTEL REGINA  
AM ALTSTADT ****

 WENEN •  OOSTENRIJK

 Vlak bij de Weense universiteit, de historische stadskern en belangrijke 
winkel straten ligt Kremslehner Hotel Regina am Altstadt. Het indrukwek-
kende gebouw ademt geschiedenis en werd in 1877 in gebruik genomen als 
stadspaleis. Ondertussen baat de familie Kremslehner het gebouw uit als 
stijlvol hotel met een vleugje Wenen van weleer. Er zijn 163 kamers, voor-
zien van alle hedendaags comfort. Je beschikt er over televisie, internet en 
een moderne badkamer met ligbad en toilet. 's Avonds kun je in het hotel-
restaurant Roth terecht voor een gastronomisch diner. Proef zeker eens de 
specialiteit van het huis: de Franz-Jozeftaart. Het recept is een van de best 
bewaarde geheimen ter wereld. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 roomz vienna, Budget Design Hotel in  Wenen
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  ROOMZ VIENNA, BUDGET  
DESIGN HOTEL ****

 WENEN •  OOSTENRIJK

 Wenen telt zo'n anderhalf miljoen inwoners en kan dus - naast prachtig en 
romantisch - bij momenten nogal druk zijn. Voor een rustig verblijf kies je 
daarom beter voor een hotel dat ietsje verderaf ligt en je een uitstekende 
verbinding biedt met het hart van de stad. Het roomz vienna, Budget Design 
Hotel ligt in het elfde district en staat in het teken van modern design en 
al even moderne kleurencombinaties. Je geniet hier van een rustgevende 
inrichting en een uitstekende service. Met de U-Bahnhalte Gasometer om 
de hoek sta je bovendien op een wip in het centrum. Wist je trouwens dat het 
elfde district het decor was van de Bondfilm The Living Daylights? 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  ROOMZ GRAZ BUDGET DESIGN HOTEL ****
 GRAZ •  OOSTENRIJK

 Graz is de tweede grootste stad van Oostenrijk en je vindt er dan ook tal 
van culturele bezienswaardigheden. Zo prijkt de volledig intact gebleven 
middeleeuwse binnenstad op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Verder vind 
je in Graz tal van interessante musea, waaronder het Kunsthaus dat in 2003 
gebouwd werd en meteen voor een moderne toets in de stad zorgde. Ook 
verblijven doe je hier in hedendaags design. Het Roomz Graz Budget Design 
Hotel biedt comfortabele en stijlvolle hotelkamers die werden onderverdeeld 
in vier kleuren. Kies bij je reservering tussen groen, blauw, bruin en magenta 
en verblijf in een geweldige atmosfeer. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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Una hotel Tocq  in  Milaan

311 

HOTEL TOCQ   ****
 MIL AAN •  ITALIË

 Het viersterren Hotel Tocq ligt in het centrum van Milaan, op enkele minuten 
wandelen van het station Porta Garibaldi. Deze strategische ligging zorgt er 
ook voor dat je na tien minuten met de metro aan de voet van de kathedraal 
staat. Vlak bij het hotel ligt de Corso Como, een chique winkelstraat waar je 
ook veel goede restaurants vindt. De kamers van Hotel Tocq zijn modern en 
licht ingericht, en bieden faciliteiten zoals een minibar en satelliettelevisie. 
Het hotel beschikt verder ook over een bar en een verfijnd restaurant met 
Italiaanse en Milanese specialiteiten. In de zomer dineer je op het terras, met 
een panoramisch uitzicht over de stad. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een Milaan-welkomst-

kit
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 UNA Palazzo Mannaioni in  Montaione
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  UNA PALAZZO MANNAIONI ****
 MONTAIONE •  ITALIË

 Op vijftig kilometer van Firenze, en dicht bij Siena, Pisa, San Gimignano 
en Volterra vind je tussen de glooiende heuvels en de chianti-wijngoederen 
het pittoreske stadje Montaione. In dit charmante plaatsje vind je in een 
gerestaureerd zestiende-eeuwse gebouw hotel UNA Palazzo Mannaioni. 
In de 47 kamers van het hotel heb je een schitterend uitzicht over het 
prachtige Toscaanse landschap. Onder de warme Italiaanse zon nodigt het 
panoramisch gelegen buitenzwembad uit tot een verfrissende duik. In het 
gezellige restaurant Mannaioni geniet je van de wereldbefaamde Toscaanse 
keuken in een voormalige olijvenperserij met magnifieke gewelfde plafonds. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een superiorkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
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 UNA Hotel Vittoria in  Firenze
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  UNA HOTEL VITTORIA ****
 FIRENZE •  ITALIË

 UNA Hotel Vittoria zorgt voor een ultramoderne toets in San Frediano, 
een historische wijk op de linkeroever van de Arno, de rivier die Firenze 
doorkruist. Het hotel beschikt over 84 kamers, die opvallen door hun unieke, 
eigentijdse interieur met mozaïekvloeren, luxueuze stoffen en felgekleurde 
 prenten. Elke kamer is voorzien van modern comfort, zoals een minibar, wifi 
en een satelliettelevisie. De bijzondere vormgeving werd doorgetrokken tot in 
het restaurant, het café en de loungebar. Bij mooi weer kun je dineren op de 
sfeervolle binnenplaats. Na een mooie wandeling van twintig minuten sta je 
aan bekende trekpleisters zoals de Ponte Vecchio en de beroemde Duomo. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
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 Forte Sorgnano in  Gualdo Cattaneo

314 

  FORTE SORGNANO
 GUALDO CATTANEO •  ITALIË

 De regio Umbrië, ook wel het groene hart van Italië genoemd, is een droom-
bestemming voor een zuiderse vakantie. De zacht glooiende hellingen in en 
rond de vallei van de Tiber vormen een prachtig decor waarin de tijd even 
stil lijkt te staan. Forte Sorgnano is eigenlijk een oud boerderijgebouw, dat 
helemaal gerenoveerd werd tot een moderne en stijlvolle bed and breakfast. 
Het boerderijgebouw ligt op een heuvel op 450 meter hoogte, wat een 
heerlijke stilte, maar ook een fenomenaal uitzicht oplevert. In het gebouw 
zijn ruime gastenkamers ondergebracht, ideaal voor een kort of een lang 
verblijf. Het zwembad en de wellnessruimte (betalend) zorgen voor nog meer 
ontspanningsmogelijkheden. De sympathieke eigenaar Marco kent de streek 
natuurlijk op en top, en hij weet als geen ander zijn gasten te verwennen met 
lokale producten en fantastische wijnen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• twee overnachtingen in 
een standaardkamer

• 2 x ontbijt
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 H10 Roma Città in  Rome
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  H10 ROMA CITTÀ ****
 ROME •  ITALIË

 Portuense is een wijk van Rome waar het aangenaam toeven is. Het hotel 
bevindt zich iets buiten het toeristische centrum. Hier kun je volledig tot 
rust komen na een bezoek aan de vele Romeinse bezienswaardigheden. Het 
H10 Roma Città is een grootschalig viersterrenhotel dat 180 kamers telt, 
die verspreid liggen over vijf verdiepingen. De kamers zijn modern en stijlvol 
ingericht en beschikken over een waaier van moderne faciliteiten: telefoon, 
lcd-scherm, pay-tv, kluisje en minibar. Het H10 Roma Città beschikt boven-
dien over een eigen vrijetijdscentrum. Naast het Despacio Beauty Centre is 
er ook een solarium én een buitenzwembad op het dak van het hotel. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt
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 UNA Hotel Napoli in  Napels
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  UNA HOTEL NAPOLI ****
 NAPELS •  ITALIË

 UNA Hotel Napoli is een groot hotel in het centrum van Napels. Als je met de 
trein arriveert in het centraal station, ligt het hotel op nog geen vijf minuten 
wandelen. Je bent ook verzekerd van een ideale verbinding met de andere 
bezienswaardigheden in de stad. Via de Circumvesuviana-lijn kun je langs de 
kust richting Pompeii en Sorrento rijden. UNA Hotel Napoli dateert uit het 
einde van de negentiende eeuw. De kamers zijn elegant, ruim en eigentijds. 
In het hele hotel is er wifi beschikbaar en op de bovenste verdieping vind je 
een restaurant, bar en terras. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een klassieke kamer

• een ontbijt
• een welkomstdrankje
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 UNA Hotel One in  Syracuse
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  UNA HOTEL ONE ****
 SYRACUSE •  ITALIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een welkomstpakket
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 Riad Dar Sbihi in  Marrakesh

318 

  RIAD DAR SBIHI
 MARRAKESH •  MAROKKO

 Riad Dar Sbihi, de riad van Sibylle Audoor en haar man Saâd Sbihi, ligt in het 
hart van Marrakesh en is ingericht in authentieke Marokkaanse stijl. Centraal 
vind je een gezellige patio met een fontein omringd door vier tuinen, en de 
terrassen bieden een prachtig uitzicht over het heiligdom van Sidi Bel-'Abbes 
es-Sebti. De Belgische Sibylle ontvangt haar gasten met bravoure. Ze kent 
Marrakesh op haar duimpje en staat je met plezier bij met tips en gouden raad. 
Over taalproblemen moet je je trouwens geen zorgen maken, want Sibylle 
spreekt uitstekend Nederlands. In Riad Dar Sbihi verblijf je in een charmant 
gastenverblijf, ingericht met cederhout en ramen in gekleurd glas. Voor wie 
helemaal wil ontspannen is er een zwembad en een hamam ter beschikking. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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WETTELIJKE VERMELDINGEN

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

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

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

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

WAT HOUDT DE BELEVENISBON PRECIES IN?

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

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

HOE REGISTREER  JE  EEN BELEVENISBON?

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

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

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WELKE VOORWAARDEN ZIJN VERBONDEN AAN  HET OMRUILEN VAN BELEVENISBONNEN?

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



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

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

VERKORTE VERSIE VAN DE ALGEMENE 
GEBRUIKSVOORWAARDEN

WAT VALT ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BEDRIJF?

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

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

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

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

15. Voor meer informatie kunt u onze volledige verkoopvoorwaarden raadplegen op www.bongo.be/nl/algemene-voorwaarden/ 
of onze rubriek veelgestelde vragen op www.bongo.be/nl/veelgestelde-vragen. 

BE-1048961-1-HG
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1 OF 2 OVERNACHTINGEN 1 OF 2 X ONTBIJT
3* en 4* hotels, gastenverblijven en bed and breakfasts in 
Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië…
2 personen
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2600 bestemmingen om te ontdekken

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

Regelmatig meldingen van nieuwe partneraanbiedingen.

Partners die voortdurend geselecteerd en 
geëvalueerd worden.

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

BONGO, ZO MAKKELIJK!

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

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

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*

ITALIË DUITSLANDFRANKRIJKSPANJE

100

100

30

4

600

900

600

FRANKRIJK

ITALIË

SPANJE

BELGIË

NEDER-
LAND

PORTUGAL

En vele andere verblijven in Duitsland, 
Andorra ...

BOEKJE MET  
VOORBEELDEN VAN 

PARTNERAANBIEDINGEN

SPE-EUROBN18N
1048961

3608117778941 3 608117 778941
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