




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.



verblijf 
JOUW PITTORESK

Een overnachting  
voor twee met sterallures 

in een historisch 
of pittoresk 

gebouw. 
Stuk voor stuk magische 

plekjes.                          
1 overnachting 

met ontbijt 
voor 

2 personen



HISTORISCH LOGEREN  
kastelen, landhuizen  

en historische gebouwen  

KLASSIEK LOGEREN   
2-, 3- en 4-sterrenhotels

GEZELLIG LOGEREN 
charmante gastenkamers



Fletcher Hotel-Landgoed Huis Te Eerbeek (NL) ***



KLASSIEK 
logeren

Maak je op voor een onvergetelijke 
 nacht in een gezellig, comfortabel hotel  

met moderne, romantische kamers.



HEERLIJK 
ontspannen!
BEELD JE EENS IN

B uiten valt er heel wat te beleven: een  
wandeling in het gezellige stadscentrum,  
een etentje op een goed verscholen plekje  

of een activiteit in openlucht in een gezellig dorpje.  
Ook binnen valt wat te ontdekken: comfort,  rust,  
een persoonlijke verwelkoming… Stap binnen en  
voel je meteen helemaal thuis. Ga en sta waar je wilt  
en geniet van het comfort en de luxe, een sterrenhotel 
waardig. Niets of niemand kan je overnachting  
in dit sterrenverblijf verstoren!





Château de Fleury-la-Forêt (FR)



HISTORISCH 
logeren 

Een weekendje in een magisch,  
karaktervol hotel waar je in alle stijl  

geniet van al het moois dat het  
leven te bieden heeft.



STOP 
de tijd...
BEELD JE EENS IN

Waan je bij het ontwaken nog altijd in een 
droomwereld, een magisch plekje waar 
het levensritme aanlokkelijk traag ligt.   

Een voormalig posthuis, een oude herberg,  
een historisch landhuis… op deze gerenoveerde, 
unieke locaties is het heerlijk toeven.  
De kamers en andere ruimtes zijn gezellig  
en smaakvol ingericht. Trek eropuit en trakteer 
jezelf op een mooie wandel- of fietsexcursie 
op het domein zelf of in de omgeving.  
Kortom, hier maak je stijlvol komaf  met de 
routine, alsof de tijd stil lijkt te staan.





Inntel Hotels Amsterdam Zaandam, Amsterdam (NL) ****



GEZELLIG 
logeren

Laat je verwennen in een vredig,  
hartelijk en gezellig kader met  

een tikkeltje extra…





GEZELLIG LOGEREN 
in een gastenverblijf 
BEELD JE EENS IN

E en frisse neus halen. Je zorgen  
en je stress even helemaal van je afzetten 
op een adembenemende locatie.  

Lekker ontspannen en genieten van natuur, 
geschiedenis of cultuur. Alles hier straalt rust  
en ontspanning uit. Je hoeft niets te plannen, 
enkel aan jezelf te denken en te genieten van 
dit inspirerende plekje. Van de unieke, originele 
inrichting tot de bijzondere ontvangst…  
hier voel je je thuis! Genieten van het leven  
met twee.
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 Te ontdekken in dit boekje GEZELLIG LOGEREN KLASSIEK LOGEREN HISTORISCH LOGEREN 
 of op bongo.be 



BELGIË EN GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
76 hotels in dit boekje
nog meer keuze vind je op www.bongo.be 

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

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

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

p. 22 tot 107

p. 108 tot 225

p. 226 tot 321

p. 322 tot 380

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  B&B Ter Castaigne in  Koekelare 32
2  B&B ZaZoZee in  Oostende 33
3  Hotel du Parc in  Oostende 34
4  Mercure Oostende in  Oostende 35
5  Hotel Corner House in  Blankenberge 36
6 Avenue Beach Hotel in Oostende 37
7  Paul's Hotel in  Knokke-Heist 38
8  De Beiaard in  Torhout 39
9  De Loft in  Veurne 40
10  Hotel Full House in  Kortrijk 41
11 ibis Styles Kortrijk Expo in  Kortrijk 42
12  Leonardo Hotel Brugge in  Brugge 43
13  B&B Fruithof Tack in  Sint-Gillis-Waas 44
14  Best Western Hotel Orchidee in  Aalter 45
15  Europahotel in  Gent 46
16 Kerselarenhof in Waarschoot 47
17  Hostellerie Lou Pahou in  Ronse 48
18  Leopold Hotel Oudenaarde in  Oudenaarde 49
19  Antwerp City Hotel in  Antwerpen 50
20  Hullebrug B&B in  Itegem  51
21 Hotel Amethist in Ramsel 52
22  Ramada Plaza Antwerp in  Antwerpen 53
23  TRYP by Wyndham Antwerp in  Antwerpen 54
24 Guest House Den Grooten Wolsack  

in  Mechelen 55
25  Hotel 3 Paardekens in  Mechelen 56
26  Hof van Aragon in  Lier 57
27  Corsendonk Viane in  Turnhout 58
28  Hotel Villa Monte in  Heist-op-den-Berg 59
29  Hotel De Zalm in  Herentals 60
30  Au Nom de Dieu in  Lanklaar 61
31 B&B De Bloesem in Hoeselt 62
32  Eurotel Lanaken - Different Hotels  

in  Lanaken 63
33  Hotel Boomgaard in  Rekem 64
34  Rikkeshoeve in  Sint-Truiden 65

35  Gasthof De Statie in  Sint-Truiden 66
36  Hotel Atlantis - Different Hotels in  Genk 67
37  Hotel Ecu - Different Hotels in  Genk 68
38  Holiday Inn Hasselt in  Hasselt 69
39  Hotel de Maaskant in  Maaseik 70
40 Hotel & Brasserie La Royale in  Leuven 71
41  Novotel Leuven Centrum in  Leuven 72
42  Hotel Mille Colonnes in  Leuven 73
43  Hotel De Franse Kroon in  Diest 74
44  Hotel Pluimpapaver in  Aarschot 75
45  Hotel Rastelli Tervuren in  Tervuren 76
46  Husa President Park in  Brussel 77
47 Gresham Belson Hotel Brussels in Brussel 78
48  ibis Styles Brussels Centre Stéphanie  

in  Brussel 79
49 Park Inn by Radisson Leuven in Leuven 80
50  Hôtel de Fierlant in  Vorst 81
51  Martin's Waterloo in  Waterloo 82
52  Best Western Plus Orange Hôtel  

in  La Louvière 83
53  New Hotel de Lives Namur  

in  Lives-sur-Meuse 84
54  Grand Hôtel de Flandre in  Namen 85
55 Aux Gaietés de la Sabotière in Seloignes 86
56  Le Moulin Simonis in  Laforêt 87
57  Hôtel Les 3 Clés in  Gembloux 88
58  Domaine du Château de Modave in  Modave 89
59  Hôtel Doux Repos in  Trois-Ponts 90
60  Hôtel du Lac in  Bütgenbach 91
61  Hotel Paquet in  Burg-Reuland 92
62  Husa de la Couronne in  Luik 93
63  Ramada Plaza Liège City Centre in  Luik 94
64  Zur Alten Schmiede in  Schönberg 95
65  Hostellerie des Tilleuls in  Smuid 96
66  Hôtel Saint-Martin in  Gouvy-Bovigny 97
67 Ardennes Woods à Marche-en-Famenne 98
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68  Hôtel-Restaurant Les Tilleuls  
in  Jupille 99

69  Maison d'amis le Clos du Père Finet  
in  Halma 100

70 The Kings Head Inn in Teuven 101
71  Hotel Koener in  Clervaux (LU) 102
72  Dirbach Plage in  Dirbach (LU) 103
73  Hôtel-Restaurant Dimmer  

in  Wallendorf-Pont (LU) 104

74  DoubleTree by Hilton Luxembourg  
in  Luxemburg (LU) 105

75  Novotel Luxembourg Kirchberg  
in  Luxemburg (LU) 106

76  Auberge de la Gaichel in  Gaichel (LU) 107

nog meer keuze op 
www.bongo.be  



Ontdek nog meer adressen op  
www.bongo.be 
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DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 B&B Ter Castaigne in  Koekelare

1 

  B&B TER CASTAIGNE
 KOEKEL ARE •  BELGIË

 Bed & Breakfast Ter Castaigne in Koekelare is het ideale adres voor mensen 
die in de ongerepte natuur willen verblijven en opnieuw willen kennismaken 
met de absolute rust. Ook paardenliefhebbers zijn hier aan het juiste adres: 
Ter Castaigne beschikt immers over paardenstallen. Met je paard trek je 
door de velden, de duinen of naar het strand. De B&B in landelijke hoevestijl 
heeft vier sobere kamers waarin het authentieke karakter van de hoeve en het 
hedendaags comfort gecombineerd zijn. In de badkamer vind je een moderne 
regendouche met massagestralen. Op de kamers heerst er absolute rust.

 VOOR 2 PERSONEN:

• koffie of thee met 
gebak bij aankomst 

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 BE
LG

IË
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DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 B&B ZaZoZee in  Oostende

2 

  B&B ZAZOZEE
 OOSTENDE •  BELGIË

 Wie naar zee gaat, doet dat om even weg te zijn van alle stress die het dage-
lijkse leven met zich meebrengt. In Oostende is Bed & Breakfast ZaZoZee 
- wat staat voor Zalig Zorgeloos aan Zee - daarvoor dé perfecte plek. In een 
rustige woonwijk, op slechts een kwartiertje stappen van de zee, ligt B&B 
ZaZoZee ideaal om tot rust te komen. Het volledig gerenoveerde herenhuis 
waar deze B&B zijn onderdak vindt, biedt je een uiterst gezellig ingerichte 
kamer met alle standaardvoorzieningen. Een deugddoende nachtrust later 
wacht een heerlijk ontbijt je op. Op zonnige dagen ontbijt je op het ruime 
terras en waan je jezelf in een zuiderse haciënda.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 BELG
IË
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DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Hotel du Parc in  Oostende

3 

  HOTEL DU PARC ***
 OOSTENDE •  BELGIË

 Aan het mooiste bloemenpleintje van Oostende en op honderd meter van 
het Noordzee strand en de winkelwandelstraten ligt het karaktervolle Hotel 
Du Parc. Het hotel is gevestigd in een authentiek art-decogebouw dat sinds 
2001 een geklasseerd monument is. Hotel Du Parc telt 53 gezellige kamers 
die alle over bad of douche, telefoon en televisie beschikken. In het prachtige 
interieur van brasserie Du Parc serveert men koffie in authentieke zilveren 
koffiefilters en kun je een fris culinair slaatje eten. Het hotel herbergt tevens 
een sauna en een gezellig salon met speelhoekje voor de kinderen. 's Ochtends 
krijg je een uitgebreid ontbijtbuffet en geniet je van het uitzicht op het plein.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: de Bongo 
is niet geldig tijdens 
de feestweekends 
van Valentijn, Pasen, 
1 mei, Hemel vaart, 
 Pinksteren, 21 juli, 
15 augustus en oudjaar.

 BE
LG

IË
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DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Mercure Oostende in  Oostende

4 

  MERCURE OOSTENDE ****
 OOSTENDE •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 BELG
IË



36

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Hotel Corner House in  Blankenberge

5 

  HOTEL CORNER HOUSE ***
 BL ANKENBERGE •  BELGIË

 Prachtige Noordzeestranden, een gezellige dijk vol terrasjes, een geres-
taureerde pier, een sfeervolle haven en een bruisend centrum: al deze 
 ingrediënten maken van Blankenberge de uitgelezen plek om er even  tussenuit 
te knijpen. Om ten volle te genieten van je verblijf in Blankenberge kun je in 
het Hotel Corner House over nachten, dat je in een gastvrije, gezellige sfeer 
ontvangt. Dit driesterrenhotel biedt zijn gasten een unieke ligging in het 
centrum, dicht bij station, haven en strand. Er zijn 31 verzorgde kamers die 
van al het nodige comfort zijn voorzien. 's Ochtends staat er een uitgebreid 
ontbijtbuffet klaar. In het restaurant kun je terecht voor vlugge snacks, 
heerlijke visgerechten en allerhande lekkers.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 BE
LG

IË



37

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Hotel José in  Blankenberge

6 

AVENUE BEACH HOTEL ***
OOSTENDE •  BELGIË

Als je wil relaxen, uitwaaien of genieten van zon en zee, moet je in het Avenue 
Beach Hotel in Oostende zijn. Dit driesterrenhotel met zijn beachrooms en 
luxekamers ligt op ca. 150 meter van het strand, midden in het historische, 
koninklijke gedeelte van het centrum. Voor de actievelingen zijn er huur-
fietsen en tal van wandelroutes voor aan zee, in de stad of op het platteland 
beschikbaar. Verschillende wellnessfaciliteiten, zoals een sauna, relaxruimte en 
Turks stoombad, zorgen daarna voor de nodige ontspanning. Voor het ontbijt 
hoef je het hotel niet uit en er zijn tal van gezellige brasserieën in de omgeving. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een comfortkamer 
(op zaterdagen en in 
juli en augustus logeer 
je in een beachroom)

• een ontbijt

 BELG
IË
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DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Paul's Hotel in  Knokke-Heist

7 

  PAUL'S HOTEL ***
 KNOKKE-HEIST •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 BE
LG

IË
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DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 De Beiaard in  Torhout

8 

  DE BEIAARD **
 TORHOUT •  BELGIË

 In het centrum van het West-Vlaamse Torhout gaat een eenvoudig twee-
sterrenhotelletje schuil achter een prachtige gevel. De Beiaard is het ideale 
adresje voor wie Brugge, Oostende, Diksmuide of Den Groote Oorlog in 
Ieper wil ontdekken. Hotel Restaurant De Beiaard telt acht twinkamers. 
Enkele kamers zijn compact, maar je hebt wel alle voorzieningen die je nodig 
hebt: een kleine badkamer met douche, toilet en lavabo, een televisie en 
gratis wifi. Het hotel heeft ook een eigen restaurant. Wil je de streek op een 
sportieve manier verkennen, breng dan alvast je fiets mee naar het hotel.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 BELG
IË
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DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 De Loft in  Veurne

9 

  DE LOFT **
 VEURNE •  BELGIË

 In het polderstadje Veurne, vlak bij de kust, geniet je van een knusse sfeer en 
veel wandelmogelijkheden. Anders dan de typische ouderwetse Belgische 
bouwstijl doet vermoeden, vind je in het hart van het dorp het bijzondere 
hotel De Loft, een galerij, hotel, tearoom en restaurant in één, gevestigd in 
een merkwaardig pand dat ooit dienstdeed als smidse. Het pand omsluit ook 
voor drie kwart een leuk pleintje, waar je vanaf de prilste lentezon tot in de 
herfst kunt genieten van het terras. De Loft is een kleinschalig hotel met 
slechts acht kamers met een eenvoudige, maar praktische inrichting. In het 
tearoom- en restaurantgedeelte kun je ontbijten en lunchen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: de Bongo is 
niet geldig tijdens de 
feestweekends.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 partner copied from other theme

 Hotel Full House in  Kortrijk

10 

  HOTEL FULL HOUSE *
 KORTRIJK •  BELGIË

 In een rustige, residentiële straat in Kortrijk gaat achter een klassieke gevel 
een charmant hotel schuil. Hotel Full House is bijzonder gezellig en gastvrij. 
Persoonlijke aandacht van de attente eigenaars is hier niet de uitzondering 
maar de regel. Hotel Full House staat voor een origineel concept. De acht 
kamers van het hotel dragen allemaal de naam van een lekkernij. Zo kun 
je onder meer overnachten in Le Bounty, La Cacahuète of La Souris. De 
inrichting van de kamers is origineel en in functie van het snoepje. Uiteraard 
bieden alle kamers hetzelfde comfort. Het ontbijt is zo royaal en uitgebreid 
dat je het niet snel zult vergeten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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site voor het actuele arrangement.

 partner copied from other theme

 ibis Styles Kortrijk Expo in  Kortrijk

11 

  IBIS STYLES KORTRIJK EXPO ***
 KORTRIJK •  BELGIË

 Aan de rand van Kortrijk, vlak bij Kortrijk XPO en op zo'n twee kilometer 
van het centrum, ligt het moderne en dynamische hotel Ibis Styles Kortrijk 
Expo. De praktische locatie vormt een handig vertrekpunt om het historische 
hart van de Gulden sporenstad te verkennen, of zelfs nabij gelegen steden 
als Ieper en Brugge te bezoeken. Het ontbijt buffet van Ibis Styles Kortrijk 
Expo bezorgt je in elk geval voldoende energie voor een hele dag citytrippen. 
Allerlei broodjes, een combinatie van warme en koude soorten beleg bezorgen 
je een perfect begin van de dag.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een superiorkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Leonardo Hotel Brugge in  Brugge

12 

  LEONARDO HOTEL BRUGGE ***
 BRUGGE •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 B&B Fruithof Tack in  Sint-Gillis-Waas

13 

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje 
• een overnachting in 

een standaardkamer
• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Best Western Hotel Orchidee in  Aalter

14 

  BEST WESTERN HOTEL ORCHIDEE ****
 AALTER •  BELGIË

 Perfect gelegen tussen Brugge en Gent, is Best Western Hotel Orchidee 
de ideale uitvalsbasis om deze twee steden te bezoeken. Het hotel is vrij 
recent gebouwd en voldoet aan alle hedendaagse eisen. De dertig kamers 
zijn stuk voor stuk uit gerust met flatscreen televisie, airconditioning, directe 
telefoonlijn, gratis draadloos internet en een badkamer met douche en toilet. 
Het interieur wordt getypeerd door lichte houten vloeren, effen kleurvlakken 
op de muren en sobere, moderne meubels. De inrichting is hedendaags en 
strak, zonder dat echter aan warmte of sfeer wordt ingeboet. Bezoekers 
kunnen in de bar kiezen uit een wijde selectie bieren en uit meer dan zeventig 
soorten sterke dranken en whisky's. Naast hotelgasten komen hier ook veel 
Aalternaren over de vloer.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een fles cava om te 
delen

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Europahotel in  Gent

15 

  EUROPAHOTEL ***
 GENT •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Holiday Inn Gent Expo in  Gent

16 

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 kilometer. Je logeert in een kamer met privébadkamer, televisie, 
microgolfoven en koelkast. Op het domein zijn ook verschillende wellness-
faciliteiten aanwezig, zoals een Finse sauna, een biosauna, een infrarood cabine 
en een regen- en massagedouche. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van fietsen

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact 
op te nemen met het 
hotel.
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 partner copied from other theme

 Hostellerie Lou Pahou in  Ronse

17 

  HOSTELLERIE LOU PAHOU ***
 RONSE •  BELGIË

 Land van de heuvels, dat is Pays des Collines letterlijk vertaald. Op honderd 
meter van de Grote Markt van het pittoreske stadje Ronse vind je Hostellerie 
Lou Pahou, gevestigd in een oud herenhuis uit 1900. Het gerenoveerde 
gebouw staat bekend als een charmant hotel met alle comfort. De kamers 
werden in de zomer van 2012 vernieuwd en hebben een flatscreen televisie en 
een moderne badkamer met douche of bad. De inrichting is hedendaags met 
warme accenten. In de keuken van het restaurant worden elke dag heerlijke 
gerechten klaargemaakt. Er ligt een gratis parking op honderd meter van het 
hotel. Opgelet: rond het hotel is de parkeerschijf verplicht.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• toegang tot de 

 sporting- en prime-
zenders
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 partner copied from other theme

 Leopold Hotel Oudenaarde in  Oudenaarde

18 

  LEOPOLD HOTEL OUDENAARDE ****
 OUDENAARDE •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 partner copied from other theme

 Antwerp City Hotel in  Antwerpen

19 

  ANTWERP CITY HOTEL ***
 ANTWERPEN •  BELGIË

 Met een overnachting in Antwerp City Hotel verblijf je in het hart van de 
diamantwijk. Het hotel geniet er van een ideale ligging voor wie de auto 
thuis wil laten. Het staat immers vlak bij het station en ook de winkels van de 
Meir liggen op een steenworp afstand. Je overnacht in een van de zeventig 
sfeervolle kamers. De kamers zijn modern ingericht en de combinatie van 
wit, zwart en grijs zorgt voor een rustgevend geheel. Je kamer is voorzien van 
alle gemakken en je kunt ook gratis gebruikmaken van het draadloos internet.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• 5 euro korting op 

stadsparking Diamant
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 partner copied from other theme

 Hullebrug B&B in  Itegem 

20 

  HULLEBRUG B&B
 ITEGEM •  BELGIË

 In een fraai gerestaureerde, eeuwenoude hoeve aan de Neteboorden in 
Itegem (Heist-op-den-Berg), is een bijzonder stijlvolle bed and breakfast 
ondergebracht. De Hullebrug herbergt vier mooie kamers die elk een eigen 
inrichting hebben meegekregen, met als rode draad de verhalen en perso-
nages van Felix Timmermans. Vanuit je kamer zie je de Nete zich een weg 
kronkelen tussen uitgestrekte velden. Je logeert met je Bongo in kamer 
Mijnheer Pirroen. Dat is een tweepersoonskamer onder de oude dakbalken in 
een sfeervolle combinatie van zwart en wit. De badkamer heeft een wastafel, 
een douche en een toilet. De kamer is charmant, knus en heel gezellig. Veel 
aandacht gaat er naar het ontbijt dat 's ochtends voor je klaarstaat: 's Winters 
aan de open haard en in de zomer onder de majestueuze notenboom.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• fietsservice

Opgelet: een kamer-
upgrade is mogelijk mits 
een supplement van 
30 euro per kamer per 
nacht.
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 partner copied from other theme

 Leonardo Hotel Antwerpen in  Antwerpen

21 

HOTEL AMETHIST **
RAMSEL •  BELGIË

Ramsel is een rustig dorp op de grens van het Hageland en de Kempen, twee 
groene streken in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Het hotel is dan ook een 
ideaal vertrekpunt om de mooiste plekken van deze regio al wandelend of 
al fietsend te gaan verkennen. Ook het hotel zelf heeft een rustgevende 
sfeer als een van zijn troeven. In de tuin zit je tussen de velden en het bos 
en snuif je de  frisse buitenlucht op, in gezelschap van de dieren. Je verblijft 
er in een van de verzorgde en kleurrijke kamers die voorzien zijn van eigen 
sanitair en ’s ochtends geniet je van een lekker ontbijt. Zin in een beetje 
extra ontspanning? Je kunt bij de Amethist ook terecht voor helende en 
relaxerende behandelingen zoals massages, oorkaarsen en voetreflexologie.

 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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 partner copied from other theme

 Ramada Plaza Antwerp in  Antwerpen

22 

  RAMADA PLAZA ANTWERP ****
 ANTWERPEN •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

fitness zaal
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 partner copied from other theme

 Tryp by Wyndham Antwerp in  Antwerpen

23 

  TRYP BY WYNDHAM ANTWERP ***
 ANTWERPEN •  BELGIË

 In het gerenoveerde Tryp by Wyndham Antwerp komen oud en nieuw 
prachtig samen. Sinds de complete renovatie combineert het gebouw moei-
teloos trendy met klassiek. Er zijn 176 efficiënt uitgeruste, comfortabele 
kamers met gratis draadloos internet. Ze zijn voorzien van ledverlichting, 
zalige boxspringbedden, flatscreentelevisie, volledige raamverduistering, een 
klimaatregelingsysteem en een persoonlijke kluis. In de badkamer tref je een 
ligbad en een haardroger. Elke kamer heeft een eigen inrichting in sfeervolle 
kleuren. De Living Room van het hotel is er om te relaxen, een boek te lezen 
of rustig wat te praten. Het team van dit sfeervolle hotel kijkt er naar uit 
je te bedienen in de bar of je te helpen bij het ontdekken van Antwerpen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel Den Grooten Wolsack in  Mechelen
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GUEST HOUSE DEN GROOTEN WOLSACK ***
 MECHELEN •  BELGIË

Aan de voet van de majestueuze Sint-Romboutskathedraal in het historische 
centrum van Mechelen vind je Guest House Den Grooten Wolsack. In het 
eeuwenoude modern gerenoveerde pand voel je je onmiddellijk thuis. De 
22 smaakvol ingerichte kamers met de originele houten balken zorgen voor 
de nodige gezelligheid. Het ontbijt wordt geserveerd in het nabijgelegen 
Hotel Elisabeth dat op maar enkele tientallen meters van het Guest House 
ligt. Daarna ben je helemaal klaar om het charmante Mechelen met zijn 
pittoreske pleintjes en historische gebouwen te ontdekken.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een tweepersoons-
kamer met aparte 
bedden

• een ontbijt

Opgelet: een upgrade 
naar een kamer met 
een tweepersoonsbed 
of een grote kamer 
kan op aanvraag en 
mits betaling van een 
supplement.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 partner copied from other theme

 Hotel 3 Paardekens in  Mechelen

25 

  HOTEL 3 PAARDEKENS ***
 MECHELEN •  BELGIË

 Mechelen is een verrassende stad, die vaak ten onrechte miskend wordt. 
Nochtans valt hier heel wat te beleven. Na een grondige en stijlvolle renovatie 
staat het negentiende-eeuwse Hotel 3 Paardekens opnieuw klaar om zijn 
gasten te ontvangen in een splinternieuw decor. De 33 kamers van Hotel 
3 Paardekens zijn, door het historische kader van het hotel, eerder klein, 
maar je beschikt over alle voorzieningen die je van driesterrencomfort mag 
verwachten. Ook de compacte badkamer is bijzonder klassevol ingericht. 
Wil je Mechelen bezoeken, dan kun je niet beter wensen: je stapt het hotel 
uit en de stad ligt aan je voeten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een tweepersoons-
kamer met aparte 
bedden

• een ontbijt

Opgelet: een upgrade 
naar een kamer met 
een tweepersoonsbed 
of een grote kamer 
kan op aanvraag en 
mits betaling van een 
supplement.
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 partner copied from other theme

 Hof van Aragon in  Lier
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  HOF VAN ARAGON ***
 LIER •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Corsendonk Viane in  Turnhout

27 

  CORSENDONK VIANE ***
 TURNHOUT •  BELGIË

 Hotel Corsendonk Viane ligt in het gezellige centrum van Turnhout en is een 
ideale uitvalsbasis om te gaan wandelen of fietsen door de nog ongerepte 
natuur rond de stad of te gaan flaneren over de pittoreske pleintjes en door 
de winkelstraten van Turnhout zelf. Het hotel heeft 84 moderne kamers 
(waarvan 24 recent gerenoveerd werden), voorzien van alle comfort. De 
sfeervolle en net gerenoveerde bar-lounge van het hotel nodigt je uit om 
een glaasje te komen drinken.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: mits betaling 
van een supplement is 
een upgrade naar een 
deluxekamer mogelijk.
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 partner copied from other theme

 Hotel Villa Monte in  Heist-op-den-Berg

28 

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 partner copied from other theme

 Hotel De Zalm in  Herentals

29 

HOTEL   DE ZALM ***
 HERENTALS •  BELGIË

 De geschiedenis van Hotel De Zalm in Herentals, voorheen De Salm, gaat 
terug tot 1515. De prachtige gevel is intact gehouden, maar de kamers werden 
volledig opnieuw gebouwd. Ze zijn voorzien van alle modern comfort. De 
inrichting is strak en modern, een lijn die in het hele hotel is doorgetrokken: 
van de receptie, via de bistro en het terras, tot de kamers op de hoogste 
etages. Op de beneden verdieping vind je de café-bistro van het hotel. Het 
café werd dan wel gerenoveerd, het werd ook opnieuw bemeubeld met de 
originele tafels en stoelen. Je kunt er terecht voor klassieke gerechten met 
een creatieve toets.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: de Bongo is 
enkel geldig bij aankomst 
op vrijdag, zaterdag en 
zondag. Indien je graag 
een tafeltje in het res-
taurant reserveert, ge-
lieve dit dan op voorhand 
bij de hotelreservering te 
vermelden.
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 partner copied from other theme

 Au Nom de Dieu in  Lanklaar

30 

  AU NOM DE DIEU **
 L ANKL AAR •  BELGIË

 De oude pastorie in het landelijke Lanklaar: onder het wakende oog van de 
kerk geniet men er tegenwoordig van een hemelse nachtrust, want het pand 
werd omgetoverd tot het unieke gastenverblijf en restaurant Au Nom de 
Dieu. In de ruime kamers ontbreekt het je nergens aan. Van gratis wifi tot een 
badkamer met regendouche, alles is aanwezig om het naar je zin te hebben. 
Dankzij de kleinschaligheid van Au Nom de Dieu, ben je hier verzekerd van 
een uitstekende, maar vooral ook persoonlijke service. Een weelderige tuin, 
een uitgebreid ontbijt met zelfgemaakt brood en een restaurant met een 
uitstekende reputatie maken dit al erg verleidelijke plaatje helemaal compleet.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel De Maretak in  Dilsen-Stokkem

31 

B&B DE BLOESEM
HOESELT •  BELGIË

Sofie en Dirk ontvangen je te midden van de Haspengouwse natuurpracht 
in hun bed and breakfast De Bloesem. Dit is de perfecte uitvalsbasis om 
leuke uitstapjes te maken in de omgeving. De eigenaars kennen de streek 
als hun broekzak en geven je met plezier tips voor voor een fijne activiteit. 
De B&B beschikt over negen kamers, waarvan één ook toegankelijk is voor 
mensen met een verminderde mobiliteit. ‘s Morgens word je in de watten 
gelegd met een heerlijk streekontbijt, dat bestaat uit een assortiment van 
broodjes, koffiekoeken, verschillende soorten beleg, zelfbereide confituur, 
ontbijtgranen, fruit, yoghurt, eitjes, versgeperst sinaasappelsap en nog meer 
lekkers. Ook als niet-hotelgast kun je hier trouwens een tafeltje reserveren 
voor het ontbijt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Eurotel Lanaken - Different Hotels in  Lanaken

32 

  EUROTEL LANAKEN -  
DIFFERENT HOTELS ****

 L ANAKEN •  BELGIË

 Op amper zeven kilometer van Maastricht vind je in Lanaken het vier-
sterrenhotel Eurotel Lanaken. Het heeft 70 comfortabele kamers die allemaal 
beschikken over een fraaie en volledig ingerichte badkamer en hedendaags 
comfort. Het restaurant, de bar en de lounge nodigen uit om te genieten 
van lekker eten en drinken. Eurotel is de ideale uitvalsbasis om de streek 
met de fiets te verkennen. Wandelaars komen dan weer aan hun trekken in 
het Nationaal Park Hoge Kempen. En voor wie het shoppen niet kan laten: 
outletshoppingcentrum Maasmechelen Village en Maastricht liggen vlakbij.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een VIP-dagpas 

Maasmechelen 
 Village met 10% kor-
ting in negen boetieks 
naar keuze (niet geldig 
in de solden- en 
sperperiode)

• een Limburg Vakantie-
pas met 250 euro aan 
voordelen
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 partner copied from other theme

 Hotel Boomgaard in  Rekem
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  HOTEL BOOMGAARD ***
 REKEM •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Rikkeshoeve in  Sint-Truiden

34 

  RIKKESHOEVE
 SINT-TRUIDEN •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Gasthof De Statie in  Sint-Truiden
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  GASTHOF DE STATIE ***
 SINT-TRUIDEN •  BELGIË

 Gasthof De Statie vind je in het plaatsje Wilderen dat tussen de appel-
boomgaarden van de provincie Limburg ligt. Hier logeer je in een rustige 
omgeving en toch ligt de stad Sint-Truiden amper drie kilometer verder. Het 
is de perfecte omgeving voor fietstochten en wandelingen. Tot 1957 was het 
gebouw nog een echt station. Dankzij een op knapbeurt is het vandaag een 
geweldig adresje om lekker te eten en heerlijk te slapen. De kamers, vijf in 
het vroegere station en vier in het gebouw aan de overkant, bieden de luxe 
die je de dag van vandaag kunt verwachten. 's Ochtends staat er een lekker 
ontbijt voor je klaar met onder andere croissants, koffiekoeken, spek, eitjes, 
confituur en verschillende soorten broodjes.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel Atlantis - Different Hotels in  Genk

36 

  HOTEL ATLANTIS - DIFFERENT HOTELS ***
 GENK •  BELGIË

 In het groene hart van Genk, op amper drie kilometer van het gezellige 
centrum van de stad, vind je het driesterrenhotel Atlantis. De 26 ruime 
kamers hebben een stijlvol interieur en beschikken over een eigen badkamer, 
flatscreentelevisie, telefoon en koffie- en theefaciliteiten. 's Morgens doe je 
krachten op dankzij het uitgebreide ontbijtbuffet. Vanuit de ontbijtkamer heb 
je uitzicht op de prachtige zentuin met eigen fontein. In de hippe loungebar 
Orange Club kun je genieten van een aperitief of een Italiaans wijntje. In de 
zomer kan dat op het ruime terras. In het al even trendy Italiaanse restaurant 
La Foccacia krijg je een verrassende Italiaanse keuken geserveerd.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel Ecu - Different Hotels in  Genk

37 

  HOTEL ECU - DIFFERENT HOTELS ***
 GENK •  BELGIË

 In het bruisende centrum van shoppingstad Genk ligt het uiterst aangena-
me Hotel Ecu. Het interieur is licht, modern en klassevol. Hotel Ecu telt 
51 comfortabele kamers die beschikken over een flatscreentelevisie, minibar, 
telefoon en een moderne badkamer met douche. Verder herbergt het hotel 
een trendy loungebar waar je terechtkunt voor een drankje of een smakelijke 
snack. In de verzorgde (en betalende) hotelsauna is het heerlijk ontspannen. 
Dat kan bijvoorbeeld na een uitstap naar de bekende C-Mine, waar je niet 
enkel lekker kunt dineren, maar tijdens de C-mine expeditie ook de 60 meter 
hoge schachtbok kunt beklimmen voor een spectaculair uitzicht.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 BE
LG

IË



69

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Holiday Inn Hasselt in  Hasselt

38 

  HOLIDAY INN HASSELT ****
 HASSELT •  BELGIË

 Het viersterrenhotel Holiday Inn Hasselt is een internationaal luxehotel dat 
je in het winkelcentrum van Hasselt vindt. Het hotel ligt op korte afstand 
van bezienswaardigheden als het Mode- en het Jenevermuseum, het open-
luchtmuseum Bokrijk en de Japanse tuin. Op de benedenverdieping van 
het hotel vind je brasserie De Boulevard. 's Ochtends staat hier een rijkelijk 
Amerikaans ontbijtbuffet voor je klaar en 's middags en 's avonds worden er 
culinaire hoogstandjes geserveerd. Tevens staan er naast drankjes en Belgische 
bieren ook kleine snacks op de kaart. Je kunt hier ook gebruikmaken van de 
Health & Leisure Club met fitness, sauna, solarium en zwembad.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: bij aankomst 
van zondag tot en met 
donderdag krijg je, op 
basis van beschikbaar-
heid, een upgrade naar 
een executive kamer.
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 partner copied from other theme

 Hotel de Maaskant in  Maaseik

39 

  HOTEL DE MAASKANT ***
 MAASEIK •  BELGIË

 De Belgisch-Limburgse stad Maaseik ligt aan de Maas en is, dankzij haar 
historische achter grond en recreatieve diversiteit, een trekpleister voor 
toeristen. Hotel de Maaskant ligt aan een van de vier oude stadspoorten van 
Maaseik. Het hotel telt 25 moderne kamers in rustgevende tinten, uitgerust 
met het nodige comfort. Draadloos internet is beschikbaar in heel het hotel. 
Laat je wagen achter op de gratis parking met fietsenstalling en neem je 
fiets of ga te voet op ontdekking. In het restaurant van het hotel wacht je 
's morgens een uitgebreid ontbijtbuffet en verwent de chef je 's avonds met 
zijn verfijnde gerechten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 BE
LG

IË



71

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

Hotel & Brasserie La Royale in  Leuven

40 

HOTEL & BRASSERIE LA ROYALE *
 LEUVEN •  BELGIË

 Hotel & Brasserie La Royale ligt pal tegenover het station van Leuven. 
De hele Leuvense stationsbuurt heeft onlangs een facelift gekregen en 
vormt nu een mooi decor voor het hotel. Dankzij de perfecte ligging is dit 
een ideaal vertrekpunt voor uitstappen, museumbezoeken en wandelingen. 
Het historische gebouw waarin het hotel is ondergebracht, straalt klasse en 
grandeur uit. Het interieur van Hotel & Brasserie La Royale werd onlangs 
volledig opgefrist met een stijlvol en hedendaags resultaat. De brasserie van 
het hotel is een gezellige plek voor een lunch of diner. 's Ochtends krijg je 
een lekker ontbijt met koffie, verse broodjes en croissants voorgeschoteld.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Novotel Leuven Centrum in  Leuven

41 

  NOVOTEL LEUVEN CENTRUM ****
 LEUVEN •  BELGIË

 Leuven biedt genoeg voor een goed gevuld weekendje weg: autovrije winkel-
straten, uitstekende restaurants, een fraai stadhuis en een begijnhof dat 
prachtig is om door te slenteren. Novotel Leuven Centrum ligt op wandel-
afstand van het hart van Leuven en is een uitstekende verblijfplaats om 
de stad te ontdekken. Er zijn 139 uitnodigende en moderne kamers. In de 
bar-brasserie kun je snacks, drankjes en brasseriegerechten bestellen. Verder 
biedt het hotel een fitnessruimte, een kinderhoek met XBox, een stoombad 
en een overdekte parking.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van de 

fitness ruimte

 BE
LG

IË



73

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Hotel Mille Colonnes in  Leuven

42 

  HOTEL MILLE COLONNES
 LEUVEN •  BELGIË

 Op het Leuvense Martelarenplein ligt het mooie Hotel Mille Colonnes. 
Het hotel heeft niet alleen een erg handige ligging tegenover het trein- 
en bus station, het ligt ook vlak bij het historische centrum van de beken-
de studenten stad. Een wandeling van tien minuutjes brengt je tot bij het 
 Stadhuis, de Oude Markt of het bekende M Museum Leuven. Het bijhorende 
restaurant De Klimop serveert een lekkere Frans-Belgische keuken, maar 
verovert ook met een bijzonder ontbijt de harten van haar gasten. De chef 
probeert zo veel mogelijk producten van Leuvense makelij te serveren.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel De Franse Kroon in  Diest

43 

  HOTEL DE FRANSE KROON ***
 DIEST •  BELGIË

 De Franse Kroon is een charmant driesterrenhotel in het oude hart van het 
gezellige provinciestadje Diest. Je verblijft er op loopafstand van de Grote 
Markt en het historische begijnhof. Je wordt ontvangen in een historisch, 
achttiende-eeuws postrelais. Op de kamer vind je onder meer een televisie, 
een aparte badkamer met bad en douche, wifi en een telefoon. De lichte 
muren staan in contrast met de donkere houten balken die het geheel een 
warme uitstraling geven. Ontbijten doe je in een authentiek decor, de perfecte 
start voor een verkenning van Diest.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel Pluimpapaver in  Aarschot-Rillaar
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  HOTEL PLUIMPAPAVER ***
 AARSCHOT-RILL AAR •  BELGIË

 Wie de drukte van de steenweg tussen Aarschot en Scherpenheuvel achter 
zich laat, vindt in het Rillaarse gehucht Nopstal een oase van rust en groen. In 
dit bevallige stukje Hageland runnen Hans en Jasmina het gezellige charme-
hotel Pluimpapaver waar ze hun gasten een onvergetelijk thuisgevoel geven. 
De kamers beschikken over eigen sanitair, televisie, gratis draadloos internet 
en zijn sinds 2017 volledig vernieuwd met oog voor modern comfort. Mits 
reservatie vooraf, kun je 's avonds in het hotel blijven dineren. Sauna en 
 jacuzzi zijn aanwezig en eveneens vooraf te reserveren, zodat je in alle privacy 
kunt onthaasten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer

• een ontbijt

Extra: de mogelijkheid 
bestaat om een extra 
overnachting te reserveren 
aan een voordelige prijs. De 
tuinkamer met sauna en 
jacuzzi kan mits betaling van 
een supplement geboekt 
worden. Ook toegang tot de 
wellness kan mits een sup-
plement bijgeboekt worden. 
Neem hiervoor contact op 
met het hotel.
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 partner copied from other theme

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Husa President Park in  Brussel

46 

  HUSA PRESIDENT PARK ****
 BRUSSEL •  BELGIË

 Als een weekendje Brussel nog op het verlanglijstje staat, dan is dit iets voor 
jou. Het viersterrenhotel Husa President Park is gelegen in het nieuwe 
 zakencentrum in de buurt van het Noordstation, vlak bij het centrum van de 
hoofdstad. Bovendien weet het personeel als geen ander dat de klant koning 
is. Het hotel werd in 2008 grondig gerenoveerd en dat gebeurde met veel 
gevoel voor klasse. Alle kamers hebben nu houten vloeren en decoratie en 
kregen ook een flatscreen en een vernieuwde badkamer. Je ontbijt in een 
stijlvolle omgeving met uitzicht op de tuin van het hotel. Zo leg je de ide-
ale basis om nadien rustig te slenteren door de typische straatjes met hun 
prachtige gebouwen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 ibis Brussels Centre Sainte Catherine in  Brussel

47 

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 
standaardkamer

• een ontbijt
• 10 % korting op de 

boeking van een over-
nachting (mag ook op 
weekdagen) die aansluit 
op je verblijf

Opgelet: enkel geldig tij-
dens 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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 partner copied from other theme

 ibis Styles Brussels Centre Stéphanie in  Brussel
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  IBIS STYLES BRUSSELS  
CENTRE STÉPHANIE ***

 BRUSSEL •  BELGIË

 Brussel is als hoofdstad van België en Europa dé plek bij uitstek voor een 
verrassend weekendje weg. Midden in het centrum, vlak bij het Stefaniaplein 
en de Louizalaan ligt het ibis Styles Brussels Centre Stéphanie. Dankzij de 
centrale ligging van het hotel sta je in een mum van tijd bij de Grote Markt 
en het Koninklijk Paleis. Het hotel is stijlvol en modern ingericht en heeft een 
strak design. De moderne inrichting wordt doorgetrokken in de kamers die 
voorzien zijn van enkele mooie kleuraccenten. Elke kamer is uitgerust met 
een kluisje, microgolf, een flatscreentelevisie, een koelkast en een badkamer 
met bad of douche en een haardroger.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Novotel Brussels Centre Midi Station in  Brussel
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PARK INN BY RADISSON LEUVEN ***
LEUVEN •  BELGIË

Aan het station van Leuven tref je het Park Inn by Radisson Leuven. Dit 
driesterrenhotel vormt de ideale locatie om de charmante universiteitsstad 
te verkennen. Het hotel beschikt over 133 moderne, sfeervol ingerichte 
kamers die voorzien zijn van alle comfort. Elke ochtend kun je genieten van 
een uitgebreid ontbijtbuffet. RBG Bar & Grill serveert klassieke gerechten 
direct van de grill, frisse slaatjes en lokale specialiteiten. In de bar kun je 
gezellig nagenieten met een glaasje wijn of een heerlijke cocktail. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel de Fierlant in  Vorst
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  HÔTEL DE FIERLANT ***
 VORST •  BELGIË

 In de zuidelijke rand van Brussel, tussen het Zuidstation en het Dudenpark, 
ligt Hôtel de Fierlant. Hier logeer je buiten de chaotische drukte van de 
hoofdstad, maar toch op slechts enkele kilometers van het oude stads-
centrum. Een korte tram- of busrit brengt je in enkele minuten tot bij de 
concertzaal Vorst Nationaal of de vele bezienswaardig heden van de Brusselse 
binnenstad. Hôtel de Fierlant, dat helemaal gerenoveerd werd in 2009, 
heeft 40 comfortabele kamers. Ze werden ingericht met warme, zachte 
kleuren en beschikken onder meer over voorzieningen voor koffie en thee, 
een kleine koelkast en gratis wifi. Genieten van een lekker Belgisch biertje 
doe je in de gezellige bar of op het terras in de kleine stadstuin. Een handige 
troef is de privéparking van het hotel, waar je bij je boeking een plaatsje kan 
reserveren (betalend).

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• chocolaatjes op de 

kamer
• een korting van 10% 

op de prijs van een 
extra overnachting
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 partner copied from other theme

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje 
• 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 theme

 BEST WESTERN Plus Orange Hôtel in  La Louvière

52 

  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 appelsienen in 
de menigte te gooien. Appelsienen symboliseren overvloed, vruchtbaarheid 
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 appelsienen bij 
het ontbijt zijn? Daarvoor zul je zelf naar het Orange Hôtel moeten afzakken. 
Ze dienen er elke dag een uitgebreid buffet op met fair-trade koffie, thee, 
fruitsap, vers fruit, ham en kaas, lokale delicatessen, spek en eieren, diverse 
broodsoorten, croissants en huisgemaakt gebak.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
de 'cocoon'-kamer

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

 partner copied from other theme

 New Hotel de Lives Namur in  Lives-sur-Meuse

53 

  NEW HOTEL DE LIVES NAMUR ***
 LIVES-SUR-MEUSE •  BELGIË

 Bijna aan de oevers van de Maas ligt het dorpje Lives-sur-Meuse. Daar staat 
New Hotel de Lives. Een gedeelte van het hotel is ondergebracht in een 
herenhuis dat bij de renovatie, een paar jaar geleden, een nieuw deel aan het 
hotel toegevoegd zag worden. De persoonlijke service en de flexibele houding 
van de Vlaamse eigenaars zorgen voor een gemoedelijke sfeer. Ze staan garant 
voor een zorgeloos verblijf. Culinaire genieters hoeven 's avonds niet lang op 
zoek naar het geschikte adres: het gastronomische restaurant Cyrano biedt 
talrijke seizoens- en gastronomische menu's. Wie de avond in schoonheid wil 
afsluiten, kan steeds terecht in de vernieuwde bar van het hotel.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 partner copied from other theme

 Grand Hôtel de Flandre in  Namen

54 

  GRAND HÔTEL DE FLANDRE ***
 NAMEN •  BELGIË

 Het Grand Hôtel de Flandre is ideaal gelegen in het centrum van Namen. 
Het station ligt aan de overkant en na vijf minuten wandelen ben je al in de 
historische stadskern. Het klassieke en sobere gebouw is efficiënt gerenoveerd 
en heeft tegelijk zijn authentieke karakter behouden. Grand Hôtel de Flandre 
beschikt over 33 kamers. Elke kamer heeft telefoon, draadloze internet-
aansluiting, televisie, minibar en een badkamer met bad of douche, haardroger 
en toilet. 's Ochtends geniet je van een uitgebreid ontbijtbuffet. Daarna ben 
je helemaal klaar om deze elegante stad aan de Maas te ontdekken.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 partner copied from other theme

 Hostellerie Le Fief de Liboichant in  Alle-sur-Semois

55 

AUX GAIETÉS DE LA SABOTIÈRE
SELOIGNES •  BELGIË

Véronique en Jean-François heten je van harte welkom in Aux Gaietés de la 
Sabotière. Het gastenverblijf is gevestigd in een voormalige klompenmakerij 
in de buurt van Chimay en de Franse grens. Je logeert in een van de drie 
comfortabele kamers met aparte ingang en privéparkeerplaats. Elke avond 
kruipt Véronique achter haar fornuis om haar gasten een streekgebonden 
menu aan te bieden. De groenten komen uit de eigen moestuin, het fruit uit 
de eigen boomgaard. Je kunt van al dit lekkers proeven aan de gemeenschap-
pelijke gastentafel. In de streek zijn tal van leuke plekken om te ontdekken, 
zoals het kasteel van Chimay, de vlinderschuur in Virelles en de meren van 
Eau d’Heure.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

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

 partner copied from other theme

 Le Moulin Simonis in  Laforêt

56 

  LE MOULIN SIMONIS **
 L AFORÊT •  BELGIË

 Laforêt is een dorpje in de provincie Namen dat op de linkeroever van de 
Semois ligt. Kleine boerderijtjes, uit leisteen opgetrokken, zijn typisch in 
deze streek. Het is in zo'n boerderij gebouwtje dat Le Moulin Simonis is 
gevestigd, waar je de pracht van de natuurlijke omgeving kunt combineren 
met de bekoring van het gastronomisch tafelen. In de keuken zwaait Thierry 
de plak. Aan poespas en fancy gedoe heeft deze chef geen boodschap. Hij 
geeft de voorkeur aan eenvoud, met name een traditionele keuken die de 
smaak van de ingrediënten respecteert. Daarbij hoort uiteraard een goed 
glas wijn. De wijnkelder is dan ook rijkelijk voorzien van uitstekende flessen.

 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 theme

 Hôtel Les 3 Clés in  Gembloux

57 

  HÔTEL LES 3 CLÉS
 GEMBLOUX •  BELGIË

 De oorsprong van Gembloux wortelt in een ver verleden. Zoals de naam 
van het stadje en de aanwezigheid van een Merovingisch graf aantonen, 
ontstond Gembloux ten tijde van de Kelten. Gembloux ontdekken kan vlot 
vanuit Hôtel Les 3 Clés, dat met Le Moulin de L'Escaille over een uitstekend 
restaurant beschikt. Het restaurant is piekfijn en stijlvol ingericht. Bij mooi 
weer kun je dineren in de tuin, die een voorsmaakje biedt van de rest van de 
mooie groene omgeving. Chef Jérémy Rigaux verwent zijn gasten met een 
gastronomische menukaart die nauwkeurig is samengesteld op basis van het 
beste wat lokale markten en producenten te bieden hebben.

 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 theme

 Domaine du Château de Modave in  Modave

58 

  DOMAINE DU CHÂTEAU  
DE MODAVE **

 MODAVE •  BELGIË

 Het kasteel van Modave ligt in de provincie luik, niet zo ver van het stadje 
Hoei, en is omringd door een prachtig natuurdomein. In een van de bijge-
bouwen van het kasteel is een driesterrenhotel ondergebracht. De kamers 
van het hotel zijn modern, strak ingericht met een mooi evenwicht tussen 
het gebruik van hout en dat van aardetinten. Op het enorme domein en in 
de omgeving valt van alles te beleven: je kunt de wijnkelders van het kasteel 
bezoeken van april tot half november, de streek verkennen met een fikse 
wandeling, een fietstocht of zelfs te paard.

 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 theme

 Hôtel Doux Repos in  Trois-Ponts

59 

  HÔTEL DOUX REPOS ***
 TROIS-PONTS •  BELGIË

 'Doux repos' betekent 'aangename rust'. Met zo'n naam laat dit driesterren-
hotel in het Luikse Trois-Ponts er dus geen twijfel over bestaan: je bent hier 
aan het juiste adres voor een welverdiend moment van ontspanning. Hôtel 
Doux Repos is idyllisch gelegen op de top van een Ardense heuvel. Het 
hotel biedt zijn gasten een geslaagd rustiek interieur waarin ze niet anders 
kunnen dan tot rust komen. Er zijn vijftien kamers die zijn voorzien van alle 
luxe. In het restaurant van Hôtel Doux Repos worden gerechten verzorgd 
gepresenteerd. In de bar blik je bij een drankje terug op een geslaagde dag.

 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 theme

 Hôtel du Lac in  Bütgenbach

60 

  HÔTEL DU LAC ***
 BÜTGENBACH •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 partner copied from other theme

 Hotel Paquet in  Burg-Reuland

61 

  HOTEL PAQUET ****
 BURG-REUL AND •  BELGIË

 Aan de rand van het idyllische dorp Burg-Reuland, omgeven door groene 
weiden en bossen, staat het aangename hotel Paquet. Dit hotel is een aan-
rader voor wie van absolute rust houdt en graag wandelingen maakt. De 
inrichting is eerder traditioneel. Geen ultramoderne snufjes, maar familiale 
gezelligheid. Slapen doe je in een van de 19 ruime kamers die het hotel heeft. 
Je beschikt er over alle comfort: televisie, telefoon, salon en badkamer. Na 
een lange wandeling of een lekkere maaltijd kun je lekker onderuitzakken in 
een van de salons die je in het hotel vindt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 partner copied from other theme

 Husa de la Couronne in  Luik

62 

  HUSA DE LA COURONNE ***
 LUIK •  BELGIË

 Tegenover het moderne TGV-station van Luik-Guillemins vind je in het zaken-
centrum van de Vurige Stede het driesterrenhotel Husa de la  Couronne. Het 
hotel telt 77 kamers die voorzien werden van alle comfort. Je beschikt er over 
airconditioning, telefoon, een internetaansluiting, een kluis, satelliettelevisie 
en een haardroger in de badkamer. Net als voor de rest van het gebouw 
werd in de bar gekozen voor een uitnodigend modern interieur waar je bij 
een drankje gezellig kunt kletsen. Verder is het hotel ook voorzien van een 
ontbijtruimte. Je ontbijt er in een oase van wit en houtkleur. Een rustgevende 
manier om aan je dag te beginnen.

 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 theme

 Ramada Plaza Liège City Centre in  Luik

63 

  RAMADA PLAZA LIÈGE CITY CENTRE ****
 LUIK •  BELGIË

 Wat dacht je van een weekendje Luik? De 'Vurige Stede' bruist van het leven 
en heeft aan haar bezoekers heel wat te bieden: van historische bezienswaar-
digheden tot verschillende musea en een leuk winkelaanbod in deels autovrije 
straten. Uitvalsbasis voor je ontdekkingstocht door Luik is Ramada Plaza Liège 
City Centre. In 2008 werd het hotel van kop tot teen gerenoveerd om nog 
beter tegemoet te komen aan de wensen van haar bezoekers. De ontbijtzaal, 
de bar en het restaurant liggen in het oudste deel van het gebouw dat van 
oorsprong een zeventiende-eeuws klooster is. De bakstenen en de gewelfde 
ruimtes vormen een bijzonder decor voor je ontbijt of diner.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

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

 partner copied from other theme

 Zur Alten Schmiede in  Schönberg

64 

  ZUR ALTEN SCHMIEDE ***
 SCHÖNBERG •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een koffie als verwel-

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

 partner copied from other theme

 Hostellerie des Tilleuls in  Smuid

65 

  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 voor een aangenaam verblijf. 
De hostellerie is onder gebracht in een oude boerenhoeve uit 1684 en werd 
in 1984 getransformeerd tot een hotel met een authentieke Ardense uit-
straling. De zestien 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:

• 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 theme

 Hôtel Saint-Martin in  Gouvy-Bovigny

66 

  HÔTEL SAINT-MARTIN **
 GOUVY-BOVIGNY •  BELGIË

 In het kleine dorpje Bovigny, in het hartje van de Ardennen tussen Sankt 
Vith en Houffalize, heet Hôtel Saint-Martin je van harte welkom. De warme, 
voornamelijk houten inrichting past helemaal bij de streek en zorgt voor die 
typisch Ardense gezelligheid. In Hôtel Saint-Martin heersen comfort en 
authentieke charme. Zo kun je in de salon met de voeten omhoog in een boek 
verdwalen of kun je heerlijk wegdromen op een plekje in de schaduwrijke tuin. 
Ook de kamers zijn sfeervol Ardens ingericht, eenvoudig maar charmant. Bij 
Ardense gezelligheid hoort ook een uitstekende keuken. In het restaurant 
proef je hoe de chef met lokale producten en een dosis creativiteit aan de 
slag gaat. Tijdens het wildseizoen is het hier echt genieten.

 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 theme

 Hôtel-Restaurant Beau Séjour in  Frahan-sur-Semois

67 

ARDENNES WOODS
MARCHE-EN-FAMENNE •  BELGIË

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in de 
Cosy- of Zen- kamer

• een ontbijt
• een huisaperitief

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

 partner copied from other theme

 Hôtel-Restaurant Les Tilleuls in  Jupille

68 

  HÔTEL-RESTAURANT LES TILLEULS ***
 JUPILLE •  BELGIË

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

 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 theme

 Maison d'amis le Clos du Père Finet in  Halma (Wellin)

69 

  MAISON D'AMIS LE CLOS  
DU PÈRE FINET
 HALMA (WELLIN) •  BELGIË

 In de Ardennen, in het hartje van de Lessevalei, ontdek je Maison d'amis Le 
Clos du Père Finet. Ooit was het gebouw een halte van een stoomtrein, nu 
word je er harte lijk ontvangen voor een ontspannend verblijf in een familiale 
sfeer. De vijf kamers van het Maison d'amis Le Clos du Père Finet zijn sober 
ingericht, elk met een ander thema. Ze zijn uitgerust met een badkamer 
met bad of douche, haardroger, schoenpoetser, televisie, radio en gratis 
wifi. Wie wil, kan vooraf bij de sympathieke gastvrouw informeren naar de 
tables d'hôtes die zij aanbiedt. Dat is een vooraf vastgelegd menu waarvoor 
je moet reserveren.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een toegangsticket 

voor een culturele 
trekpleister in de 
streek

Opgelet: voor een 
avondmaaltijd moet je 
op voorhand reserve-
ren.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 partner copied from other theme

 Auberge de la Gaichel in  Gaichel-Eischen

70 

THE KINGS HEAD INN **
TEUVEN •  BELGIË

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

VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

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

 partner copied from other theme

 Hotel Koener in  Clervaux

71 

  HOTEL KOENER ***
 CLERVAUX •  GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

 Clervaux is een pittoresk stadje in de Luxemburgse Ardennen, aan de oevers 
van de Clerve. Het gezellige centrum is autovrij gemaakt en een populaire 
halte bij toeristen die het Groothertogdom aandoen. In het centrum van 
Clervaux, vlak bij de middeleeuwse burcht die dit plaatsje domineert, staat 
Hotel Koener. Dit traditionele familie hotel met drie sterren ontvangt zijn 
gasten in een gezellige en charmante sfeer. Elk van de in totaal 43 gezellige 
kamers beschikt over televisie, telefoon en een badkamer met douche en 
toilet. Je kunt ook gebruikmaken van het wellnesscentrum (betalend) dat bij 
het hotel hoort. Hier droom je weg in de jacuzzi, neem je een verfrissende 
duik in het zwembad of doe je je lichaam een plezier met een bezoekje aan 
de hamam.

 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 theme

 Dirbach Plage - Auberge de la Sûre in  Dirbach

72 

  DIRBACH PLAGE ***
 DIRBACH • GROOTHERTOGDOM  LUXEMBURG

 Dirbach Plage - Auberge de la Sûre is prachtig gelegen midden in de natuur 
tegen een rotswand aan de rivier de Sûre. Je bent hier op een ideale plek voor 
ontspanning en waterpret. Vanuit het restaurant, het café en vanop de twee 
terrassen, heb je een rustgevend uitzicht over de rivier. De negen kamers zijn 
eenvoudig, met een compacte badkamer, maar verzorgd. Het restaurant is 
klassiek en elegant ingericht. Door de grote ramen valt er veel daglicht binnen 
en kun je de forellen in de rivier bij momenten zelfs vliegen zien vangen. Bij 
mooi weer kun je op het zonnige terras plaatsnemen voor een diner.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een tweepersoons-
kamer aan de voorzij-
de (rivierzijde)

• een ontbijt

G
.H

. 
 LU

XEM
BU

R
G



104

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Hôtel-Restaurant Dimmer in  Wallendorf-Pont

73 

  HÔTEL-RESTAURANT DIMMER ***
 WALLENDORF-PONT • GROOTHERTOGDOM  LUXEMBURG

 Vlak bij de oude Romeinse vestigingen bevindt zich het charmante Hôtel 
Dimmer. Het hotel is rustig gelegen, dicht bij het water en het centrum van 
het dorpje Wallendorf-Pont. Het is de ideale uitvalsbasis voor wandelaars. 
Het hotel ligt aan het Müllerthal Trail wandelpad (107 kilometer) en is speciaal 
uitgerust om aan de behoeften van wandelaars te voldoen, met een aparte 
ingang en een plek om je schoenen te poetsen en te laten drogen. Voor 
een aperitiefje kun je terecht op een van de terrassen of in de gezellige bar. 
Het restaurant is recent helemaal her ingericht en serveert gastronomische 
menu's waarbij de koks zich laten inspireren door streekgebonden producten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

 wellness en fitness
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 partner copied from other theme

 DoubleTree by Hilton Luxembourg in  Luxemburg

74 

  DOUBLETREE BY HILTON  
LUXEMBOURG ****

 LUXEMBURG •  GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

 De DoubleTree-hotels staan bekend om hun hartelijke verwelkoming met 
een warm chocoladekoekje. Het hotel is uitstekend gelegen om de stad te 
verkennen, maar je hoeft de deur eigenlijk niet uit voor een bruisend dagje. 
Het hotel beschikt immers over een binnenzwembad, fitnessruimte, sauna 
en massage faciliteiten. De moderne kamers met grote ramen zijn voorzien 
van alle comfort. In The Green Restaurant & Bar geniet je van een moderne 
Europese keuken met zicht op het groen. De auto parkeer je gratis bij het 
hotel. Er is ook een shuttledienst naar de luchthaven en, tijdens het weekend, 
naar het stadscentrum.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot 

het zwembad en de 
wellness faciliteiten
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 partner copied from other theme

 Novotel Luxembourg Kirchberg in  Luxemburg

75 

  NOVOTEL LUXEMBOURG KIRCHBERG ****
 LUXEMBURG • GROOTHERTOGDOM  LUXEMBURG

 Het Novotel Luxembourg Kirchberg ligt op het Kirchbergplateau in de 
Europese wijk van de hoofdstad Luxemburg. Dit viersterrenhotel heeft in 
2009 een renovatie ondergaan en beschikt over 260 kamers. De inrichting 
is modern zonder overdreven strak te zijn. Je zult je er zeker op je gemak 
voelen, want je kamer is voorzien van alle moderne comfort. Het restaurant 
biedt zowel een traditionele als internationale keuken en heeft een gezellig 
terras. Vanaf je hotel ben je slechts vijftien minuutjes van het centrum van 
de stad waar het aangenaam wandelen is.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Park Inn by Radisson Luxembourg City in  Luxemburg

76 

  AUBERGE DE LA GAICHEL ***
 GAICHEL • GROOTHERTOGDOM  LUXEMBURG

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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NEDERLAND





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

77  Fletcher Hotel-Restaurant De Zon 
in  Oosterwolde 118

78  Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof  
in  Heerenveen 119

79  Hampshire Hotel - Oranje Leeuwarden 
in  Leeuwarden 120

80  WestCord WTC Hotel Leeuwarden  
in  Leeuwarden 121

81  Hotel-Restaurant Lunia in  Oldeberkoop 122
82 Fletcher Familiehotel Paterswolde in Paterswolde 123
83  Hampshire Hotel - Plaza Groningen  

in  Groningen 124
84  Hotel Schimmelpenninck Huys in  Groningen 125
85  Hampshire Hotel - Emmen in  Emmen 126
86  Erfgoed Logies Het Buytenhof in  Zweeloo 127
87  Abdij de Westerburcht in  Westerbork 128
88  Hotel Café Restaurant Hegen in  Wezup 129
89  Hotel-Restaurant Ruyghe Venne  

in  Westerbork 130
90  Wildthout Hotel en Restaurant in  Ommen 131
91  De Hoestinkhof in  Markelo 132
92 Droste’s Herberg in  Tubbergen 133
93  Hotel Tubbergen in  Tubbergen 134
94  Fletcher Hotel Dinkeloord in  Beuningen 135
95  Fletcher Hotel Gilde in  Deventer 136
96  Gastenboerderij De Ziel in  Diepenheim 137
97  Hampshire Hotel - De Broeierd in  Enschede 138
98  Hotel Lumen in  Zwolle 139
99  Art & Wellness Hotel Huis ten Wolde  

in  De Bult 140
100  Resort Bad Boekelo in  Boekelo 141
101  Fletcher Hotel-Restaurant Marijke  

in  Bergen 142
102 Hotel Le Provençal in Sluis 143
103  Palace Hotel Zandvoort in  Zandvoort 144
104  Apollo Hotel Almere City Centre  

in  Almere 145

105 Fletcher Hotel-Restaurant De Scheperskamp  
in Lochem 146

106  Badhotel Rockanje aan Zee in  Rockanje 147
107  Best Western City Hotel Leiden in  Leiden 148
108  Best Western Museumhotels Delft in  Delft 149
109  Hotel de Plataan in  Delft 150
110 Fletcher Hotel-Restaurant Carlton  

in Naaldwijk 151
111  Bilderberg Parkhotel in  Rotterdam 152
112  Hotel Bazar in  Rotterdam 153
113  Hotel van Walsum in  Rotterdam 154
114  Inntel Hotels Rotterdam Centre  

in  Rotterdam 155
115  Delta Hotel Vlaardingen in  Vlaardingen 156
116  Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Brug  

in  Lekkerkerk 157
117  Fletcher Hotel-Restaurant De Zalm in  Brielle 158
118  Hampshire Hotel - 108 Meerdervoort  

in  Den Haag 159
119  Best Western Plus Grand Winston in  Rijswijk 160
120  Best Western City Hotel Woerden  

in  Woerden 161
121 Fletcher Stadshotel Den Haag in Den Haag 162
122  Carlton President in  Utrecht 163
123  Hotel de Tabaksplant in  Amersfoort 164
124  Hotel Mijdrecht Marickenland in  Mijdrecht 165
125  Hotel Theater Figi in  Zeist 166
126 Fletcher Hotel Restaurant Victoria-Hoenderloo  

in Hoenderloo 167
127 Fletcher Hotel-Restaurant Apeldoorn  

in Apeldoorn 168
128  Fletcher Hotel-Landgoed Huis Te Eerbeek  

in  Eerbeek 169
129  Fletcher Hotel-Restaurant De Mallejan  

in  Vierhouten 170
130  Hotel Vierhouten in  Vierhouten 171
131  Fletcher Parkhotel Val Monte in  Berg en Dal 172
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132  Hampshire Hotel - Holthurnsche Hof  
in  Berg en Dal 173

133  Fletcher Hotel-Restaurant Arnhem-Doorwerth  
in  Doorwerth 174

134  Fletcher Hotel-Restaurant Frerikshof  
in  Winterswijk 175

135  Fletcher Hotel-Restaurant Paasberg  
in  Lochem 176

136  Fletcher Hotel-Restaurant Veldenbos  
in  Nunspeet 177

137  Herberg de Gouden Leeuw in  Bronkhorst 178
138  Hotel Hoog Soeren in  Hoog Soeren 179
139 Charme Hotel Oranjeoord in  Hoog Soeren 180
140  Hotel Hoogeerd in  Niftrik 181
141  Landgoed Ehzerwold in  Almen 182
142  Inntel Hotels Resort Zutphen in  Zutphen 183
143  Sandton Hotel De Roskam in  Rheden 184
144  Villa Ruimzicht in  Doetinchem 185
145  Hotel de Stoppelberg in  Beekbergen 186
146  Moeke Mooren in  Appeltern 187
147  Auberge de Papenberg in  Afferden 188
148  Fletcher Hotel Rooland in  Arcen 189
149  Hotel de Maasparel in  Arcen 190
150  Fletcher Hotel-Restaurant De Geulvallei  

in  Houthem 191
151  Fletcher Hotel-Restaurant De Burghoeve  

in  Valkenburg 192
152  Parkhotel Valkenburg  

in  Valkenburg aan de Geul 193
153  Fletcher Hotel-Restaurant La Ville Blanche  

in  Thorn 194
154  Abdijhotel Rolduc in  Kerkrade 195
155  Hotel In den Hoof in  Maastricht 196
156  Hotel Yacht Miró in  Maastricht 197
157  Novotel Maastricht in  Maastricht 198
158  Hotel Van der Valk Maastricht  

in  Maastricht 199

159  Hotel Restaurant Brull in  Mechelen 200
160  Hotel Slenaeken in  Slenaken 201
161  Hotel-Restaurant Antiek in  Helden 202
162  Saillant Hotel Gulpen in  Gulpen 203
163  Apollo Hotel Breda City Centre in  Breda 204
164  Novotel Breda in  Breda 205
165  Auberge Vincent in  Nuenen 206
166  Fletcher Badhotel Noordwijk  

in  Noordwijk aan Zee 207
167  Fletcher Hotel-Restaurant De Kempen  

in  Reusel 208
168  Golden Tulip De Reiskoffer in  Bosschenhoofd 209
169  Golden Tulip Zevenbergen in  Zevenbergen 210
170 Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe  

in Deurne 211
171 Simplevei in Simpelveld 212
172  Inntel Hotels Art Eindhoven in  Eindhoven 213
173  Hotel & Restaurant 't Witte Paard  

in  Etten-Leur 214
174 Hotel-Restaurant Berg & Dal in Epe 215
175  Hotel Brabant in  Hilvarenbeek 216
176  Hotel De Villa in  Dongen 217
177 Kloosterhotel la Sonnerie  

in  Son en Breugel 218
178  Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen  

in  Ossendrecht 219
179  Fletcher Hotel-Restaurant Nieuwvliet-Bad  

in  Nieuwvliet-Bad 220
180  Golden Tulip Strandhotel Westduin  

in  Koudekerke 221
181  Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen  

in  Terneuzen 222
182  Hampshire Hotel - Renesse in  Renesse 223
183  Het Raedthuys Restaurant & Suites  

in  Sint-Maartensdijk 224
184  Rudanna Castra in  Aardenburg 225
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 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant De Zon in  Oosterwolde

77 

  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 karakter volle uit straling vele verha-
len. De kamers zijn netjes, doch eenvoudig ingericht met douche,  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:

• koffie of thee met 
gebak bij aankomst

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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site voor het actuele arrangement.

 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant Heidehof in  Heerenveen

78 

  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 Heide-
meergebied en tegenover het hotel bevindt zich een 9-holes golfbaan. De 
eenvoudige 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:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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site voor het actuele arrangement.

 partner copied from other theme

 Hampshire Hotel - Oranje Leeuwarden in  Leeuwarden

79 

  HAMPSHIRE HOTEL -  
ORANJE LEEUWARDEN ****

 LEEUWARDEN •  NEDERL AND

 Leeuwarden is een gezellige stad met leuke winkelstraten, musea en talrijke 
monumenten. In het historische hart van Leeuwarden vind je tegenover het 
treinstation een stijlvol viersterrenhotel, dat hier al staat sinds 1879. Oranje 
Hotel Leeuwarden - Hampshire Eden staat bekend als een gastvrij hotel 
met 78 ruime kamers, die voorzien zijn van alle comfort. In Restaurant Van 
Buren eet je in een gezellige sfeer. Je kunt er kiezen uit verschillende kleine 
gerechten met een Friese invloed. Op die manier wordt het diner een echte 
smaakbelevenis. Genieten van een drankje kan op het terras, in de gezellige 
bar of in de serre.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 WestCord WTC Hotel Leeuwarden in  Leeuwarden

80 

  WESTCORD WTC HOTEL LEEUWARDEN ****
 LEEUWARDEN •  NEDERL AND

 In augustus 2009 opende net buiten het centrum van Leeuwarden een 
viersterrenhotel. WestCord Leeuwarden telt 143 kamers en combineert 
luxe en comfort met de Friese gastvrijheid. De kamers zijn uitgerust met 
airconditioning, draadloos internet, koffie- en theefaciliteiten, minibar, kluis 
en televisie. Het toilet is apart en in de badkamer zijn bad en douche ge-
scheiden. WestCord Leeuwarden heeft nog een laatste troef en zeker niet 
de minste. Op de elfde verdieping bevindt zich het hoogste restaurant van 
Friesland: élevé, bekroond met een Michelinster. Je vindt er ook de Sky Bar 
en de brasserie van het hotel, waar je dineert met een spectaculair uitzicht 
over Leeuwarden.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel-Restaurant Lunia in  Oldeberkoop

81 

  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 metamor-
fose ondergaan. De ruime en luxueuze hotelkamers zijn voorzien van alle 
modern comfort. Verder kun je gebruikmaken van de jacuzzi in openlucht 
en de buitensauna. 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
• gebruik van de sauna 

en de whirlpool in de 
tuin
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 partner copied from other theme

 Hotel it Ankerplak in  Makkum

82 

FLETCHER FAMILIEHOTEL 
 PATERSWOLDE ****

 PATERSWOLDE •  NEDERL AND

Fletcher Familiehotel Paterswolde is uniek gelegen nabij het recreatiegebied 
Paterswoldsemeer. De omgeving is prachtig groen. Paterswolde is dan ook 
zeer geliefd bij stadsmensen uit Groningen die op zoek zijn naar een beetje 
rust. De 65 comfortabele kamers zijn alle uitgerust met airconditioning 
en wifi. Restaurant Paterswolde biedt een wisselende menukaart en staat 
bekend om de diversiteit in (seizoens)gerechten. In de bar kun je heerlijk 
onderuitzakken en bij mooi weer kun je tafelen op het terras. Als gast krijg 
je bovendien gratis toegang tot de Health Club met zwembad, sauna, Turks 
stoombad, zonnebank en fitnessruimte. Je kunt er ook fietsen huren.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hampshire Hotel - Plaza Groningen in  Groningen

83 

  HAMPSHIRE HOTEL -  
PLAZA GRONINGEN ***

 GRONINGEN •  NEDERL AND

 Designhotel Hampshire Hotel - Plaza Groningen is een prima vertrekpunt 
voor een verkenning van zowel de stad Groningen als de ommelanden. Het 
hotel ligt bovendien naast natuurgebied Hoornsemeer, waar het heerlijk 
fietsen en wandelen is. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op vierhonderd meter 
van het Hampshire Hotel. Van hieruit rijden bussen in vijftien minuten naar 
het centrum. Het hotel is rolstoeltoegankelijk en heeft een binnen zwembad 
en ruime tuin. Restaurant Meerwold biedt een elegante keuken, met inter-
nationale invloeden en serveert lunch- en dinergerechten die bereid zijn met 
seizoensgebonden producten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel Schimmelpenninck Huys in  Groningen

84 

  HOTEL SCHIMMELPENNINCK HUYS ***
 GRONINGEN •  NEDERL AND

 In het hartje van Groningen ligt Hotel Schimmelpenninck Huys. Dit histo-
rische hotel is gevestigd in een voormalig patriciërshuis. De nostalgische en 
rustieke uitstraling van het hotel zorgt voor een verblijf met gouden randje. 
Het hotel geeft al heel wat van haar historische waarde prijs langs de buiten-
zijde, maar als je binnen bent, wordt de pracht en praal nóg duidelijker. In 
alle ruimtes vind je mooie jugendstilelementen terug. Er zijn verschillende 
kamertypes in het hotel, alle charmant ingericht. In Brasserie SPH kun je 
terecht voor het ontbijt, de lunch en het diner. In de zomermaanden kun je 
tafelen op het terras onder een groen bladerdak.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een charmekamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hampshire Hotel - Emmen in  Emmen
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  HAMPSHIRE HOTEL - EMMEN ****
 EMMEN •  NEDERL AND

 Hampshire Hotel - Emmen heeft een zeer gunstige ligging in het centrum van 
Emmen. Vanuit het hotel wandel je zo naar het centrum en het marktplein. 
De directe omgeving, met prachtige bossen en heidevelden, is perfect voor 
mooie wandel- en fietstochten. In het hotel kun je je energie kwijt tijdens een 
partijtje tennis, squash of fitness. Er zijn ook fietsen te huur. Het hotel be-
schikt over 83 comfortabele kamers. In elke kamer is comfort gegarandeerd, 
met onder meer handige voorzieningen als draadloos internet en een kluisje. 
Voor een aangename start van de dag, een smakelijke pauze tussendoor of 
een culinaire afsluiter ben je welkom in brasserie Groene Buren.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Erfgoed Logies Het Buytenhof in  Zweeloo
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  ERFGOED LOGIES HET BUYTENHOF
 ZWEELOO •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een uitgebreid drie-
gangenontbijt
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 partner copied from other theme

 Abdij de Westerburcht in  Westerbork
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  ABDIJ DE WESTERBURCHT ***
 WESTERBORK •  NEDERL AND

 Hotel Abdij de Westerburcht vind je aan de Hoofdstraat in het Drentse 
dorpje Wester bork, dat omgeven wordt door prachtige Drentse natuur. 
Dat is meteen ook wat dit plaatsje zo populair maakt bij wandelaars, fietsers 
of rustzoekers. De uitstraling van het hele hotel is afgestemd op Abdij de 
Koningshoeven in Berkel-Enschot: de abdij waar het enige trappisten bier 
van Nederland wordt gebrouwen onder toezicht van de monniken. Sinds 
september 2013 is het hotel uitgebreid met Vitalia Beauty & Wellness. Hier 
kun je terecht voor diverse massages en beautybehandelingen en kom je tot 
rust in een van de sauna's op het saunaplein.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een kloosterkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 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 tiental-
len wandel- 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:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hotel-Restaurant Ruyghe Venne in  Westerbork
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  HOTEL-RESTAURANT RUYGHE VENNE ****
 WESTERBORK •  NEDERL AND

 Aan de rand van het bos in het rustige en sfeervolle Drentse Westerbork ligt 
Hotel-Restaurant Ruyghe Venne, een comfortabel viersterrenhotel met een 
beperkt aantal kamers, verspreid over twee verdiepingen. Hierdoor is het 
hotel in staat om je gastvrij en met persoonlijke aandacht te ontvangen. De 
kamers op de begane grond hebben een eigen terras, de kamers op de eerste 
etage hebben een Frans balkon. In het gezellige ontbijtrestaurant kun je elke 
ochtend genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. In het stijlvolle restaurant 
Ruyghe Venne worden 's avonds de lekkerste gerechten geserveerd.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een twee persoons-
luxekamer op de 
eerste etage

• een ontbijtbuffet
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  Wildthout Hotel en Restaurant in  Ommen

90 

   WILDTHOUT HOTEL EN RESTAURANT ***
 OMMEN •  NEDERL AND

 Wildthout Hotel en Restaurant is een kleinschalig familiehotel met twintig 
kamers dat gevestigd is in een oude burgemeesterswoning in een bosrijke 
omgeving. Het hotel in het kleine stadje Ommen beschikt over een uitstekend 
restaurant en een mooie tuin met een gezellig terras. Wandelaars en fietsers 
kunnen er hun hart ophalen. Klim tot op de heuvels en bewonder het prachtige 
uitzicht over de omgeving. Ommen ligt aan het beroemde Pieterpad: een 
wandelroute die van Noord-Groningen tot Zuid-Limburg loopt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 De Hoestinkhof in  Markelo
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  DE HOESTINKHOF ***
 MARKELO •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

Droste’s Herberg in  Tubbergen
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DROSTE’S HERBERG ****
 TUBBERGEN •  NEDERL AND

 In en ver buiten het Twentse dorp Tubbergen is Droste's Herberg al sinds 
jaar en dag een begrip. De geschiedenis van Droste's gaat terug op café De 
Viersprong, van de ouders van Harald Droste. Hij nam de zaak begin jaren 
negentig over en gaf het bedrijf een metamorfose. Het café met de Franse 
biljarttafel, de stamtafel en de toog werden in ere gehouden en aangevuld 
met strak, modern meubilair. Droste's telt twintig kamers, verdeeld over 
patio- en loftkamers. In het strak vormgegeven restaurant met meubels 
van de bekende ontwerper Piet Hein Eek, kookt chef-kok Hans ter Huurne 
uitsluitend met de seizoenen en met producten uit de streek.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel Tubbergen in  Tubbergen
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  HOTEL TUBBERGEN ***
 TUBBERGEN •  NEDERL AND

 Wie graag de open natuur in trekt voor een mooie wandeling of fietstocht, 
weet dat Twente op dat vlak nooit teleurstelt. Of je nu te voet of per fiets 
door het Twentse landschap trekt, de uitgestrekte weilanden, heuvel achtige 
heide en immense landgoederen hebben in elk seizoen een bijzondere aan-
trekkingskracht. In het noordoosten van Twente ligt Tubbergen, een dorpje 
niet ver van de Duitse grens. Het hotel werd eenvoudig, maar fris ingericht 
met alle nodige faciliteiten voor handen? Elke kamer is voorzien van een 
flatscreentelevisie, een verzorgde badkamer en gratis wifi. In de bar of op 
het terras van het hotel is het lekker ontspannen met een drankje. Leuke 
uitstapjes in de buurt zijn het Historisch Museum Vriezen veen en het centrum 
van Almelo, allebei op iets meer dan 10 kilometer van Tubbergen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel Dinkeloord in  Beuningen
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  FLETCHER HOTEL DINKELOORD ***
 BEUNINGEN •  NEDERL AND

 In het prachtige natuurgebied Lutterzand en aan het riviertje de Dinkel 
vind je het Fletcher Hotel Dinkeloord. De bosrijke omgeving van dit hotel 
is perfect voor indrukwekkende fiets- en wandeltochten. Na een actieve 
dag in de buitenlucht kun je heerlijk bijkomen in dit driesterrenhotel. Het 
telt vijftig comfortabele kamers en biedt een ruim aanbod aan faciliteiten. 
In het sfeervolle restaurant word je verrast door de culinaire seizoens- en 
streekgebonden creaties van de chef-kok. Hier geniet je 's ochtends van 
een uitgebreid ontbijtbuffet en later op de dag van een heerlijke lunch of 
een culinair diner.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• fietshuur voor een 
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 partner copied from other theme

 Fletcher Gilde Hotel in  Deventer
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  FLETCHER HOTEL GILDE ***
 DEVENTER •  NEDERL AND

 Fletcher Hotel Gilde ligt in de historische binnenstad van Deventer, in een 
pand met een rijke geschiedenis. De historische bouwstijl zorgt ervoor dat 
er hier heel verschillende kamertypes zijn, maar wel telkens met een com-
fortabele inrichting. Hier staat je een eerlijke driesterrenklasse te wachten in 
een gastvrije, sfeervolle omgeving. De kamers zijn allemaal uitgerust met het 
nodige comfort. Een aantal kamers heeft een overdekt negentiende-eeuws 
balkon met zitje dat een prachtig uitzicht geeft op de binnentuin. In het 
gezellige café kun je terecht voor een drankje. Er is bovendien een sfeervolle 
binnentuin met terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hampshire Hotel - De Broeierd in  Enschede
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  HAMPSHIRE HOTEL - DE BROEIERD ****
 ENSCHEDE •  NEDERL AND

 Hampshire Hotel - De Broeierd is van oorsprong de oudste herberg van 
Twente. Het originele gebouw in authentieke Saksische stijl stamt uit 1831. 
Het hotel heeft 61 comfortabele en ruime kamers. Ze zijn in verschillende 
types opgedeeld, maar nemen je allemaal mee naar de sfeer van vroeger. 
Op elke kamer kun je gebruikmaken van draadloos internet. Met Bistro De 
Broeierd en Brasserie De Bakspieker heeft Hampshire Hotel - De Broeierd 
twee culinaire toevluchtsoorden. Elk moment van de dag kun je hier binnen 
lopen, voor een ontbijt, lunch, brunch, high tea, diner of gewoon een lekker 
kopje koffie.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel Lumen in  Zwolle
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  HOTEL LUMEN ****
 ZWOLLE •  NEDERL AND

 Dit ultramoderne hotel is een visuele ervaring. Het begint al bij je aankomst, 
de kleurrijke kubussen zijn wonderlijk om naar te kijken en zetten de toon 
voor de rest van je verblijf. De loungebar straalt luxe en gezelligheid uit en 
de kamers en suites van Hotel Lumen zijn royaal opgezet en hebben een 
eigentijds design. Het hotel is de startlocatie voor diverse uitstapjes. Een 
bezoek aan Zwolle is zeker de moeite waard. In de hele stad zijn sporen van 
het rijke verleden terug te vinden. Historische gevels, de verdedigingsmuur, 
de Sassenpoort, de Peperbus en de stervormige stadsgracht zijn kenmerken 
van het historische karakter.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een comfortkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Art & Wellness Hotel Huis ten Wolde in  De Bult
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  ART & WELLNESS HOTEL  
HUIS TEN WOLDE ****

 DE BULT •  NEDERL AND

 Wil je even helemaal ontsnappen aan de drukte van alledag en je in de wat-
ten laten leggen in een groene, rustgevende omgeving? Dan is er geen 
betere bestemming dan het viersterrenhotel Art & Wellness Hotel Huis 
ten Wolde. De kamers kregen allemaal een moderne look en kijken uit op 
het groen. Met faciliteiten zoals airco, gratis wifi en een flat screentelevisie, 
hoef je je nergens zorgen over te maken. Het hotel beschikt verder over een 
stijlvolle bibliotheek, een terras, een wellnesscentrum en een zwembad met 
luxewhirlpool. Voor een heerlijk diner kun je op vrijdag en zaterdag terecht 
in restaurant De Spijskamer. Van zondag tot en met donderdag wordt het 
diner geserveerd in de sfeervolle Huiskamer.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van de 

wellness faciliteiten
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 partner copied from other theme

 Resort Bad Boekelo in  Boekelo
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  RESORT BAD BOEKELO ****
 BOEKELO •  NEDERL AND

 Resort Bad Boekelo ligt op een bosrijk landgoed, omgeven door de landerijen 
van Twente. Resort Bad Boekelo is een echt verwenhotel waar je je batterijen 
weer helemaal oplaadt. Het hotel telt 78 moderne hotelkamers, voorzien 
van alle gemakken: haardroger, telefoon, televisie, gratis draadloos internet, 
toilet, bad en/of douche, balkon of terras. Het sfeervolle restaurant Moods 
bevindt zich op de eerste verdieping van het hotel. De menukaart heeft 
een internationaal karakter met een knipoog naar regionale gerechten. Het 
overdekte terras biedt een schitterende uitkijk over de tuin. Het uitgebreide 
ontbijtbuffet staat opgesteld in de open keuken.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant Marijke in  Bergen
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
MARIJKE ****
 BERGEN •  NEDERL AND

 Op ongeveer tien minuten van het gezellige centrum van kunstenaarsdorpje 
Bergen vind je Fletcher Hotel-Restaurant Marijke. Het hotel is onderge-
bracht in een charmante Hollandse villa met 92 kamers en geniet van een 
aangename, rustige ligging. Alle kamers zijn eenvoudig ingericht en voorzien 
van badkamer met bad of douche, toilet en haardroger, telefoon en televisie. 
Naast al die troeven heeft het hotel ook diverse faciliteiten ter beschikking 
om je verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, zoals een goed aan-
geschreven restaurant, een brasserie en een gezellige bar. Kortom, ook de 
inwendige mens komt in dit hotel aan zijn trekken.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Inntel Hotels Amsterdam Zaandam in  Zaandam
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HOTEL LE PROVENÇAL
SLUIS •  NEDERL AND

Dalia en Robert Hoogesteger ontvangen je het hele jaar door in Hotel Le 
Provençal, een gezellig en gastvrij familiehotel met tien kamers en een mooie 
binnentuin. Het hotel bevindt zich in het centrum van het toeristische plaatsje 
Sluis, waar de winkels 365 dagen per jaar open zijn. Ook in de omgeving valt 
van alles te beleven: zowel het strand van Cadzand-Bad, Het Zwin als het 
mondaine Knokke-Heist bereik je na amper een kwartiertje in de wagen. Het 
historische Brugge bevindt zich dan weer op slechts dertig minuten rijden. 

 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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 partner copied from other theme

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

 Het Palace Hotel Zandvoort ligt op een unieke locatie langs de Nederlandse 
kust. Je logeert aan de boulevard van Zandvoort en op slechts enkele meters 
afstand van het strand. Bovendien liggen ook de winkels van Haarlem en 
Amsterdam binnen bereik. Geniet van het comfort van dit viersterrenhotel 
en van al het moois dat de Nederlandse kust te bieden heeft. Het ontbijt 
nuttig je in het gezellige restaurant, maar tegen een kleine vergoeding kun 
je ook genieten van de luxe van een ontbijt op bed. Het hotel heeft ook een 
eigen restaurant met uitzicht op zee, ideaal voor een lekker diner bij een 
ondergaande zon, en een sushirestaurant, de Zizo Lounge Bar.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Apollo Hotel Almere City Centre in  Almere
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  APOLLO HOTEL ALMERE CITY CENTRE ****
 ALMERE •  NEDERL AND

 Het Apollo Hotel Almere City Centre is gevestigd in het hart van Almere. 
Het hotel ligt vlak naast het theater en op loopafstand van honderden win-
kels. Het hotel beschikt over 117 comfortabele designkamers, ingericht met 
speciaal ontworpen meubels en bedden van Phi-Ton, dat al vele innovatie- en 
designprijzen mocht ontvangen. Na een goede nachtrust begin je ontspannen 
en uitgerust aan de dag. Er is een uitgebreid ontbijt buffet, een restaurant en 
roomservice. In bar-restaurant SaladaSamba worden culinaire hoogstandjes 
voor je ogen bereid. De chef-kok speelt geraffineerd in op je stemming.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een stadsplattegrond
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 partner copied from other theme

 Apollo Hotel Lelystad City Centre in  Lelystad
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE SCHEPERSKAMP ****

LOCHEM •  NEDERL AND

In het mooie historische stadje Lochem, vind je het viersterren Fletcher 
Hotel-Restaurant De Scheperskamp. Hier logeer je in de prachtige omgeving 
van de Gelderse Achterhoek, waar een gevarieerde natuur met schitterende 
heuvellandschappen en bossen de sfeer bepaalt. Na een ritje over een idyllisch 
zandweggetje kom je aan bij De Scheperskamp. ‘s Avonds kun je lekker aan-
schuiven in het culinaire restaurant met een sfeervolle open haard. Chef-kok 
Gerrit Brokken bereidt alle gerechten met passie voor het vak en gaat te 
werk met uiterste precisie. Daarnaast zorgen het zwembad, de sauna en het 
schoonheidssalon ervoor dat je helemaal ontspannen weer naar huis gaat.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• ge bruik van de privé-

sauna op basis van 
beschik baarheid (1u)
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 partner copied from other theme

 Best Western City Hotel Leiden in  Leiden

107 

  BEST WESTERN CITY 
HOTEL LEIDEN ***

 LEIDEN •  NEDERL AND

 In het hart van Leiden vind je het Best Western City Hotel Leiden. Het 
driesterrenhotel heeft 39 kamers op vier verdiepingen die elk in hun eigen 
stijl zijn ingericht met hedendaagse en authentieke invloeden. Alle kamers 
zijn voorzien van een modern interieur in rustgevende kleuren. Je vindt er een 
kluis, flatscreentelevisie, gratis wifi en een badkamer met douche. Aangezien 
het hotel in het centrum gelegen is, ben je binnen enkele minuten bij alle 
belangrijke bezienswaardigheden. Geniet van een wandeling langs de gezellige 
grachten en monumentale gebouwen, waarvan er bijna 2800 in Leiden staan. 
Breng ook een bezoek aan de verschillende interessante musea of aan een 
van de negen molens die nog steeds in het stadscentrum staan.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Best Western Museumhotels Delft in  Delft

108 

  BEST WESTERN MUSEUMHOTELS DELFT ****
 DELFT •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel De Plataan in  Delft

109 

  HOTEL DE PLATAAN ***
 DELFT •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: de thema-
kamers zijn vooraf te re-
serveren tegen betaling 
van een toeslag. Voor 
meer informatie neem 
je contact op met het 
hotel.
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 partner copied from other theme

 Best Western Plus City Hotel Gouda in  Gouda
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FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
CARLTON ****

NAALDWIJK •  NEDERL AND

Naaldwijk ligt in Westland, een vlak groen polderlandschap waarin veel glazen 
kassen 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. Het viersterrenhotel Fletcher 
Hotel-Restaurant Carlton ligt aan de rand van Naald wijk. De tachtig gerief-
lijke kamers zijn ruim en voorzien van alle comfort. In het restaurant geniet 
je van de Franse keuken in een aangename ambiance. Elke ochtend staat 
er ook een groot ontbijtbuffet voor je klaar met een ruime keuze uit koude 
en warme gerechten. ‘s Zomers kun je plaatsnemen op het gezellige terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Bilderberg Parkhotel in  Rotterdam
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  BILDERBERG PARKHOTEL ****
 ROTTERDAM •  NEDERL AND

 Al meer dan negentig jaar biedt Bilderberg Parkhotel optimale service en 
oprechte gastvrijheid in wereldhavenstad Rotterdam. Centraal gelegen in 
het centrum van de stad vormt het hotel de entree van het Museumkwartier. 
In 2014 is de gehele begane grond van het Parkhotel gerenoveerd, net als 
alle Deluxe en Executive kamers. De 189 comfortabele kamers zijn voorzien 
van alle gemakken zoals het een viersterrenhotel betaamt. 's Avonds kun je 
dineren in Restaurant The Park inspired by Erik van Loo, een hedendaags 
à-la-carterestaurant waar je uitstekend kunt eten in een ongedwongen, 
stijlvolle ambiance. De chef-kok en zijn team bereiden heerlijke klassiekers 
en bijzondere combinaties in Frans-mediterrane stijl.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel Bazar in  Rotterdam
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  HOTEL BAZAR **
 ROTTERDAM •  NEDERL AND

 In Hotel Bazar staat je een wel heel bijzondere overnachting te wachten. 
Het hotel ligt niet alleen pal in het centrum van Rotterdam, maar staat ook 
aan het kruispunt van verschillende culturen. Wat je hier krijgt, is immers 
een reis naar een ander continent. In de Midden-Oostenkamers domineren 
felle kleuren als geel en rood. Spendeer je liever een nachtje in Afrika, dan 
variëren de kleuren in je kamer van bruin naar blauw tot zelfs mosterd toe. 
Zebramotieven, maskers aan de muur en dierenbeeldjes brengen je recht-
streeks naar de savanne. Het laatste thema is Zuid-Amerika. In deze kamer 
vind je de kleuren turkoois, rood en fuchsia met hier en daar een Mariabeeld. 
Het is alsof je er echt bent, maar dan met alle comfort dat we hier gewend 
zijn: douche of ligbad, televisie en minibar.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel van Walsum in  Rotterdam
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  HOTEL VAN WALSUM ***
 ROTTERDAM •  NEDERL AND

 Rotterdam staat bekend om zijn moderne architectuur, jonge en kleurrijke 
inwoners en voortdurende beweging. Maar in dit bruisende stadscentrum is 
ook plaats voor een hotel waar je even aan de drukte kunt ontsnappen en in 
een rustgevende Hollandse gezelligheid terechtkomt. Een zorgeloos verblijf 
in het hartje van de Maasstad, dat is Hotel Van Walsum. Het hotel ligt aan de 
Mathenesserlaan, een straat die door de statige bomen een verademing vormt 
na een dag in de geanimeerde binnenstad. Alle kamers hebben hun eigen 
identiteit en beschikken over alle hedendaags comfort. Voor een drankje kun 
je in de bar terecht en bij mooi weer is de besloten tuin een absolute aanrader.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot 

Wellness club H2O en 
Life Fitness Gym

• een stadsplattegrond
• shoppinginfo

 N
ED

ER
LA

N
D



156

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een landzijdekamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Brug in  Lekkerkerk
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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. De geschiedenis van De Witte Brug gaat terug tot in 1795. 
Deze oorspronkelijke boerderij werd in 1984 compleet verbouwd zonder 
haar originele uitstraling teniet te doen. De ruime kamers zijn eenvoudig 
ingericht, maar toch voorzien van alle gemakken.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant De Zalm in  Brielle
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE ZALM ***

 BRIELLE •  NEDERL AND

 Fletcher Hotel-Restaurant De Zalm ligt in het centrum van het pittoreske 
vesting stadje Brielle. Het hotel bestaat al sinds 1928 en dankt zijn naam aan 
de zalmvisserij waar de stad groot mee werd. De rijke geschiedenis van de 
stad kun je nog ervaren langs de diverse monumentenpaden die Brielle rijk 
is. De 48 kamers van Fletcher Hotel-Restaurant De Zalm zijn voorzien van 
alle moderne faciliteiten. Na je verkwikkende nachtrust wacht een gezond 
ontbijt. In restaurant de Gekroonde Zalm kun je je verblijf een gastronomisch 
tintje geven. Verder vind je in het hotel ook een intiem lunchcafé en een 
gezellige bar.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hampshire Hotel - 108 Meerdervoort in  Den Haag
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  HAMPSHIRE HOTEL -  
108 MEERDERVOORT ****

 DEN HAAG •  NEDERL AND

 Hampshire Hotel - 108 Meerdervoort is een modern hotel aan de rand van 
Den Haag, vlak bij het Vredespaleis. Een wandeling van twintig minuten of 
een paar minuten op de tram en je staat in het centrum van de koninklijke 
stad. Bovendien kun je er het beste van stad en strand combineren, want 
ook Scheveningen is vlakbij. De 47 hotelkamers zijn voorzien van bad, haar-
droger, radio, televisie, water koker, telefoon en kluis. De bar en lounge zijn 
elke avond geopend tot middernacht. Het is een ontmoetingsplaats voor de 
gasten van het hotel, maar ook de Hagenezen voelen er zich welkom. In het 
ontbijt restaurant staat iedere ochtend een uitgebreid buffet voor je klaar.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Best Western Plus Grand Winston in  Rijswijk
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  BEST WESTERN PLUS GRAND WINSTON ****
 RIJSWIJK •  NEDERL AND

 In de lobby van het Grand Winston Hotel in Rijswijk heet een reuzenposter 
van Brits staatsman Winston Churchill je welkom. Hij leidt je naar de Grand 
Canteen, een stijvolle brasserie en naar een moderne en sfeervolle lounge-
bar. In de wijnkamer, de Dom Pérignon Winery, worden de beste wijnen, 
champagnes en cava's voor jou op temperatuur gehouden. Hogerop mag je 
aanschuiven in restaurant LEDS, waar men naast hoogstaande à-la-carte-
gerechten, oogstrelende en met zorg samengestelde menu's voor je bereidt. 
De ontbijtkamer zorgt voor een nieuwe kleurensensatie. Alles is er blauw, 
van de stoelen tot en met de glazen. Churchill had smaak, getuige daarvan 
zijn trendy viersterrenhotel.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt
• een welkomstcocktail 
• info over Delft en  

Den Haag
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 partner copied from other theme

 Best Western City Hotel Woerden in  Woerden
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  BEST WESTERN CITY HOTEL WOERDEN ***
 WOERDEN •  NEDERL AND

 Het Best Western City Hotel Woerden ligt aan de rand van Woerden, de 
hoofdstad van het Groene Hart van Nederland. Op wandelafstand van het 
hotel vind je al het moois dat Woerden te bieden heeft op het vlak van cultuur, 
eten, drinken en winkelen. De stad is dé toegangspoort tot het Groene Hart 
en de ideale uitvalsbasis om de prachtige omgeving te ontdekken. Het hotel, 
dat in februari 2016 de deuren opende, telt 64 kamers die allen voorzien zijn 
van hedendaags comfort. 's Morgens geniet je van een uitgebreid ontbijtbuffet 
in de aangename ontbijtruimte. Bij mooi weer kun je de dag starten op het 
aangrenzende terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje 
en een portie kaas 

• een overnachting in 
een comfortkamer

• een ontbijt  N
ED
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 partner copied from other theme

 Bilderberg Hotel De Klepperman in  Hoevelaken
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FLETCHER STADSHOTEL DEN HAAG ****
DEN HAAG •  NEDERL AND

Fletcher Stadshotel Den Haag is een modern hotel aan de rand van Den 
Haag, vlak bij het Vredespaleis. Een wandeling van twintig minuten of een 
paar minuten op de tram en je staat in het centrum van de koninklijke stad. 
Bovendien kun je er het beste van stad en strand combineren, want ook 
 Scheveningen is vlakbij. De 47 hotelkamers zijn voorzien van een bad, haar-
droger, radio, televisie, waterkoker, telefoon en een kluis. De bar en lounge 
zijn elke avond geopend tot middernacht. Het is een ontmoetingsplaats voor 
zowel de hotelgasten, alsook de Hagenezen. In het ontbijtrestaurant staat 
iedere ochtend een uitgebreid buffet voor je klaar.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Carlton President in  Utrecht
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  CARLTON PRESIDENT ****
 UTRECHT •  NEDERL AND

 Op tien minuten rijden van het centrum van Utrecht ligt het gemakkelijk 
bereikbare viersterrenhotel Carlton President. De kamers zijn sfeervol 
ingericht en voorzien van alle comfort. Het hotel herbergt ook de Garden 
Brasserie: een gezellig restaurant in lichte tinten en met grote ramen. Het 
Carlton President beschikt over een geheel in Romeinse stijl uitgevoerd 
Leisure Centre. Hier kun je kosteloos gebruikmaken van de sauna, het Turks 
stoombad, de whirlpool, de fitnessruimte en de ontspanningsruimte. Je be-
paalt zelf of je badkledij draagt in de sauna. Het hotel beschikt tot slot over 
een aparte biljartkamer met ook snooker en darts.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een superiorkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

wellness faciliteiten  N
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 partner copied from other theme

 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 De Tabaksplant over een ruime, besloten stadstuin met een middel-
eeuwse waterput en terrassen waar je zalig kunt wegdromen met een drankje 
of een snack. Alle kamers zijn verschillend, maar hebben hun eigentijdse 
voorzieningen gemeen. Daarenboven delen ze hun rustige ligging, die een 
goede nachtrust verzekert.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel Mijdrecht Marickenland in  Mijdrecht
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  HOTEL MIJDRECHT MARICKENLAND ****
 MIJDRECHT •  NEDERL AND

 Wil je shoppen of cultuur opsnuiven in Amsterdam of Utrecht, dan is het 
stijlvolle viersterren Hotel Mijdrecht Marickenland een ideale uitvalsbasis. 
Het hotel ligt dicht bij de A2 en op maar twintig minuten afstand van beide 
steden. 's Avonds kun je heerlijk bijkomen in de relaxte sfeer van het hotel. 
Het hotel heeft 61 kamers die uitblinken in comfort, luxe en sfeer. De in-
richting is een speelse combinatie van zwart, wit en rood: drie kleuren die tot 
een harmonieus geheel zijn omgetoverd. Restaurant Meesters is verbonden 
aan het hotel, maar is niet uitsluitend toe gankelijk voor hotelgasten (en daar 
zijn de mensen uit de streek heel blij om). 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel Theater Figi in  Zeist
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  HOTEL THEATER FIGI ****
 ZEIST •  NEDERL AND

 Midden in het centrum van Zeist, in het zicht van het historische Slot Zeist 
en op loop afstand van de Zeister Bossen, ligt Hotel Theater Figi. Het Parijse 
ontwerpersduo Ravage bedacht de vormgeving van het hotel die tot in de 
kleinste details werd doorgevoerd. Alles ademt een warme, huiselijke sfeer. 
Figi beschikt over een Frans restaurant, het informelere Theatercafé, vier 
bioscoopzalen en een theater, alles met elkaar verbonden door een groot 
atrium. De 97 comfortabele hotelkamers zijn ingericht in heldere, frisse 
kleuren en met kersenhouten meubels en zijn voorzien van alle comfort.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel-Restaurant Abrona in  Oudewater
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FLETCHER HOTEL RESTAURANT 
 VICTORIA-HOENDERLOO ****

HOENDERLOO •  NEDERL AND

Vlak bij het dorpje Hoenderloo, op de Hoge Veluwe, vind je het prachtige 
Fletcher Hotel Restaurant Victoria-Hoenderloo. In dit bijzondere vierster-
renhotel, op een landgoed van veertien hectare, geniet je van natuurpracht, 
sfeer en culinaire lekkernijen. De 109 sfeervolle hotelkamers zijn voorzien 
van alle hedendaags comfort en bevinden zich rond het hoofdgebouw, op 
loopafstand van de faciliteiten. Voor een uitgebreid ontbijt, een heerlijk 
kopje koffie, een lunch of een diner kun je terecht in het restaurant. Op het 
terras met prachtig uitzicht op het landgoed of aan de open haard kun je 
genieten van een hapje en een drankje. Ontspannen doe je in het binnen- en 
buitenzwembad of in de sauna.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Apollo Hotel Veluwe De Beyaerd in  Hulshorst
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FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
APELDOORN ****

APELDOORN •  NEDERL AND

In het gezellige viersterren Fletcher Hotel-Restaurant Apeldoorn verblijf 
je in de mooie omgeving van de Veluwe, waar prachtige bossen en mooie 
panorama’s de toon zetten. Voor zij die de natuur graag even inruilen voor 
de beschaafde wereld: de binnenstad van Apeldoorn bevindt zich vlak bij het 
hotel. Fletcher Hotel-Restaurant Apeldoorn beschikt over 63 hotelkamers 
die voorzien zijn van alle comfort. In het restaurant kun je uitgebreid ontbijten 
en puur en heerlijk dineren. In het wellnesscenter van het hotel gaat het 
genieten verder in de sauna, het Turks stoombad of de jacuzzi. Hier staat je 
verblijf volledig in het teken van rust en ontspanning.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Landgoed Huis Te Eerbeek in  Eerbeek
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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 hotel kamers 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:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant De Mallejan in  Vierhouten
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE MALLEJAN ****

 VIERHOUTEN •  NEDERL AND

 De adel weet al eeuwen de Veluwe te waarderen. Daarom staan er nogal wat 
optrekjes om 'u' tegen te zeggen. Zo ook in Vierhouten. Op oude adellijke 
kroon domeinen ligt het viersterrenhotel Fletcher Hotel-Restaurant De 
Mallejan. Het hotel heeft de charme van een Engels landhuis. Het statige 
pand wordt omringd door dichte bossen. Er is volop gelegenheid voor een 
 wandel- of fietstocht. Bovendien bevind je je op slechts twintig minuten rijden 
de gezellige winkelstad Apeldoorn. De kamers zijn voorzien van alle heden-
daags comfort. In het hotel is een comfortabele lounge, een verwarmde serre, 
twee bars, een traditionele spellenkamer en een sfeervol à-la-carte restaurant.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel Vierhouten in  Vierhouten
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  HOTEL VIERHOUTEN **
 VIERHOUTEN •  NEDERL AND

 Hotel Vierhouten op de Veluwe is een ideale plek om jezelf op te laden. De 
omgeving van Vierhouten nodigt uit tot lange wandelingen of fietstochten. 
Ook een bezoek aan Giethoorn of Park De Hoge Veluwe, met het Kröller 
Müller Museum en Paleis het Loo, zijn de moeite waard. Hotel Vierhouten 
telt veertien kamers die elk genoemd zijn naar het blad van een boom, bij-
voorbeeld Eikenblad of Gelderse Roos. Qua inrichting vormen ze een mooie 
combinatie tussen antiek en modern. 's Ochtends staat er een uitgebreid 
ontbijtbuffet klaar in het restaurant. In de gemoedelijke bar en zitkamer staat 
het thuisgevoel centraal.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandelroutes, jeu de 
boules en tafeltennis
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 partner copied from other theme

 Fletcher Parkhotel Val Monte in  Berg en Dal
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  FLETCHER PARKHOTEL VAL MONTE ****
 BERG EN DAL •  NEDERL AND

 Het viersterrenhotel Fletcher Parkhotel Val Monte ligt in Berg en Dal, op 
een unieke locatie in een heuvelachtig gebied omringd door eeuwenoude 
bossen. Vijf minuten met de auto brengen je in het gezellige centrum van 
Nijmegen en de Duitse stad Kleve. Het hotel is klassiek-modern ingericht 
en telt 124 kamers. De kamers zijn gezellig en voorzien van alle comfort: bad 
of douche, toilet en televisie. Na een deugddoende fiets- of wandeltocht 
kun je ontspannen in het verwarmde binnenzwembad of in de recreatiezaal 
met biljarts. Genieten van een Frans georiënteerde keuken doe je in het 
sfeervolle Restaurant Panorama. De chef-kok serveert er verschillende 
seizoensspecialiteiten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 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 wandel plezier. Uitrusten na een dagje in het groen doe je in een van 
de ruime, elegante kamers, uitgerust met onder meer terras of balkon, sofa, 
flatscreentelevisie, regendouche, gratis koffie- en theefaciliteiten en gratis 
wifi. De grote verrassing bevindt zich op het dak van het hotel: een enorm 
dakterras met een fantastisch uitzicht over het landgoed.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant Arnhem-Doorwerth in  Doorwerth
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
ARNHEM-DOORWERTH ****

 DOORWERTH •  NEDERL AND

 Fletcher Hotel Arnhem-Doorwerth is prachtig gelegen te midden van een 
tien hectare groot park, in de bossen bij Doorwerth aan de zuidelijke rand 
van het Veluwe Massief. Met haar zandverstuivingen, vennen, beekjes, oude 
loofbomen, oerbos en veel meer, heeft de streek alles om natuurliefhebbers 
te bekoren. De 117 ruime kamers zijn voorzien van het nodige comfort. Het 
sfeervolle restaurant serveert een uitstekend ontbijtbuffet en verrassende 
diners. In het mooie park met grote vijver kun je relaxte wandelingen maken, 
maar je kunt ook gewoon lekker luieren op een van de ligbedden rondom het 
openluchtzwembad (geopend in de zomermaanden).

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant Frerikshof in  Winterswijk
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
FRERIKSHOF ****

 WINTERSWIJK •  NEDERL AND

 Winterswijk ligt in het uiterste oosten van de Gelderse Achterhoek en grenst 
aan Duitsland. Het dorp staat vooral bekend om zijn coulisselandschap en 
steengroeve met fossiele resten. Overnachten doe je in Fletcher Hotel- 
Restaurant Frerikshof. Het hotel telt 69 hotel kamers, alle voorzien van bad, 
douche, toilet, telefoon en televisie. Alle etages zijn met een lift bereikbaar. 
Voor een lekkere maaltijd kun je terecht in restaurant WEERKOMM'N! 
en de Brasserie. Voor een afzakkertje is de gezellige bar het ideale decor. 
Verder kun je je ook ontspannen in de prachtig aangelegde vijvertuin, het 
binnenzwembad of de sauna. Ook een potje tafeltennis, tafelvoetbal en 
bowling behoort tot de mogelijkheden.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant Paasberg in  Lochem
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
PAASBERG ***
 LOCHEM •  NEDERL AND

 Een weelderig groene setting vormt het decor van het Fletcher Hotel- 
Restaurant Paasberg. Het hotel is idyllisch gelegen midden in de natuur aan de 
rand van de Paasberg, een ideale uitvalsbasis voor wie zich heeft voorgenomen 
om de streek te verkennen met mooie wandel- en fietstochten. Hier moet 
je zijn voor de heerlijke rust van de bossen en de weidse uitgestrektheid van 
de heide. Fletcher Hotel-Restaurant Paasberg is een comfortabel hotel, 
waar de kamers voorzien zijn van alle comfort. De kamers zijn eenvoudig 
ingericht. Er is ook een restaurant voor wie 's avonds lekker en dicht bij huis 
wil dineren. Hier wordt 's morgens ook het ontbijt geserveerd. Daarnaast is 
er een bar met terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant Veldenbos in  Nunspeet
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
VELDENBOS ***

 NUNSPEET •  NEDERL AND

 Op een steenworp afstand van de Veluwse Kroondomeinen ligt het drie-
sterren Fletcher Hotel-Restaurant Veldenbos. Vanuit het hotel kun je het 
natuurgebied ontdekken, over de leuke wandel- en fietspaden die je langs 
de vele heidevelden, zandverstuivingen en bossen voeren. In het hotel kun 
je weer helemaal ontspannen. De kamers zijn voorzien van al het nodige 
moderne comfort. Bovendien kun je (tegen betaling) gebruikmaken van de 
sauna en het Turks stoombad. Het à-la-carterestaurant is de uitgelezen plek 
om culinair te genieten van allerlei internationale en regionale gerechten. 
Zodra het weer het toelaat, kun je dat doen op het terras.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Herberg de Gouden Leeuw in  Bronkhorst
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  HERBERG DE GOUDEN LEEUW ***
 BRONKHORST •  NEDERL AND

 Herberg de Gouden Leeuw ligt in het hart van Bronkhorst, dat met zijn 
150 inwoners het kleinste stadje van Nederland is. Het etablissement bevindt 
zich recht tegenover de gerestaureerde slotkapel van Kasteel Bronkhorst en 
is ondergebracht in een oude gerenoveerde stadsboerderij. De 17 kamers 
zijn voorzien van het gebruikelijke comfort, zoals een moderne badkamer, 
een televisie en wifi. Restaurant 't Pietshuus is gevestigd in de voormalige 
rosmolen. Je kunt er heerlijk dineren in een sfeervol kader. De chef kookt 
met passie en aandacht voor verse ingrediënten en dat proef je in elk gerecht. 
Op de seizoensgebonden menukaart vind je zowel klassieke als hedendaagse 
gerechten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel Hoog Soeren & Restaurant Nº15 Hoog Soeren in  Hoog Soeren
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  HOTEL HOOG SOEREN ***
 HOOG SOEREN •  NEDERL AND

 Midden in Nederland ligt een klein dorpje, omringd door bossen van de 
 Koninklijke Houtvesterij Het Loo: Hotel Hoog Soeren & Restaurant Nº15 
Hoog Soeren. Het idyllische dorp heeft de status van 'beschermd dorps-
gezicht' gekregen van grote broer Apeldoorn, dat zo'n vijf kilometer verderop 
ligt. Je verblijft er in een oase van rust, ver weg van de dagelijkse haast en 
drukte. De kamers ademen een landelijke sfeer terwijl het restaurant warm, 
sfeervol en huiselijk is ingericht. Bij mooi weer kun je lekker op het terras van 
de rustige omgeving van de Veluwe genieten. In het restaurant proef je van 
pure en verse ingrediënten die worden omgetoverd tot heerlijk ambachtelijke 
streekgerechten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 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 respect voor de 
geschiedenis. De 35 ruime kamers bieden je alle mogelijke comfort en rust. 
Na een drukke dag kun je je bovendien ontspannen in de serre, brasserie, 
bar of op het terras. Voor een verfrissende wandeling in het aangrenzende 
bos, hoef je slechts het hotel uit te lopen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een 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 theme

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

 Hoogeerd is gelegen aan de oevers van de Maas, in het Land van Maas en 
Waal, tussen Oss en Nijmegen. Het is de perfecte omgeving om te wandelen 
of te fietsen. Diverse routes voeren je door unieke landschappen langs oevers, 
polders, dijken en bosgebieden. Daarnaast zit je op een steenworp afstand 
van Nijmegen, de oudste stad van Nederland, waar je kunt winkelen, iets kunt 
drinken of een bezoek kunt brengen aan diverse musea. De kamer waarin 
je verblijft, beschikt over al het nodige comfort. Het hotel heeft een ruime 
gratis parking. Het panoramarestaurant biedt een schitterend uitzicht over 
het water en zijn activiteiten. Op de uitgebreide menukaart staan verschil-
lende streek- en seizoensgerechten. Tot kijk op de dijk!

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een overnachting in 

een standaardkamer
• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 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:

• een welkomstdrankje 
• een overnachting in 

een standaardkamer
• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Inntel Hotels Resort Zutphen in  Zutphen
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  INNTEL HOTELS RESORT ZUTPHEN ****
 ZUTPHEN •  NEDERL AND

 Het gastvrije Inntel Hotels Zutphen bevindt zich aan de rand van Hanzestad 
Zutphen, met de natuur in de achtertuin. Het hotel heeft 67 comfortabele, 
moderne kamers met bad, douche, televisie, kluis en haardroger. In de keu-
ken wordt zo veel mogelijk biologisch en/of met producten uit de omgeving 
gekookt. Er is ook een barbecue restaurant. Verder zijn er twee gezellige bars, 
een lounge met open haard en leestafel, een internetdesk, een terras en diver-
se sport- en relax faciliteiten (multisportcourt, fitness, yogalessen, massages, 
bowlingbanen, squashbanen, in- en outdoor tennisbanen, jeu-de-boulesbaan, 
tafeltennis, binnenzwembad, sauna, solarium en zonnetuin).

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van de fitness, 

het zwembad, de sauna 
en het jeu-de-boules-
terrein

Extra: je krijgt ook 
korting op het gebruik 
van (in- en outdoor) 
tennis- en squashbanen 
én yoga lessen.

 N
ED

ER
LA

N
D

©
 fo

to
pe

rs
bu

re
au

 H
iss

in
k v

of
 



184

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 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 natuur-
gebied 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 een eigen 
terras of balkon hebben.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D



185

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Villa Ruimzicht in  Doetinchem
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  VILLA RUIMZICHT ****
 DOETINCHEM •  NEDERL AND

 Savoir-vivre in de Achterhoek! In Doetinchem heeft men de kunst van 
het goede leven begrepen, want aan de rand van het centrum staat Villa 
Ruimzicht, een monumentaal pand barstensvol grandeur en geschiedenis. 
Met 42 kamers, een kookstudio, twee eigentijdse restaurants en een oog-
verblindend verandaterras behoort Villa Ruimzicht met recht en rede tot 
de mooiste hotels van de Achterhoek. De kamers zijn ingericht naar Dutch 
design, met kunst en meubilair van eigen bodem. Withouten luiken voor 
de ramen zorgen voor een romantische lichtinval. Dekeuken staat onder 
leiding van chef Bjorn Massop. Samen met zijn team laat Bjorn je genieten 
van culinaire verrassingen. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel de Stoppelberg in  Beekbergen
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  HOTEL DE STOPPELBERG ***
 BEEKBERGEN •  NEDERL AND

 Net buiten Apeldoorn vind je het idyllische dorpje Beekbergen. Verscholen 
tussen de bossen, op zo'n twee kilometer van Beekbergen, ligt Hotel De 
Stoppelberg. Het hotel dateert uit 1930, maar het werd onlangs gerenoveerd 
en helemaal naar de eenen twintigste eeuw gebracht. Je verblijft er in een 
eenvoudig ingerichte standaardkamer met onder andere een televisie en een 
badkamer met douche. Vanuit het hotel kun je alle trekpleisters in de regio 
eenvoudig bereiken. Verken de wereldse landschappen van Nationaalpark 
de Hoge Veluwe en met een beetje geluk spot je een van de edelherten die 
in het park wonen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 
in de Boshoeve

• een ontbijt
• een upgrade naar 

een luxekamer indien 
mogelijk
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 partner copied from other theme

 Moeke Mooren in  Appeltern
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  MOEKE MOOREN ****
 APPELTERN •  NEDERL AND

 Op de provinciegrens van Gelderland en Noord-Brabant ligt het typisch 
 Nederlandse dorpje Appeltern aan de oevers van de Maas. Net buiten 
 Appeltern vind je vier sterrenhotel Moeke Mooren. In de stijlvolle en modern 
ingerichte kamers kun je helemaal ontspannen na een actieve dag. Moeke 
Mooren ligt aan het watersportrecreatiegebied De Gouden Ham waardoor 
watersportfans helemaal aan hun trekken komen. Wie het graag wat rus-
tiger wil, kan plaats nemen op het luxepassagiersschip De Sluizer voor een 
ontspannende rondvaart. Ook fietsers komen hier niets te kort dankzij de 
uitgebreide fietsroutes in de regio. Geen fiets bij? Geen probleem. Je kunt 
ter plaatse een huren.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Auberge de Papenberg in  Afferden
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  AUBERGE DE PAPENBERG ****
 AFFERDEN •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel Rooland in  Arcen
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  FLETCHER HOTEL ROOLAND ****
 ARCEN •  NEDERL AND

 Fletcher Hotel Rooland heeft een schitterende en unieke ligging aan de rand 
van het sfeervolle dorpje Arcen in Noord-Limburg. Met natuurgebieden als 
Het Maasdal en Nationaal Park De Maasduinen op slechts een steenworp 
afstand, is het hotel ideaal gelegen voor mooie wandel- en fietstochten. De 
vooraf uitgezette routes leiden je langs de meest prachtige natuur, maar er 
zijn ook routes beschikbaar waarbij je kennis maakt met het plaatsje Arcen 
en andere omliggende dorpjes. De 54 kamers van het hotel zijn voorzien van 
alle hedendaags comfort. Ontspan met een kop koffie en een Limburgse vlaai 
op het terras met prachtig uitzicht over het Maasdal of drink een glas wijn in 
de gezellige bar. In het restaurant kun je aanschuiven voor een culinair diner.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hotel de Maasparel in  Arcen
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  HOTEL DE MAASPAREL ***S

 ARCEN •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D



191

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant De Geulvallei in  Houthem
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE GEULVALLEI ***

 HOUTHEM •  NEDERL AND

 Het driesterren Fletcher Hotel-Restaurant De Geulvallei vind je in Zuid- 
Limburg, in de buurt van Valkenburg en het prachtige natuurreservaat 
 Ingendael. Het is een hotel met een rijke geschiedenis waar het aangenaam 
toeven is, zowel met een boekje in de lounge als met een drankje in de tuin. 
Een natuurlijke omgeving, een gastvrije bediening en een uitgebreid aanbod 
aan faciliteiten: wat heb je nog meer nodig om er een ontspannen weekend 
van te maken? Het hotel beschikt over 39 kamers die voorzien zijn van alle 
comfort: telefoon, televisie, badkamer met douche, toilet en haardroger.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Fletcher Hotel-Restaurant De Burghoeve in  Valkenburg
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE BURGHOEVE ***

 VALKENBURG •  NEDERL AND

 Aan de rand van Valkenburg, een van de oudste steden van Nederland, ligt 
een sfeervolle boerenhoeve die volledig verbouwd werd tot een karaktervol 
hotel: Fletcher Hotel-Restaurant De Burghoeve. Het hotel is volledig in 
de stijl van de hoeve ingericht met onder andere grote kroonluchters en 
prachtige schouwen. De 27 comfortabele kamers van het hotel zijn knus 
ingericht en voorzien van bad of douche en toilet, televisie, radio en box-
springbedden. Limburg staat bekend om haar bourgondische kwaliteiten en 
die traditie wordt in het hotel in ere gehouden. De koks van De Burghoeve 
prikkelen je smaakpapillen met heerlijke gerechten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Parkhotel Valkenburg in  Valkenburg aan de Geul
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  PARKHOTEL VALKENBURG ****
 VALKENBURG AAN DE GEUL •  NEDERL AND

 Op nog geen driehonderd meter van het centrum van Valkenburg aan de 
Geul ligt aan de voet van de Heunsberg het Parkhotel Valkenburg. Je lo-
geert er in alle rust en luxe midden in een park. Het interieur van het hotel 
weerspiegelt de ouderwetse gezelligheid. Diezelfde sfeer vind je terug in 
de 93 comfortabele en ruime kamers, die over alle moderne faciliteiten 
beschikken. In het restaurant kun je genieten van de Nederlands-Franse 
keuken. De gezellige bar en wintertuin zijn dan weer aangename plekken om 
iets lekkers te drinken. Daarnaast beschikt Parkhotel Valkenburg over een 
uitgebreide wellness met onder meer een binnenzwembad, Turks stoombad 
en een fitnessruimte.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Fletcher Hotel-Restaurant La Ville Blanche in  Thorn
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
LA VILLE BLANCHE ***

 THORN •  NEDERL AND

 Wie al in Thorn (Nederlands Limburg) geweest is, begrijpt heel goed waarom 
deze plaats het witte stadje wordt genoemd. Ongeveer alle huizen en gebou-
wen in dit pittoreske en historische plaatsje zijn hagelwit. In het midden van 
het dorp ligt het romantische Fletcher Hotel-Restaurant La Ville Blanche. 
Het witte pand uit de achttiende eeuw heeft de sfeer van weleer weten te 
behouden met muurbogen, dikke balken en tegelvloeren. De 23 hotelkamers 
zijn eenvoudig ingericht en beschikken over al het nodige comfort. In de 
gewelfde kelder is er een gezellige bar, achter het hotel ligt een grote tuin. 
In het sfeervolle restaurant worden evenwichtige en verzorgde gerechten 
geserveerd.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Abdijhotel Rolduc in  Kerkrade
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  ABDIJHOTEL ROLDUC ***
 KERKRADE •  NEDERL AND

 Indien je van geschiedenisrijke gebouwen houdt, zal Abdij Rolduc je zeker 
bekoren. Abdij Rolduc is het grootst bewaarde abdijcomplex van  Nederland. 
Het hotel ligt in de vroegere abdij waarvan de abdijkerk, de crypte en de 
kruisgangen nog steeds te bezichtigen zijn. Op zondag kun je zelfs een rond-
leiding reserveren die je langs alle belangrijke plekken voert. De voormalige 
kloosterkamers werden allemaal met respect voor het verleden gerenoveerd 
en zijn nu naar een comfortabel niveau gebracht. 's Ochtends krijg je een 
lekker ontbijt voorgeschoteld. In Kloosterbrasserie De Kanunnik kun je 
terecht voor de lunch of het diner, maar ook om even te genieten van een 
kop koffie of een lekker abdijbiertje.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje 
• een overnachting in 

een standaardkamer
• een ontbijt
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 Hotel In den Hoof in  Maastricht
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  HOTEL IN DEN HOOF ***
 MAASTRICHT •  NEDERL AND

 Aan de rand van Maastricht vind je Hotel In den Hoof. De ligging ten opzichte 
van de stad en het Limburgse Heuvelland maken van dit gezellige familie-
hotel een ideale uitvalsbasis voor zowel een bezoek aan Maastricht als een 
ontspannend verblijf in de natuur waar je naar hartenlust kunt wandelen. In 
1688 was het hotel al een pleisterplaats voor reizigers met paard en wagen. 
Het sfeervolle restaurant en de persoonlijke aandacht staan garant voor 
hedendaagse gastvrijheid. Alle 24 kamers van In den Hoof zijn voorzien van 
een bad of douche, een televisie, een telefoon en gratis draadloos internet. 
Het hotel beschikt tevens over een ruime gratis parkeerruimte.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hotel Yacht Miró in  Maastricht
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  HOTEL YACHT MIRÓ
 MAASTRICHT •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een overnachting in 

een tweepersoonsluxe-
buitenhut

• een ontbijt
• een stadskaart en 

infopakket
• een vrijkaart voor 

 Holland Casino
• een VIP dagpas Maas-

mechelen Village
• kortingskaarten  Wellness 

Thermen 2000
• kortingsbonnen voor 

diverse restaurants 
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 Novotel Maastricht in  Maastricht
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  NOVOTEL MAASTRICHT ****
 MAASTRICHT •  NEDERL AND

 Novotel Maastricht is een comfortabel viersterrenhotel aan de rand van het 
historische centrum van de stad. Dit is een uiterste geschikt hotel om de 
stad te verkennen. In het jaar 10 v. Chr. legden de Romeinen een belangrijke 
heirbaan aan, de Via Belgica, die in Maastricht via een brug de Maas overstak. 
Bij de brug ontstond een nederzetting. In de Middeleeuwen kwam de stad 
helemaal tot bloei. Dankzij de gratis pendeldienst van het hotel sta je meteen 
in het centrum van Maastricht. In het smaakvol ingerichte restaurant van het 
hotel, URBN Food & Drink, kun je heerlijk genieten van culinaire lekkernijen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: parkeren bij 
het hotel is mogelijk 
voor 7,50 euro per 
nacht.
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 Hotel Van der Valk Maastricht in  Maastricht
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  HOTEL VAN DER VALK MAASTRICHT ****
 MAASTRICHT •  NEDERL AND

 Maastricht is een bourgondische stad. Om daar met volle teugen van te 
genieten, is Van der Valk Hotel Maastricht dé overnachtingsplaats bij uit-
stek. Het moderne viersterrenhotel heeft gerenoveerde kamers en opende 
onlangs een luxe wellnesscentrum. Het restaurant met zomerterras is een 
sfeervolle locatie om uitgebreid te dineren en de bar/brasserie biedt ruimte 
voor een informele lunch en kleine versnaperingen tussendoor. Op vrijdag-, 
zaterdag- en zondagavond wordt een vijfgangenbuffet met live cooking 
verzorgd. Verder beschikt het hotel over een binnenzwembad, een gratis 
parking en gratis wifi. Het centrum van Maastricht is vanaf het hotel goed 
te bereiken met het openbaar vervoer of de auto.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot 

het zwembad en de 
 wellnessruimte
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 Hotel Restaurant Brull in  Mechelen
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  HOTEL RESTAURANT BRULL ***
 MECHELEN •  NEDERL AND

 In een uithoek van Nederland, vlak bij de Duitse en Belgische grens, vind 
je het Nederlandse Mechelen. In dit schilderachtig dorpje, midden in de 
prachtige Geulvallei, ligt Hotel Restaurant Brull. Wat ooit een boerderij met 
binnenplaats was, is tegenwoordig een karakteristiek hotel waar gastvrijheid 
centraal staat. De 26 traditioneel ingerichte hotelkamers, alle voorzien van 
de nodige luxe en comfort, zijn ideaal om na een dagje fietsen of wandelen 
tot rust te komen. In Restaurant Brull, gelegen aan de achterkant van het 
hotel, begin je spontaan te watertanden bij het zien van alle lekkere gerechten 
op de kaart.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hotel Slenaeken in  Slenaken
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  HOTEL SLENAEKEN ***
 SLENAKEN •  NEDERL AND

 Hotel 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 adembenemende 
panorama's. In Hotel Slenaeken mag je steeds rekenen op een hartelijk 
ontvangst en huiselijke sfeer. Het hotel is dan ook eerder kleinschalig en 
beschikt over dertien recent vernieuwde hotel kamers, die voorzien zijn van 
het nodige comfort. Op de menukaart van het restaurant vind je traditionele 
gerechten, die steeds met de nodige zorg en liefde bereid worden.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

• een ontbijt
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 Hotel-Restaurant Antiek in  Helden
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  HOTEL-RESTAURANT ANTIEK ***
 HELDEN •  NEDERL AND

 Helden is een gemeente in Nederlands Limburg die geniet van een aange-
name ligging tussen het Nationaal Park 'De Grote Peel' en de Maas. Als 
uitvalsbasis voor je weekendje Helden, kies je voor Hotel-Restaurant Antiek. 
Het driesterrenhotel is gelegen in het centrum van Helden en is voorzien van 
al het hedendaags comfort, met een aankleding die een gezellige, Franse sfeer 
creëert. Het hotel biedt zijn gasten twaalf gerieflijke kamers die beschikken 
over bad of douche, telefoon en televisie. In het restaurant kun je elke dag 
terecht om te lunchen en ook om te dineren. Je kunt er kiezen uit een waaier 
aan heerlijke gerechten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Saillant Hotel Gulpen in  Gulpen
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  SAILLANT HOTEL GULPEN ***
 GULPEN •  NEDERL AND

 Op slechts twintig minuten van Maastricht en Aken ligt in Nederlands 
Limburg het charmante plaatsje Gulpen. Hier toverde een jong en ambitieus 
koppel een bestaand hotel om tot een hotel dat de oorspronkelijke uitstraling 
en sfeer van het pand prachtig weergeeft. Het rijkelijke interieur is authen-
tiek en duurzaam. Ook de kamers van Hotel Gulpen zijn stijlvol ingericht. 
Hotel Gulpen heeft een gezellige bar en een uitstekend restaurant waar 
de bourgondiërs aan het juiste adres zijn. Hotel Gulpen ligt in het gezellige 
centrum van het stadje Gulpen. Hier kun je uitgebreid winkelen of op een 
van de verwarmde terrasjes genieten van een lokaal biertje.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een comfortkamer

• een ontbijt
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 Apollo Hotel Breda City Centre in  Breda, Nederland
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  APOLLO HOTEL BREDA CITY CENTRE ****
 BREDA, NEDERL AND •  NEDERL AND

 Apollo Hotel Breda City Centre is een viersterrenhotel gelegen op loop-
afstand van het sprankelende hart van het historische stadscentrum van 
 Breda. Hou je van shoppen? Dan zit je hier goed. Mooie antiek- en design-
winkels, moderne boetieks en speciaalzaken zijn alomtegenwoordig. Het 
hotel is deels gevestigd in het voormalig postkantoor van Breda. De com-
fortabele kamers zijn ingericht met unieke designmeubels en voorzien van 
 airconditioning, telefoon, laptopkluis, bureau, televisie en badkamer met bad 
of douche en haardroger. Gezond en lekker eten is het credo van de koks van 
het Apollo Hotel Breda City Centre. Daarom bieden ze een ruime keuze 
aan lichte maaltijden met veel verse groenten aan.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Novotel Breda in  Breda
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  NOVOTEL BREDA ****
 BREDA •  NEDERL AND

 Dit viersterrenhotel ligt aan de rand van het bourgondische stadje Breda, vlak 
bij het schitterende Mastbos en natuurlijk ligt ook het historische centrum van 
Breda niet veraf. Het Novotel Breda heeft 106 kamers die voorzien zijn met 
alle comfort. Alsof dat niet voldoende is, kan het hotel je ook nog met andere 
troeven verleiden. Zo vind je er namelijk een tuin met buiten zwembad en riant 
terras waar het heerlijk toeven is. Ten slotte is er ook nog het hotelrestaurant 
waar 's ochtends in een sfeervolle ambiance wordt ontbeten. Vanzelfsprekend 
is het ook een uitgelezen plek voor een snelle lunch of een uitgebreid diner.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Auberge Vincent in  Nuenen
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  AUBERGE VINCENT ***
 NUENEN •  NEDERL AND

 Auberge Vincent is een sfeervol en kleinschalig parkhotel in het centrum 
van het Noord-Brabantse Nuenen, dat werd genoemd naar de bekendste 
inwoner van het dorpje: Vincent Van Gogh. In het hotel voeren eerlijk 
comfort en gastvrije warmte de boventoon. Alle moderne voorzieningen zijn 
aanwezig. 's Ochtends wacht je een rijk ontbijtbuffet met onder andere diverse 
broodsoorten, beleg, roerei, gebakken spek, gekookte eitjes, vruchten sap, 
yoghurt en nog veel meer. Het restaurant van Auberge Vincent heeft een 
warme, kleurrijke en moderne inrichting. Je kunt er terecht voor een kop 
koffie met gebak, een lunch of een uitgebreid diner. Op de kaart staan 
streek- en wisselende seizoensgerechten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Fletcher Badhotel Noordwijk in  Noordwijk aan Zee
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  FLETCHER BADHOTEL NOORDWIJK ***
 NOORDWIJK AAN ZEE •  NEDERL AND

 Het Fletcher Badhotel Noordwijk is een gemoedelijk hotel in de gezellige 
badplaats Noordwijk aan Zee. Je logeert er rustig vlak bij het uitgestrekte 
Noordzeestrand en het prachtige duin- en bosreservaat. Na een verkwikkende 
dag in de frisse zeelucht slaap je heerlijk in een van de eenvoudige kamers. 
Je beschikt er over alle hedendaags comfort. 's Ochtends kun je bij het 
ontbijtbuffet krachten opdoen zodat je weer helemaal klaar bent voor een 
nieuwe dag aan zee, terwijl je 's avonds een hapje kunt eten in het restaurant.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D



208

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 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 
 Nederlands-Belgische grens. De Kempen is ook de naam van deze regio, 
die bekendstaat om haar natuur gebieden en pittoreske dorpjes. Je kunt er 
genieten van zowel de Nederlandse als de Vlaamse gastvrijheid. Die gastvrij-
heid ervaar je ook in het hotel, dat beschikt over 34 comfortabele en smaakvol 
ingerichte kamers. Alle kamers zijn voorzien van gratis internet, flatscreen, 
badkamer met bad of douche en  haar droger en kluisje. 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:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een fles wijn op de 

kamer om te delen
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 Golden Tulip De Reiskoffer in  Bosschenhoofd
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  GOLDEN TULIP DE REISKOFFER ****
 BOSSCHENHOOFD •  NEDERL AND

 Gelegen in een bosrijke omgeving nabij de steden Breda, Roosendaal en 
Bergen op Zoom vind je Golden Tulip De Reiskoffer, een bijzonder hotel met 
een uniek verhaal. Als je 's ochtends aanschuift aan het ontbijtbuffet kun je 
genieten van de authentieke locatie van dit voormalige klooster. Je logeert in 
comfortabele en ruime kamers die in een apart gebouw zijn ondergebracht. 
Zo ben je verzekerd van voldoende rust en privacy. Elke kamer is voorzien 
van alle nodige comfort om te kunnen genieten van aangenaam blijven. Er is 
gratis parkeergelegenheid op het terrein zelf. Wanneer je terugkomt na een 
verkenning van de prachtige natuur kun je genieten van de intieme sauna-
ruimte met sauna, Turks stoombad, zonne bank, relaxruimte, massagestoel 
en dompeldouche.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een deluxekamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

wellness faciliteiten  N
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 Golden Tulip Zevenbergen in  Zevenbergen
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  GOLDEN TULIP ZEVENBERGEN ****
 ZEVENBERGEN •  NEDERL AND

 Op een vijftiental kilometer van Breda vind je Zevenbergen, een gezellig 
stadje dat ideaal gelegen is om het beste van natuur en cultuur uit de omge-
ving te combineren. Je overnacht er in het Golden Tulip Zevenbergen, een 
viersterrenhotel dat er met zijn persoonlijke uitstraling en sfeervolle interieur 
meteen voor zorgt dat je je volledig op je gemak voelt. Alle 75 stijlvol ingerichte 
kamers en suites zijn voorzien van alle moderne gemakken, bieden uitstekend 
slaapcomfort en draadloos internet. In het authentieke boerderijrestaurant 
De 7 Bergsche Hoeve worden je smaakpapillen verwend met verse vis-
specialiteiten, voortreffelijke vleesgerechten en seizoensspecialiteiten, zoals 
asperges, mosselen en wild.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D



211

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Hampshire Hotel Fitland Uden - De Vrije Teugel in  Uden
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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 standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hampshire Hotel Parkzicht Eindhoven in  Eindhoven
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SIMPLEVEI
SIMPELVELD •  NEDERL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een fles wijn op de 

kamer om te delen
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 partner copied from other theme

 Inntel Hotels Art Eindhoven in  Eindhoven
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  INNTEL HOTELS ART EINDHOVEN ****
 EINDHOVEN •  NEDERL AND

 Inntel Hotels Art Eindhoven heeft een unieke ligging in het bruisende cen-
trum van Eindhoven. Een groot deel van dit viersterrenhotel werd onder-
gebracht in de in 1909 gebouwde monumentale fabriek van Philips. Hier 
werden de allereerste Philipslampen gemaakt en getest. In het gebouw zijn 
nog heel wat van de mooie authentieke elementen te zien, zonder dat er werd 
ingeboet op het meest moderne comfort. Alle 230 kamers en suites hebben 
een aparte inrichting met gratis draadloos internet, een flatscreentelevisie, 
minibar, kluisje en een badkamer met inloopdouche of bad. Naast een Life 
Fitness Gym en een Wellness met hamam beschikt het hotel ook over een 
modern restaurant met een open keuken waar je terechtkunt voor een heerlijk 
ontbijtbuffet of gevarieerde seizoensgerechten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
in een Art Double- 
kamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel & Restaurant 't Witte Paard in  Etten-Leur
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  HOTEL & RESTAURANT  
'T WITTE PAARD ***

 ETTEN-LEUR •  NEDERL AND

 Dit familiehotel kent een rijke geschiedenis. In 1828 werd de originele herberg 
gebouwd aan de net aangelegde weg tussen Breda en Etten. De bijbehorende 
paardenstallen die de herberg haar huidige naam gaven, hebben in de loop 
der jaren plaatsgemaakt voor een gezellig restaurant en een hotel. Je logeert 
hier dan wel in het centrum, dankzij het aangrenzende Oderkerkpark krijg 
je hier het gevoel in de groene natuur te zitten. Het hotel telt 27 sfeervolle, 
eigentijdse kamers voorzien van al het nodige comfort. In de zomer is het 
ruime terras een plek om in de zon van een glas of een lekker hapje te genieten. 
In de gezellige bar en het restaurant voel je de authentieke huiskamersfeer 
die zoveel gasten keer op keer doet terugkeren.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Mercure Hotel Tilburg Centrum in  Tilburg

174 

HOTEL-RESTAURANT BERG & DAL ***
EPE •  NEDERL AND

Vlak bij de Belgische grens vind je het natuurrijke Zuid-Limburgse Heuvel-
land. Tussen de vakwerkhuizen in het charmante dorpje Epen kun je bij Berg 
& Dal terecht voor een verblijf om nooit te vergeten. De fraaie ligging, de 
schaduwrijke tuin en de familiale sfeer zijn maar enkele van de vele punten 
die van dit hotel een ideale verblijfplaats maken. In het restaurant word je 
verwend op bourgondische wijze. Een goed glas wijn, een heerlijke ijscoupe 
of een lekkere lunch op het panoramaterras, met uitzicht op de Limburgse 
heuvels: dat is pas genieten!

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel Brabant in  Hilvarenbeek
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  HOTEL BRABANT *
 HILVARENBEEK •  NEDERL AND

 'Een no-nonsensehotel waar de gasten de sterren zijn.' Die woorden vind je 
terug op de website van Hotel Brabant en ze zetten meteen de toon voor 
je verblijf. Het hotel bevindt zich in Hilvarenbeek op slechts vijf minuutjes 
wandelen van het historisch centrum en staat garant voor een aangenaam 
verblijf in een moderne kamer. In totaal telt het hotel dertig kamers. De 
standaardkamers beschikken over televisie en eigen sanitair. Bovendien kun 
je in het hotel ook gebruikmaken van het gratis draadloos internet. Sinds 
jaar en dag biedt het sfeervolle café een warme ontvangst aan alle gasten. 
In een prettige sfeer kun je hier met een hapje en drankje in de hand heerlijk 
ontspannen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje 
• een overnachting in 

een standaardkamer
• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel De Villa in  Dongen
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  HOTEL DE VILLA ***
 DONGEN •  NEDERL AND

 Hotel De Villa in het West-Brabantse Dongen opende in september 2009 
de deuren. Het hotel is ondergebracht in een monumentale villa, in een 
prachtig park in het centrum van Dongen. Omdat het pand met de groot-
ste zorg werd gerenoveerd, bleef de authentieke sfeer uitstekend bewaard. 
Geen enkele van de veertien kamers is dezelfde. Ze werden stuk voor stuk 
met smaak ingericht en kregen een moderne sfeer die bepaald wordt door 
de witte muren. Elke kamer is onder meer voorzien van een ruime badkamer, 
flatscreentelevisie, telefoon, kluis en gratis internet. In een aantal kamers vind 
je 120 jaar oude plafondbalken terug. Voor het ontbijt word je uitgenodigd 
in brasserie-restaurant Winkk.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D



218

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Hotel-Restaurant la Sonnerie in  Son en Breugel

177 

KLOOSTERHOTEL LA SONNERIE ****
 SON EN BREUGEL •  NEDERL AND

 Vlak bij Eindhoven, in het glooiende Dommeldal, ligt het Brabantse dorpje 
Son en Breugel. Daar staat het charmante Kloosterhotel la Sonnerie, dat 
wordt uitgebaat door een enthousiaste familie die persoonlijke aandacht voor 
de klanten bijzonder hoog in het vaandel draagt. Tot 1991 was dit voormalige 
klooster van de Zusters van Liefde nog in gebruik. Bij de verbouwingen tot 
hotel werd erop gelet om de authentieke staat van het klooster en de bijho-
rende meisjesschool zo veel mogelijk te bewaren. Het hotel dankt zijn naam 
aan de klokkentoren van het klooster. De kamers van het hotel zijn sfeervol 
en met warme kleuren ingericht. Ze zijn voorzien van alle nodige comfort 
voor een aangenaam verblijf.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen in  Ossendrecht

178 

  VOLKSABDIJ  
ONZE LIEVE VROUW TER DUINEN ***

 OSSENDRECHT •  NEDERL AND

 Abdijen zijn doorgaans prachtig gelegen, in een eigen oase van groen. Tegen-
woordig vormt menig voormalige abdij een ideale plaats voor ontspanning 
en recreatie. Zo werd ook De Volksabdij na het vertrek van de broeders van 
Huijbergen omgevormd tot een hotel. Je overnacht in een eenvoudige, maar 
comfortabele tweepersoonskamer, met een eigen badkamer. Er is geen tele-
visie aanwezig, zodat je echt even weg bent uit de dagelijkse routine. Minstens 
even boeiend als televisie is het uitzicht van je kamer op de binnenplaats of het 
bos. In Restaurant De Blauwe Pauw geniet je van lekkere streekgerechten, 
die met liefde worden bereid.

Bij het ter perse 
gaan van dit boekje, 
vernamen we dat deze 
partner niet meer deel-
neemt aan deze bon. 
Onze excuses.  N
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 partner copied from other theme

 Fletcher Hotel-Restaurant Nieuwvliet-Bad in  Nieuwvliet-Bad

179 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
NIEUWVLIET-BAD ***

 NIEUWVLIET-BAD •  NEDERL AND

 Fletcher Hotel-Restaurant Nieuwvliet-Bad is uniek gelegen in een groene 
om geving, pal op de Nederlands-Belgische grens en op maar honderd meter 
van een uitgestrekt strand waar je heerlijk kunt uitwaaien. Nieuwvliet-Bad is 
de ideale uitvalsbasis voor lange fiets- of wandeltochten langs de uitgestrekte 
kust van Zeeuws-Vlaanderen, in Breskens aan de Westerschelde of in het 
natuurgebied het Zwin in Knokke. Het hotel heeft 35 kamers die voorzien zijn 
van alle comfort. Na een dagje buiten kun je ontspannen in de sfeervolle bar 
of bij goed weer op het terras. De gezellige brasserie van het hotel serveert 
Frans-Nederlandse gerechten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Golden Tulip Strandhotel Westduin in  Koudekerke

180 

  GOLDEN TULIP STRANDHOTEL  
WESTDUIN ****

 KOUDEKERKE •  NEDERL AND

 Aan de voet van de duinen op het Zeeuwse schiereiland Walcheren ligt het 
gezellige hotel Golden Tulip Strandhotel Westduin. Het hotel ligt op vijftig 
meter van het strand en heeft al het comfort dat je van een viersterrenhotel 
mag verwachten. Het restaurant van het hotel kijkt uit op de sfeervolle tuin, 
waar je in de zomer buiten kunt eten. Het keukenteam van het restaurant 
verwent je met verschillende à-la-cartegerechten. 's Ochtends tref je hier 
een uitgebreid ontbijtbuffet aan.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van sauna 

en zwembad (het is 
mogelijk dat er zwem-
lessen plaatsvinden 
tijdens je verblijf)
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 partner copied from other theme

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

 TERNEUZEN •  NEDERL AND

 Het Hampshire Hotel - Churchill Terneuzen is schitterend gelegen, direct 
aan de Wester schelde. Tijdens je ontbijt in restaurant Rosaura heb je een 
spectaculair uitzicht op de voorbijvarende schepen. Nadien gaat de keuken-
brigade aan de slag, zodat je 's avonds van diverse mooie gerechten op de 
kaart kunt genieten. Zeeuwse specialiteiten sieren het menu, denk maar aan 
een heerlijke portie mosselen. Je comfortabele kamer is voorzien van onder 
meer een eigentijdse badkamer en een donzig bed. Voorts heeft het hotel 
nog uitstekende ontspanningsfaciliteiten in huis, zoals een binnenzwembad 
en een sauna.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van de 

wellness faciliteiten
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 partner copied from other theme

 Hampshire Hotel - Renesse in  Renesse

182 

  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. Het hotel herbergt een gezellige brasserie en een prima restaurant. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Extra: tijdens het laag-
seizoen (van 1 november 
tot en met 31 maart) 
krijg je ook een wel-
komstdrankje.
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 partner copied from other theme

 Het Raedthuys Restaurant & Suites in  Sint-Maartensdijk
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  HET RAEDTHUYS RESTAURANT  
& SUITES ****

 SINT-MAARTENSDIJK •  NEDERL AND

 In Zeeland, in het pittoreske Sint-Maartensdijk, staat hotel Het Raedthuys 
Restaurant & Suites garant voor culinair genieten en stijlvol overnachten in 
het voormalige gemeentehuis van het eiland Tholen. Het historische pand 
ademt nostalgie met meubilair en schilderijen uit de zestiende en zeventiende 
eeuw. Tegelijkertijd zijn de 24 luxueuze hotelkamers en hotelappartementen 
uitgerust met de modernste faciliteiten en het nodige comfort. De gastvrij-
heid en intieme sfeer die heersen in het hotel zijn hartverwarmend. In het 
restaurant maken ze er werk van duurzame, biologische en verse producten 
te verwerken tot gezonde, lekkere gerechten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Rudanna Castra in  Aardenburg

184 

  RUDANNA CASTRA ***
 AARDENBURG •  NEDERL AND

 Aardenburg is het oudste stadje van Zeeland. Je vindt er niet alleen sporen 
van een beschaving van zo'n 6500 jaar geleden, maar ook van de aanwezig-
heid van de Romeinen in 212. Het waren die laatste die hier, in wat vandaag 
Aardenburg is, een nederzetting opbouwden aan de oevers van de inmiddels 
verdwenen rivier Rudanna. Het is bij dat stukje geschiedenis dat de eigenaars 
van hotel Rudanna Castra de inspiratie haalden voor de naam van hun hotel. 
Het driesterrenhotel is gevestigd in een prachtig, historisch pand dat in 1994 
compleet werd herbouwd, zonder dat de oude stijl werd aangetast. In 2011 
werd het hotel nog eens volledig gerenoveerd. Er zijn negen ruime, sfeervolle 
kamers die alle voorzien zijn van modern comfort.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D





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 
kleurenpallet, 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

185  Hôtel Art Déco Euralille in  Lille 236
186 La Grange de Saint-Hilaire  

in Saint-Hilaire-sur-Helpe 237
187  Hôtel du Port et des Bains  

in  Saint-Valéry-sur-Somme 238
188  Hôtel Saint Jean in  Wimereux 239
189  ibis Styles Calais Centre in  Calais 240
190  INTER-HOTEL L'Haut'Aile in  Coquelles 241
191  Kyriad Le Touquet - Etaples in  Étaples 242
192  Les Jardins d'Hardelot in  Hardelot 243
193  Mercure Arras Centre Gare in  Arras 244
194  Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel  

in  Roubaix 245
195  Novotel Lille Centre Grand Place in Lille 246
196  Quality Hotel Dunkerque  

in  Armbouts-Cappel 247
197  All Suites Appart Hotel Dunkerque  

in  Duinkerke 248
198 Welcome Hotel Dunkerque in  Duinkerke 249
199  Holiday Inn Express Amiens in  Amiens 250
200  Hôtel-Restaurant Le Clos du Montvinage  

in Étréaupont 251
201  Hôtel-Restaurant Le Bellevue  

in  Mers-les-Bains 252
202  Hôtel Le Saint-Nicolas in  Bar-sur-Aube 253
203  Hôtel Le Saint-Hubert in  Haybes 254
204  Hôtel-Restaurant Le Tadorne in  Piney 255
205  La Hulotte au Lion d'Or in  Signy-le-Petit 256
206  Le Mandukhaï in  Houdilcourt 257
207  Mercure Reims Parc des Expositions  

in  Reims 258
208  Hôtel de la Poste in  Le Bonhomme 259
209  Hôtel du Parc & Spa  

in  Niederbronn-les-Bains 260
210  Hôtel Majestic Niederbronn-les-Bains  

in  Niederbronn-les-Bains 261

211  Hotel Le Bugatti in  Molsheim 262
212  Hôtel Les Remparts in  Kaysersberg 263
213  L'Alexain Hôtel-Restaurant & Wellness  

in  Trois-Épis 264
214  INTER-HOTEL Le Bristol in  Straatsburg 265
215  Hôtel Le Verger des Châteaux in  Dieffenthal 266
216  Résidence Jean-Sébastien Bach  

in  Straatsburg 267
217  Domaine du Golf in  Ammerschwihr 268
218  Hostellerie À la ville de Lyon in  Rouffach 269
219  Hôtel-Restaurant du Château D'Andlau  

in  Barr 270
220  Hôtel du Théâtre in  Metz 271
221 Hôtel Bristol Mulhouse in Mulhouse 272
222  Le Relais Vosgien in  Saint-Pierremont 273
223  INTER-HOTEL Le Cœur d'Or in  Douzy 274
224  Novotel Fontainebleau Ury in  Ury 275
225 Best Western Le Dormeur du Val  

in Charleville-Mézières 276
226  Hôtel Châteaudun Opéra in  Parijs 277
227  Hôtel Douglas in  Puteaux 278
228  Hôtel Espace Champerret in  Levallois-Perret 279
229  Hôtel George Sand in  Courbevoie 280
230  Hôtel Le Dauphin in  Puteaux 281
231  Hôtel Murat in  Parijs 282
232  ibis Paris Boulogne Billancourt  

in  Boulogne-Billancourt 283
233  ibis Paris Levallois-Perret in  Levallois-Perret 284
234  Novotel Paris Rueil Malmaison  

in Rueil-Malmaison 285
235  Mercure Paris Sud Parc du Coudray  

in  Le Coudray-Montceaux 286
236  Novotel Château de Maffliers in  Maffliers 287
237  Novotel Saclay in  Saclay 288
238  Qualys-Hotel Golf Paris Est  

in  Rosny-sous-Bois 289
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239  Auberge de l’Abbaye in Le Bec-Hellouin 290
240  Hostellerie de la Vieille Ferme  

in Criel-sur-Mer 291
241  La Ferme du Pape in  Eguisheim 292
242 Le Fruitier in  Villedieu-les-Poêles 293
243  INTER-HOTEL Cositel in  Coutances 294
244  INTER-HOTEL Notre Dame Rouen  

in  Rouen 295
245  INTER-HOTEL La Cour Carrée in  Eu 296
246   Les Jardins de Deauville  

in  Saint-Martin-aux-Chartrains 297
247  Rando Yourte in  Veulettes-sur-Mer 298
248  INTER-HOTEL du Château in  Dinan 299
249 INTER-HOTEL Les Quatre Salines Baie  

du Mont Saint-Michel in  Roz-sur-Couesnon 300
250  Hôtel Eden Saint Malo in  Saint-Malo 301
251  Le Village Insolite  

in  Saint-Benoît-des-Ondes 302
252  Mer & Yourtes in  Plouénan 303
253  Quality Hotel La Marébaudière in  Vannes 304
254  Village de Yourtes in  Plessix-Balisson 305

255  Appart'Hotel Quimper Bretagne  
in  Quimper 306

256  INTER-HOTEL de la Baie de Morlaix  
in  Carantec 307

257  Hôtel Saint-Cyr in  La Ferté-Saint-Cyr 308
258 INTER-HOTEL des Cèdres in  Orléans 309
259  Les Pierres d'Aurèle  

in  Saint-Georges-sur-Cher 310
260  Relais du Plessis in  Chaveignes 311
261  ibis Styles Mâcon Centre in  Mâcon 312
262  Hôtel Le Lac in  Malbuisson 313
263  Quality Hotel Belfort Centre & Spa  

in  Belfort 314
264  Auberge de la Tomette in  Vitrac 315
265  Appart'Hotel Le Splendid in  Allevard 316
266  DéfiPlanet in  Dienné 317
267  Domaine EcÔtelia in  Le Nizan 318
268  Appart'Hotel La Roche-Posay  

in  La Roche-Posay 319
269  Hôtel Renaissance in  Castres 320
270  Domaine de Bacchus in  Saint-Christol 321

nog meer keuze op 
www.bongo.be  



Ontdek nog meer adressen op  
www.bongo.be 
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 partner copied from other theme

 Hôtel Art Déco Euralille in  Lille

185 

  HÔTEL ART DÉCO EURALILLE ***
 LILLE •  FRANKRIJK

 Door het aantal grote lanen en mooie musea in de stad wordt Lille door 
 menig inwoner ook wel 'het Parijs van het noorden' genoemd. Een vergelij-
king die, gezien het cultureel gehalte van de stad, zeker opgaat. Hôtel Art 
Déco Euralille is makkelijk bereikbaar via de grote autosnelwegen en ook de 
tram passeert de voordeur van het hotel, de perfecte uitvalsbasis om deze 
 metropool te verkennen. Het hotel telt 56 ruime en elegant ingerichte kamers 
die alle uitgerust zijn met standaardvoorzieningen. Na een vermoeiende 
dag in de stad kun je genieten van een drankje aan de bar. Een welverdiende 
nachtrust later staat een heerlijk ontbijt voor je klaar!

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel Des Argousiers in  Ambleteuse

186 

LA GRANGE DE SAINT HILAIRE
SAINT-HIL AIRE-SUR-HELPE •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

Opgelet: reserveren 
is niet mogelijk via de 
Bongo-website, gelieve 
rechtstreeks contact op 
te nemen met de B&B.
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 Hôtel du Port et des Bains in  Saint-Valéry-sur-Somme

187 

  HÔTEL DU PORT ET DES BAINS ***
 SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME •  FRANKRIJK

 Hotel du Port et des Bains ligt aan de prachtige Baie de Somme die tot de 
mooiste ter wereld behoort. Op nauwelijks twee uur van Parijs heten de 
Picardiërs je welkom. Je kunt hier heerlijk wandelen door de baai, tussen 
Le Crotoy en de haven van Saint-Valéry. Het hotel ligt vlak aan de haven 
en heeft een restaurant met panoramisch uitzicht op het water. Hier proef 
je van de lekkerste visgerechten, mosselen en zeevruchten. De eenvoudige 
kamers zijn comfortabel ingericht en voorzien van televisie en gratis draadloos 
internet. Ze hebben ook elk een eigen badkamer. 's Ochtends krijg je hier 
een continentaal ontbijt geserveerd met kaas, ham en fruit. Bij mooi weer 
kun je op het terras ontbijten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 FR
A

N
K

R
IJ

K



239

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 Hôtel Saint Jean in  Wimereux

188 

  HÔTEL SAINT JEAN ***
 WIMEREUX •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Ibis Styles Calais Centre in  Calais

189 

  IBIS STYLES CALAIS CENTRE ***
 CAL AIS •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 INTER-HOTEL l'Haut'Aile in  Coquelles

190 

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

 Aan de poort van de Opaalkust vind je INTER-HOTEL L'Haut'Aile. Dit ecolo-
gisch drie sterrenhotel draagt respect voor de natuur hoog in het vaandel. Het 
hotel heeft een eigen windmolen die zorgt voor elektriciteit, energiezuinige 
kamers en zelfs oplaadpalen voor elektrische wagens. Een milieubewust en 
zuinig hotel dus. Bovendien kun je genieten van elektrische voertuigen of 
fietsen waarmee je de natuurlijke rijkdommen in de streek kunt ontdekken. 
Zo bevinden Cap Blanc Nez en Cap Gris Nez zich op amper vijf minuutjes 
rijden van het hotel. Dit ongerepte natuurgebied wordt gekenmerkt door 
steile kliffen, duinen en lange zandstranden. Het hotel telt 49 comfortabele 
en modern ingerichte kamers.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Kyriad Le Touquet - Etaples in  Etaples

191 

  KYRIAD LE TOUQUET - ETAPLES ***
 ÉTAPLES •  FRANKRIJK

 Kyriad Le Touquet - Etaples vind je op de rand van de gelijknamige badplaatsen 
in Pas-de-Calais. De grootste troeven van Le Touquet zijn de uitstekende 
strand voorzieningen, uitgebreide shopmogelijkheden en een ruim aanbod 
restaurants. Étaples is vooral bekend omwille van de grootste Britse militaire 
begraafplaats in Frankrijk. Wil je wat verder van de gezellige drukte logeren, 
dan is Kyriad Le Touquet - Etaples een goede uitvalsbasis. Dit sober ingerichte 
hotel ligt midden in de duinen en biedt comfortabele kamers. Het restaurant 
serveert traditionele gerechten, waarvan je  kunt genieten met uitzicht op 
de baai van Canche. 's Ochtends wordt er een Frans ontbijt geserveerd.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Les Jardins d'Hardelot in  Hardelot

192 

  LES JARDINS D'HARDELOT ***
 HARDELOT •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Mercure Arras Centre Gare in  Arras

193 

  MERCURE ARRAS CENTRE GARE ****
 ARRAS •  FRANKRIJK

 Arras is een charmante kleine stad met een rijke geschiedenis waar heel wat 
te beleven valt. Je overnacht er in het Mercure Arras Centre Gare, gelegen 
tegenover het TGV-treinstation en op een steenworp van het historische 
centrum met haar imposante pleinen. Er zijn tachtig aangename kamers 
die voorzien zijn van viersterren comfort. Naast een uitnodigend bed, mag 
je in de kamer een satelliet televisie met lcd-scherm en draadloos internet 
verwachten. De badkamer is voorzien van bad of douche. Wie rondwandelt 
in de stad treft prachtige pleinen aan met huizen in Vlaamse barokstijl en 
bruisende winkelstraatjes. Een van deze pleinen is het Place des Héros. Een 
gids loodst je door dit fascinerende tunnelnetwerk onder het plein, de in 
kalkrots gegraven onderaardse gangen: Les Boves.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel in  Roubaix

194 

  MERCURE LILLE ROUBAIX  
GRAND HÔTEL ****

 ROUBAIX •  FRANKRIJK

 Op slechts tien minuten rijden van Lille, vlak voorbij de grens, vind je Roubaix. 
Roubaix heeft een rijke geschiedenis en groeide uit tot een grote stad met 
tal van bezienswaardigheden. Het Mercure Lille Roubaix Grand Hôtel ligt 
in het centrum en vormt de ideale uitvalsbasis voor je weekendje weg. Het 
mooie art-decohotel beschikt over een bar, waar je 's avonds kunt genieten 
van een drankje aan de open haard. Daarnaast kun je uitgebreid tafelen in 
het restaurant. De kamers hebben een stijlvolle badkamer met een bad of 
regendouche. Breng zeker een bezoek aan het Musée De La Piscine, dat 
zich op slechts vijf minuten wandelen van het hotel bevindt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Novotel Lille Centre Grand Place in  Rijsel

195 

  NOVOTEL LILLE CENTRE  
GRAND PLACE ****

LILLE •  FRANKRIJK

 Lille werd in de elfde eeuw gesticht door Boudewijn V, graaf van Vlaanderen. 
Het gebied is officieel al sinds de twaalfde eeuw Franssprekend. De Lillois 
zijn er echter nog steeds erg trots op Vlaming te zijn, hoewel ze geen drie 
woorden van de taal na elkaar kunnen uitspreken. Lille staat bekend om 
haar historische centrum waar het aangenaam ronddwalen is in de steegjes 
met hun vele boetiekjes, restaurants en cafés. Novotel Lille Centre Grand 
Place is ideaal gelegen om dit zelf te ondervinden. In het Novotel Café kun 
je terecht voor een eenvoudige maaltijd. Ook wordt hier 's morgens het 
ontbijtbuffet geserveerd.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Quality Hotel Dunkerque in  Armbouts-Cappel

196 

  QUALITY HOTEL DUNKERQUE ***
 ARMBOUTS-CAPPEL •  FRANKRIJK

 Wie nood heeft aan rust en natuur, maar ook niet te ver van de bewoonde 
wereld wil vertoeven, is in het Quality Hotel Dunkerque aan het juiste 
adres. Dit hotel ligt aan het meer van Armbouts-Cappel, aan de voet van 
het unieke natuurgebied Dunes de Flandre en op vijf kilometer van het cen-
trum van de historische stad Duinkerke en op twaalf kilometer van Bergues. 
Het Quality Hotel Dunkerque beschikt over 64 kamers voorzien van alle 
comfort. De kamers werden trendy ingericht met witte muren, felle foto's 
en kleur accenten. In het restaurant van het hotel, Le Babbelen, bereidt 
de keukenbrigade lokale, traditionele gerechten met verfijnde accenten. 
Het ontbijt zal je 's morgens doen watertanden: je hebt er de keuze uit een 
continentaal en een Engels ontbijt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 FR
A

N
K

R
IJK



248

DEZE BONGO

Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.
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 All Suites Appart Hotel Dunkerque in  Duinkerke

197 

  ALL SUITES APPART HOTEL  
DUNKERQUE ***

 DUINKERKE •  FRANKRIJK

 Op ongeveer een uurtje rijden van Rijsel vind je het All Suites Appart Hôtel 
Dunkerque, dat ondergebracht is in een modern gebouw op een mooie locatie 
aan het water. Je logeert hier in een van de 126 appartementjes die uitzicht 
bieden over het stadje Duinkerke of de haven. Elk appartement beschikt 
over gratis wifi, een flatscreentelevisie, een bad kamer en een kitchenette 
met magnetron en koelkast. Voor het ontbijt zak je af naar de ontbijtruimte 
waar het in de vorm van een uitgebreid buffet voor je klaarstaat. Als extra 
troef heeft het hotel een ondergrondse parking. Deze is betalend, maar vijftig 
meter verderop is een gratis publieke parking waar je ook je auto kwijt kunt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hôtel Le Welcome in  Dunkerque

198 

  HÔTEL LE WELCOME ***
 DUNKERQUE •  FRANKRIJK

 Duinkerke was vroeger niet meer dan een vissersdorp, vandaag is het een 
van de grootste steden aan de Opaalkust. Het driesterrenhotel Le  Welcome 
Hotel Dunkerque bevindt zich in het hartje van de stad, op minder dan 
honderd meter wandelen van de Place Jean-Bart. De geheel gerenoveerde 
hotelkamers kregen een klassieke, sobere stijl en werden uitgerust met alle 
moderne voorzieningen voor een ontspannen verblijf. Duinkerke profiteert 
bovendien van een goede ligging: de Belgische grens bevindt zich op amper 
twintig kilometer afstand.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Holiday Inn Express Amiens in  Amiens

199 

  HOLIDAY INN EXPRESS AMIENS ***
 AMIENS •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel-Restaurant Le Clos du Montvinage in  Etréaupont

200 

  HÔTEL-RESTAURANT  
LE CLOS DU MONTVINAGE ***

 ETRÉAUPONT •  FRANKRIJK

 Het in rode en witte bakstenen opgetrokken Hôtel-Restaurant Le Clos du 
Mont vinage in het Noord-Franse stadje Etréaupont is een statig, karaktervol 
landhuis met koninklijke allures. Toen Marie-Lise en Dominique Trokay het uit 
1850 daterende gebouw ontdekten, was het liefde op het eerste gezicht. Ze 
verbouwden en renoveerden tot ze hun charmante hotel konden openen. De 
twintig Louis-Philippekamers staan garant voor heerlijke nachten. Ook het 
bijbehorende restaurant Auberge du Val d'Oise werd volledig onder handen 
genomen. Op de kaart staan traditionele streekgerechten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel-Restaurant Le Bellevue in  Mers-les-Bains

201 

  HÔTEL-RESTAURANT LE BELLEVUE ***
 MERS-LES-BAINS •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel Le Saint-Nicolas in  Bar-sur-Aube

202 

  HÔTEL LE SAINT-NICOLAS ***
 BAR-SUR-AUBE •  FRANKRIJK

 De Champagnestreek staat garant voor sprankelende bubbels en adem-
benemende vergezichten met wijngaarden die zich uitstrekken tot ver voorbij 
de horizon. Naast champagnehuizen kun je rond het charmante dorpje 
 Bar-sur-Aube enkele goed bewaarde gebouwen uit de middeleeuwen be-
zoeken. Om van deze aantrekkelijke ligging te genieten, zit je goed bij Hôtel 
Le Saint Nicolas. Met slechts 27 knus ingerichte kamers ben je verzekerd 
van een persoonlijke bediening en een huiselijke sfeer. Dineren doe je in 
het restaurant Le Jardin des Délices (op vijftig meter van het hotel), waar 
de traditionele Franse keuken op een creatieve manier geserveerd wordt. 
Ontspannen kun je in het openluchtzwembad of de sauna.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hôtel-Restaurant Le Tadorne in  Piney

204 

  HÔTEL-RESTAURANT LE TADORNE ***
 PINEY •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 La Hulotte au Lion d'Or in  Signy-Le-Petit
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  LA HULOTTE AU LION D'OR ***
 SIGNY-LE-PETIT •  FRANKRIJK

 'Ver van alles, dicht bij niets, in het midden van nergens en toch zo dichtbij': 
dat is hoe de eigenares La Hulotte au Lion d'Or omschrijft. Au Lion d'Or was 
ooit een relais voor postkoetsen. Een aantal jaren geleden bracht Blandine 
Bertrand haar gastronomisch restaurant La Hulotte naar wat ondertussen een 
hotelletje is geworden, met als logisch gevolg de uitbreiding van de naam naar 
La Hulotte au Lion d'Or. De comfortabele kamers van dit hotel in het Franse 
dorpje Signy-Le-Petit zijn klassiek ingericht. Je logeert er in een aangenaam 
kader met warme tinten. La Hulotte is een gastronomisch restaurant waar 
de gerechten worden bereid op basis van verse seizoensingrediënten van de 
markt. De abdij van Chimay bevindt zich op veertien kilometer van het hotel.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Le Mandukhaï in  Houdilcourt

206 

  LE MANDUKHAÏ
 HOUDILCOURT •  FRANKRIJK

 Een joert is een traditionele tent die je in enkele landen van Centraal-Azië 
kunt aan treffen. Een van die landen is Mongolië, waar de joerten worden 
bewoond door nomaden die met hun vee op de koude steppe rondtrekken. 
Ben je nieuwsgierig naar deze tenten, maar is Mongolië je net iets te ver? Even 
de Franse grens oversteken is voldoende! Tussen Rethel en Reims vind je Le 
Mandukhaï, genoemd naar een wijze Mongoolse koningin uit de vijftiende 
eeuw. Je overnacht hier in een van de zeven authentieke joerten. Binnenin 
zijn ze comfortabel en, volgens de Mongoolse traditie, kleurrijk ingericht. 
Ze beschikken ook over een wastafel en toilet. Een bijkomende troef van Le 
Mandukhaï is dat je hier authentiek Mongools kunt eten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een joert

• een ontbijt
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 Mercure Reims Parc Des Expositions in  Reims
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  MERCURE REIMS PARC  
DES EXPOSITIONS ***

 REIMS •  FRANKRIJK

 Aan de rand van Reims, gemakkelijk bereikbaar naast de Expo, vind je het 
driesterrenhotel Mercure Reims Parc Des Expositions. Liefhebbers van bub-
bels komen zeker aan hun trekken in deze regio. Beroemde champagnehuizen 
zoals Mumm, Piper Heidsieck, Pommery, Veuve Cliquot en Laurent-Perrier 
liggen namelijk allemaal in en rond Reims. Ook het historisch stadscentrum, 
met onder meer de dertiende-eeuwse gotische kathedraal Notre Dame, 
is een bezoekje waard. De honderd kamers van het hotel voldoen aan de 
strenge normen van Mercure: netjes, ruim en verzorgd. Ze hebben allemaal 
een minibar, een kluisje, een telefoon en een televisie. In de badkamer heb 
je een bad en een toilet.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hôtel de la Poste in  Le Bonhomme
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  HÔTEL DE LA POSTE **
 LE BONHOMME •  FRANKRIJK

 Hôtel de la Poste vind je in Le Bonhomme, een pittoresk dorpje nabij de 
Vogezen, waar je zowel tijdens de winter als de zomer kunt genieten van de 
prachtige natuur. In de wintermaanden vind je er met wat geluk een prachtig 
sneeuwlandschap. Je verblijft bovendien in de Elzas, een van de betere wijn-
streken van Frankrijk. Het familiaal hotel is ondergebracht in twee gebouwen 
die de typische charme van de streek ademen. De 31 kamers zijn met de lift 
te bereiken en functioneel ingericht. Ook de badkamer is voldoende com-
fortabel. Verder heeft het hotel een eigen verwarmd en overdekt zwembad, 
een sauna en een fitnessruimte. Hôtel de la Poste heeft ook een eigen, 
gemoedelijk restaurant met prachtig uitzicht over de Vogezen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van de sauna 

en het verwarmd 
zwembad
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 partner copied from other theme

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

wellness faciliteiten
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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:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een tweegangendiner, 

exclusief dranken
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 partner copied from other theme

 Hotel Le Bugatti in  Molsheim
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  HOTEL LE BUGATTI ***
 MOLSHEIM •  FRANKRIJK

 Hotel Le Bugatti is prachtig gelegen aan het begin van de Route des Vins, 
aan de rand van Molsheim, in de Franse Elzas. Met dit hotel als uitvals-
basis ontdek je de prachtige natuur van de Elzas en proef je de wijnen bij de 
wijnbouwers zelf. Het was hier dat Ettore Bugatti zijn hart verloor en zich in 
1909 vestigde als zelfstandige autobouwer. In Molsheim vind je nog steeds 
het Bugatti Museum. Het hotel werd in 2007 gerenoveerd en ademt een 
warme, rustige atmosfeer. De 55 kamers zijn functioneel ingericht en voor-
zien van alle comfort. Om de dag goed te beginnen, is er een zoet en hartig 
ontbijtbuffet met warme dranken, espresso en verschillende vruchtensappen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hôtel Les Remparts in  Kaysersberg
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  HÔTEL LES REMPARTS ***
 KAYSERSBERG •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

sauna
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 partner copied from other theme

 L'Alexain Hôtel-Restaurant & Wellness in  Trois-Épis
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  L'ALEXAIN HÔTEL-RESTAURANT  
& WELLNESS ***

 TROIS-ÉPIS •  FRANKRIJK

 L'Alexain Hôtel & Wellness ligt in het kleine dorpje Trois-Épis, een bede-
vaartsoord in de Franse Vogezen. Het pittoreske plekje ligt op de wijnroute 
van de Elzas, zo'n twaalf kilometer van de hoofdstad van de Elzaswijnen: 
Colmar. Het hotel staat voor drie sterrencomfort in een hedendaags interieur. 
Op de kamers vind je alle comfort dat een eigentijds hotel hoort te bieden, 
inclusief televisie en wifi. Het restaurant van L'Alexain Hôtel-Restaurant 
& Wellness serveert een traditionele keuken. Ook het ontbijtbuffet zal je 
verrassen met traditionele regionale specialiteiten. Doordat het hotel op een 
heuvel ligt, krijg je een prachtig panorama over de Vogezen, de Elzasvallei 
en het Zwarte Woud. De perfecte omgeving voor mooie wandelingen en 
fietstochten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot het 

wellness gedeelte
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 partner copied from other theme

 INTER-HOTEL Le Bristol in  Straatsburg

214 

  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 zijn ligging 
is het driesterrenhotel de perfecte uitvalsbasis om het veelzijdige Straats-
burg 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:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hôtel Le Verger des Châteaux in  Dieffenthal
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  HÔTEL LE VERGER DES CHÂTEAUX ***
 DIEFFENTHAL •  FRANKRIJK

 Charmant, authentiek en gezellig zijn de drie kernwoorden die Hostellerie 
Le Verger des Châteaux het best omschrijven. Reken daarbij de rustieke 
omgeving van de Elzas en je vindt alle ingrediënten voor een verblijf om 
nooit meer te vergeten. Het hotel, dat in 2013 uitgebreid werd gerenoveerd, 
geeft uit op een prachtige wijngaard en telt 32 kamers met alle standaard-
voorzieningen. 's Ochtends krijg je een ontbijtbuffet voorgeschoteld terwijl 
je 's avonds terechtkunt in La Table du Verger, het restaurant van het hotel. 
Hier geniet je van overheerlijke streekgebonden gerechten die geserveerd 
worden met aangepaste wijnen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Résidence Jean Sébastien Bach in  Straatsburg

216 

  RÉSIDENCE JEAN SÉBASTIEN BACH ****
 STRAATSBURG •  FRANKRIJK

 In Straatsburg logeer je in Résidence Jean-Sébastien Bach op een tiental 
minuten van het historische centrum van de stad en het Europese Parlement. 
Hier voel je je meteen thuis, want Résidence Jean-Sébastien Bach staat voor 
veel ruimte en privacy, zonder daarvoor aan comfort te moeten inboeten. 
De 89 studio's en appartementen bestaan uit twee vertrekken en geven stuk 
voor stuk uit op een balkon of een terras. Het bed en het zetelbed voor de 
kinderen zijn van hoge kwaliteit en garanderen een uitstekende nachtrust. 
Je beschikt over een telefoon, een televisie met 25 internationale kanalen 
en een ruime badkamer die proper en goed onderhouden is.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een studio

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Domaine Du Golf in  Ammerschwihr
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  DOMAINE DU GOLF ***
 AMMERSCHWIHR •  FRANKRIJK

 Domaine du Golf bevindt zich op het domein van het golfterrein van 
 Ammerschwihr, een dorpje in de Elzas op negen kilometer van Colmar. Het 
vakantiedomein bevindt zich tussen de bossen en de wijngaarden. Je vindt 
er 72 appartementen en studio's die allemaal voorzien zijn van het nodi-
ge comfort: uitschuifbaar bed, telefoon, kitchenette, mini-oven, koelkast, 
vaatwasser en badkamer met douche, bad en toilet. Domaine du Golf ligt 
langs de bekende Route des Vins d'Alsace. Ammerschwihr bestaat voor een 
groot deel uit bossen. Ideaal dus voor een lange wandeling met zijn tweeën!

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van de sauna 

en het zwembad
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 partner copied from other theme

 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. Aan de rand 
van het dorp, een boogscheut verwijderd van wondermooie wijngaarden en 
schilderachtige bossen, ligt 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 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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 partner copied from other theme

 Hôtel-Restaurant du Château D'Andlau in  Barr
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  HÔTEL-RESTAURANT  
DU CHÂTEAU D'ANDLAU **

 BARR •  FRANKRIJK

 Een tweesterrenhotel in de natuurlijke omgeving van de Elzas, meer heb je 
toch niet nodig om tot rust te komen? Bij Hôtel-Restaurant du Château 
d’Andlau ben je daarvoor op de juiste plaats. Met ook een eigen restaurant 
kun je hier zowel genieten van een aangenaam verblijf als van een verruk-
kelijk diner. Bovendien ligt het hotel langs de wijnroute van de Elzas, je 
kunt er dus van op aan dat enkel de beste wijnen worden geserveerd bij het 
eten. Hôtel-Restaurant du Château d’Andlau beschikt over 22 kamers met 
uitzicht op de prachtige tuin van het hotel. De perfecte omgeving om je te 
kunnen ontspannen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hôtel du Théâtre in  Metz
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  HÔTEL DU THÉÂTRE ***
 METZ •  FRANKRIJK

 In het historische centrum van Metz, in het noorden van Frankrijk en langs 
de oever van de Moezel, ligt het prachtige Hôtel du Théâtre. Het hotel 
vindt zijn onderdak in een zeventiende-eeuws gebouw dat gedecoreerd werd 
met achttiende-eeuwse meubels. De 66 kamers van Hôtel du Théâtre zijn 
voorzien van gratis draadloos internet, satelliet-tv, telefoon, minibar en eigen 
badkamer. 's Ochtends wacht je een gevarieerd ontbijt in een sfeervolle 
ontbijtruimte dat eventueel op de kamer geserveerd kan worden. Geniet op 
het terras van het hotel, neem een duik in het overloopzwembad of verwen 
jezelf in de lounge waar je met een drankje in de hand helemaal tot rust komt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Novotel Metz Centre in  Metz

221 

HÔTEL BRISTOL MULHOUSE ***
MULHOUSE •  FRANKRIJK

De stad Mulhouse is een pareltje van de zuidelijke Elzas. Het culturele aanbod 
is er rijk, het historische centrum is prachtig bewaard gebleven en de hele stad 
baadt in een bijzonder kleurrijke sfeer. En natuurlijk zijn ook de omliggende 
wijngaarden een extra troef. In het stijlvolle driesterrenhotel Bristol Mulhouse, 
vlak bij de voetgangerszone in het hartje van de stad, ben je op de juiste plek 
om alle facetten van deze mooie stad te ontdekken. De kamers zijn ruim en 
comfortabel, met onder meer gratis wifi.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

wellness ruimte
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 INTER-HOTEL Le Cœur d'Or in  Douzy
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  INTER-HOTEL LE CŒUR D'OR ***
 DOUZY •  FRANKRIJK

 Net onder de Frans-Belgische grens vormen de Franse Ardennen een prach-
tige regio die verrassend veel te bieden heeft, met het imposante kasteel van 
Sedan, de middeleeuwse burcht van Bouillon en de prachtig gelegen Abdij 
van Orval. In het dorpje Douzy, een tiental kilometers van de stad Sedan, 
ligt INTER-HOTEL Le Cœur d'Or. Het authentieke gebouw ligt midden 
in het dorp en biedt 25 rustige, comfortabele kamers. Je mag rekenen op 
airco en gratis wifi op je kamer, die qua inrichting een mix is van modern en 
warm rustiek. In La Taverne de Maitre Kanter, het ruime restaurant van Le 
Cœur d'Or, mag je je verwachten aan een diner waarbij lokale producten 
een hoofdrol spelen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Novotel Fontainebleau Ury in  Ury
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  NOVOTEL FONTAINEBLEAU URY ****
 URY •  FRANKRIJK

 Het Forêt de Fontainebleau is een populaire plek bij enthousiaste natuurlief-
hebbers. De groene long van het Île-de-France trekt ieder jaar meer dan twaalf 
miljoen bezoekers. Midden in dat bos staat het Kasteel van  Fontainebleau, een 
toeristische trekpleister die op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. Aan 
de rand van het Fôret de Fontainebleau overnacht je in het vier sterrenhotel 
Novotel Fontainebleau Ury. Voor de aankleding van de 126 kamers is gekozen 
voor wit en lichtblauw met beige accenten. Het ontbijt wordt geserveerd in 
restaurant Côté Jardin. Ten slotte vind je in het hotel ook alles om te ontspan-
nen, zoals een buitenzwembad en een wellnessruimte met sauna en solarium.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

sauna en het buiten-
zwembad
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 Atypik Hôtel in  Clichy
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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 
hydromasserende douche of boek een deugddoende massage.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
in een Strophe- of 
Rime-kamer

• een ontbijt
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 Hôtel Châteaudun Opéra in  Parijs
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  HÔTEL CHÂTEAUDUN OPÉRA ***
 PARIJS •  FRANKRIJK

 Le Neuvième is een wijk met vele gezichten. Terwijl aan de ene kant de 
Grands Boule vards te vinden zijn met hun winkels en de opera, ligt aan de 
noordkant de hippe wijk Pigalle met zijn bekende cabarets en nachtleven. 
Ergens op het middelpunt ligt de buurt Lorette-Martyrs. De perfecte plek 
om Parijs bij dag en bij avond te ontdekken, en de plek waar jij overnacht 
in Hotel Châteaudun Opéra. Gasten die van art deco houden zullen zich 
ongetwijfeld verlekkeren aan het mooie interieur. Het geheel ademt een 
eigentijdse sfeer die het midden houdt tussen klassiek en hedendaags. De 
dertig kamers vormen daar overigens geen uitzondering op en zijn voorzien 
van alle comfort.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

fitness
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 Hôtel Douglas in  Puteaux
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  HÔTEL DOUGLAS ***
 PUTEAUX •  FRANKRIJK

 Douglas is een modern hotel in Puteaux, in het noordwesten van Parijs. Na 
een tramritje van amper drie minuten sta je in La Défense, het bekende 
zakendistrict. Ook winkelliefhebbers komen hier aan hun trekken in de grote 
shoppingcentra zoals Les Quatre Temps en CNIT. Het kleinschalige hotel 
wordt uitgebaat door een vriendelijk koppel en biedt 32 frisse kamers. De 
inrichting is klassiek maar stijlvol, met houten teak meubels en levendige 
kleuraccenten. Dat de binnenstad niet ver is, bewijst het mooie uitzicht 
op de Eiffeltoren dat je vanuit sommige kamers hebt. De stijlvol ingerichte 
receptie en ontbijtkamer zullen je zin om te reizen zeker aanwakkeren, met 
modelvliegtuigjes, luchtvaartrekwisieten en mooie oude prenten aan de muur.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel Espace Champerret in  Levallois-Perret
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  HÔTEL ESPACE CHAMPERRET ***
 LEVALLOIS-PERRET •  FRANKRIJK

 Enkele minuten buiten Parijs, aan de andere kant van de Boulevard 
 Périphérique, ligt de buitenwijk Levallois-Perret. Hier is Hôtel Espace 
 Champerret gevestigd. Zeker voor wie met de auto naar Parijs komt, is dit een 
goede uitvalsbasis. Het is immers gemakkelijk bereikbaar en met de metro ben 
je snel in het centrum van Parijs. Je kunt je auto, tegen betaling, vlak bij het 
hotel parkeren. Bij binnenkomst in het hotel voel je je meteen in het zuiden, 
een gevoel dat nog versterkt wordt door de veranda en de prachtige patio 
met leuke stoeltjes en veel bloemen. Overal in het hotel is airconditioning 
voorzien. De 39 kamers garanderen een heerlijk verkwikkende nachtrust.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel George Sand in  Courbevoie
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  HÔTEL GEORGE SAND ***
 COURBEVOIE •  FRANKRIJK

 Achter de mozaïekgevel en de smeedijzeren poort schuilt een charmant 
familiehotel dat nog steeds in de sfeer van weleer baadt. Hôtel George 
Sand ligt dicht bij het bekende zakendistrict La Défense. In het station van 
Courbevoie neem je de rechtstreekse trein naar het Gare Saint-Lazare. In 
de andere richting brengt de trein je naar Versailles, waar je een van de be-
roemdste kastelen ter wereld kunt bezoeken. In contrast met zijn moderne 
ligging, biedt dit hotel 32 charmante kamers met een melancholisch karakter. 
Je vindt er bovendien alle comfort voor een aangenaam verblijf.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel Le Dauphin in  Puteaux
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  HÔTEL LE DAUPHIN ***
 PUTEAUX •  FRANKRIJK

 In het hart van de Parijse wijk Puteaux la Défense staat het comfortabele 
drie sterrenhotel Hôtel Le Dauphin. Achter de neutrale façade komt de 
charme van het hotel je tegemoet: rechts is de kleine receptie met daarachter 
een intieme, comfortabele lounge waar 's ochtends een heerlijk ontbijt-
buffet voor je wordt klaargezet. Bij goed weer is het gezellig ontbijten in het 
groene stadstuintje. De 37 kamers zijn stuk voor stuk comfortabel en met 
gevoel voor smaak ingericht in warme en goed gecombineerde pastelkleuren. 
Omdat het hotel in een woonwijk ligt, zie je hoe het alledaagse leven van 
de Parijzenaar verloopt. Er zijn winkels, wijkcafés, bistro's en restaurants in 
verschillende prijsklassen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel Murat in  Parijs
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  HÔTEL MURAT ***
 PARIJS •  FRANKRIJK

 Wie kan 'nee' zeggen tegen een verblijf in de meest romantische stad van de 
wereld? Of je nu in de zomer of in de winter gaat, betoveren doet de lichtstad 
altijd. Met deze bon verblijf je in het gezellige en uitermate verzorgde Hôtel 
Murat, op enkele minuutjes wandelen van het Parc des Princes en vlak bij de 
oevers van de Seine. Je verblijft in een van de 28 geluidsdichte kamers die 
het klassiek ingerichte hotel rijk is. Elke kamer beschikt over een televisie, 
telefoon, wifi, bureau en een badkamer met douche of bad. Het uitgebreide 
ontbijtbuffet kun je nemen in de rustgevende bar, compleet met schilderijen 
uit de Napoleontische tijd. Tegen een kleine meerprijs kun je ook rustig op je 
kamer ontbijten. Je auto kun je kwijt op de openbare parking vlak bij het hotel.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Ibis Paris Boulogne Billancourt in  Boulogne-Billancourt
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  IBIS PARIS BOULOGNE BILLANCOURT ***
 BOULOGNE-BILL ANCOURT •  FRANKRIJK

 Boulogne-Billancourt vind je in het zuidwesten van de Franse hoofdstad, 
in de buurt van de befaamde gravelterreinen van Roland Garros en van 
het Parc des Princes. Vanaf het hotel liggen de Parijse binnenstad en haar 
bezienswaardigheden aan je voeten! Je loopt een kleine honderd meter tot 
bij metrostation Billancourt, stapt er de metro op en in een-twee-drie ben je 
bij het Louvre, het beroemde museum waar je enkele dagen kunt rondlopen 
zonder alles gezien te hebben. Ibis-hotels staan voor een uitstekende service 
en degelijke, functionele kamers, een regel waar het ibis Paris Boulogne- 
Billancourt alvast geen uitzondering op is. De 52 kamers werden recent 
opgefrist en voorzien van nieuwe bedden en het nodige comfort.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Ibis Paris Levallois-Perret in  Levallois-Perret
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  IBIS PARIS LEVALLOIS PERRET ***
 LEVALLOIS-PERRET •  FRANKRIJK

 ibis Levallois-Perret ligt in de voetgangerszone van Levallois, net buiten de 
Péri phérique ten noordwesten van het Parijse stadscentrum. Je bent meteen 
op alle belangrijkste plekken van Parijs, want je logeert op vijf minuutjes 
lopen van de metrostations Louise Michel en Anatole France. Het hotel is 
ondergebracht in een authentieke paardenstal en telt 53 comfortabele en 
gezellige kamers, waar je terechtkunt na een lange dag in de stad. Alle kamers 
beschikken over airco en gratis draadloos internet. Ze werden functioneel 
ingericht met warme kleuren en eigentijds meubilair. Je kunt ook gezellig 
en rustig genieten van een fris drankje op de binnenkoer van het hotel. 
's Ochtends is het smullen van een smakelijk ontbijtbuffet.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Novotel Paris Rueil Malmaison in  Rueil Malmaison
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  NOVOTEL PARIS RUEIL MALMAISON ****
 RUEIL MALMAISON •  FRANKRIJK

 Novotel Paris Rueil Malmaison ligt aan de oevers van de Seine, in Rueil- 
Malmaison, net ten noordwesten van het centrum van Parijs. Hier logeer 
je in alle rust en toch sta je snel in de stad. Op een minuutje wandelen van 
het hotel is een RER-halte A, een directe lijn naar het centrum. Het ho-
tel telt 118 ruime kamers voorzien van een minibar, een televisie en gratis 
draadloos internet. In de kamers kun je ontspannen in alle rust dankzij de 
moderne inrichting met geavanceerde apparatuur en het ergonomische 
design. Zin in iets lekkers? Stap het Novotel Café binnen voor een klein of 
stevig gerecht uit de Franse keuken. Tot de faciliteiten van het hotel behoort 
ook een fitnessruimte.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Mercure Paris Sud Parc du Coudray in  Le Coudray-Montceaux
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  MERCURE PARIS SUD  
PARC DU COUDRAY ****

 LE COUDRAY-MONTCEAUX •  FRANKRIJK

 Wil je Parijs bezoeken, maar toch van een rustige en natuurlijke omgeving 
genieten? Dan is Mercure Paris Sud Parc du Coudray het perfecte hotel 
voor jou. Op een halfuur van de bruisende metropool vind je het gezelli-
ge viersterrenhotel in een groen park van maar liefst twintig hectare. De 
125  kamers zijn modern ingericht met warme kleuren en een aparte bad-
kamer. Vanuit je kamer heb je een prachtig zicht op het bosrijke park of over 
het verwarmde buitenzwembad. In restaurant Les Cedres geniet je van een 
innovatief, gastronomisch menu van overheerlijke seizoensgerechten. Voor 
een aperitief kun je terecht in de trendy bar.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Novotel Château de Maffliers in  Maffliers
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  NOVOTEL CHÂTEAU DE MAFFLIERS ****
 MAFFLIERS •  FRANKRIJK

 Op dertig kilometer ten noorden van Parijs ligt het dorp Maffliers. Hier, 
heerlijk rustig in een groot park, ligt Novotel Château de Maffliers. De 
keten van Novotel bouwde in de groene tuin van het Château de Maffliers 
een hedendaags complex in de stijl van het kasteel. In het nieuwe pand zijn 
kamers gevestigd met trendy kleuren, meubels en materialen en een moderne 
badkamer met douche. In het kasteel zelf zijn het restaurant, de bar en het 
zwembad ondergebracht. Je kunt vrij gebruik maken van het binnenzwembad, 
de sauna of een van de gratis fietsen om de streek te verkennen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

wellness faciliteiten
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 Novotel Saclay in  Saclay
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  NOVOTEL SACLAY ****
 SACL AY •  FRANKRIJK

 Het Novotel Saclay is gelegen in de groene omgeving van de Vallée de 
Chevreuse, niet ver van Parijs en op slechts vijftien minuten van het kasteel 
van Versailles. Het viersterrenhotel bestaat uit twee gebouwen: een oude 
gerestaureerde boerderij waar seminaries kunnen gehouden worden en een 
modern slaapgedeelte. Hier verblijf je in comfortabele kamers, voorzien van 
een televisie, gratis internet en een eigen badkamer. Als gast kun je onder 
andere gebruik maken van het buitenzwembad, de minigolfbaan of je kunt 
fietsen huren. 's Ochtends staat er een uitgebreid ontbijtbuffet voor je klaar 
en ook 's avonds is het gezellig dineren in het Novotel Café waar traditionele 
en gezonde gerechten geserveerd worden.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Qualys Hotel Golf Paris Est in  Rosny-sous-Bois
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  QUALYS-HOTEL GOLF PARIS EST ****
 ROSNY-SOUS-BOIS •  FRANKRIJK

 Wie Parijs wil bezoeken, maar buiten het centrum wil overnachten, is bij 
 Qualys-Hotel Golf Paris Est aan het juiste adres. Met het openbaar vervoer 
ben je maar een kwartier verwijderd van het Parijse centrum. Het nabij 
gelegen Domus-shoppingcenter zal de harten van fashionista's sneller doen 
slaan en golfliefhebbers kunnen zich uitleven op de aangrenzende golfbaan. 
Je verblijft in een comfortabel en modern ingerichte kamer met flatscreen-
televisie, gratis wifi, airconditioning en een bureau. De badkamer is voorzien 
van een ligbad en föhn. Voor een hapje en een drankje kun je van maandag tot 
donderdag terecht in restaurant Le Vieux Carré of dagelijks in de hotelbar.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Château de Fleury-la-Forêt in  Fleury-la-Forêt

239 

AUBERGE DE L’ABBAYE
LE BEC-HELLOUIN •  FRANKRIJK

Het charmante Auberge de l’Abbaye herbergt een hotel en een restaurant, 
en ligt in het centrum van het mooie dorpje Le Bec-Hellouin. Het interieur 
van dit hotel is een combinatie van een Normandische stijl met moderne 
elementen. Je overnacht in een comfortabele kamer met een gerenoveerde 
badkamer, flatscreentelevisie en gratis wifi. Op mooie dagen kun je heerlijk 
ontspannen op het overdekte terras. In Hoog-Normandië zit je goed voor 
unieke gastronomie en tal van bezienswaardigheden. In het kanton Brionne 
kun je dan weer de culturele of sportieve toer op gaan.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een klassieke kamer

• een ontbijt
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 Hostellerie de la Vieille Ferme in  Mesnil-Val-Plage Criel-sur-Mer
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  HOSTELLERIE DE LA VIEILLE FERME ***
 MESNIL-VAL-PL AGE CRIEL-SUR-MER •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 La Ferme du Pape in  Eguisheim
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  LA FERME DU PAPE ***
 EGUISHEIM •  FRANKRIJK

 Eguisheim, enkele kilometers ten zuiden van Colmar en gelegen in de Elzas, 
is een dorpje de naam pittoresk waardig. Het kasteel van de ooit machtige 
graven van Eguisheim, dat helaas niet meer bestaat, vormde de as van het 
dorp dat daarrond werd gebouwd. In het centrum van Eguisheim bevindt zich 
Hostellerie La Ferme du Pape. Hier vind je 46 rustgevende en comfortabele 
kamers die in 2011 grondig werden gerenoveerd en uitgerust zijn met alle 
standaardvoorzieningen. Na een welverdiende nachtrust wacht je een lekker 
ontbijtbuffet om de dag goed te beginnen. Het hotel beschikt bovendien 
over een terras waar je 's avonds gezellig kunt dineren.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel-Restaurant Le Fruitier in  Villedieu-les-Poêles
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  HÔTEL-RESTAURANT LE FRUITIER ***
 VILLEDIEU-LES-POÊLES •  FRANKRIJK

 Ontdek de charmante streek Normandië. Tussen de stranden van de landing 
in 1944 en de Mont-Saint-Michel word je hartelijk ontvangen in Hôtel Le 
Fruitier. De 48 kamers zijn ruim en mooi ingericht in een elegante en heden-
daagse stijl. Na een verkwikkende strandwandeling kun je je smaakpapillen 
laten verwennen in het onlangs gerenoveerde restaurant L'Atelier. Hier 
heerst een warme sfeer en de gerechten worden er met veel zorg bereid 
met streekgebonden ingrediënten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 INTER-HOTEL Cositel in  Coutances
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  INTER-HOTEL COSITEL ***
 COUTANCES •  FRANKRIJK

 Bij INTER-HOTEL Cositel is niets te mooi om waar te zijn. Je verblijft 
hier in een hotel dat zich met een mooie, grote tuin en een al even mooie 
vijver onderscheidt van de concurrentie. Het moge duidelijk zijn dat je bij 
INTER-HOTEL Cositel verzekerd bent van een rustgevende vakantie. Je 
bevindt je hier op slechts een uur rijden van de bekende Mont Saint-Michel, 
maar ook de stranden waar in 1944 de landing in Normandië plaatsvond, zijn 
per wagen gemakkelijk bereikbaar. Na een leuke uitstap kom je verder tot 
rust in een van de 55 ruime en comfortabele kamers. Daarnaast is ook je 
trouwe viervoeter hier (zonder meerprijs) van harte welkom.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 INTER-HOTEL Notre Dame Rouen in  Rouen
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  INTER-HOTEL NOTRE DAME ROUEN ***
 ROUEN •  FRANKRIJK

 In het hart van Hoog-Normandië verwelkomt het INTER-HOTEL Notre 
Dame Rouen je voor een weekendje Noord-Franse charme. Hier logeer je op 
slechts enkele minuutjes wandelen van de beroemde kathedraal, een van de 
grootste en bekendste gotische bouwwerken van Frankrijk. Het middeleeuwse 
centrum van de stad, waar de pittoreske steegjes, toffe winkelstraten en 
heerlijke restaurantjes niet te tellen zijn, ligt vlakbij. Op je compacte kamer 
ben je zeker van een comfortabel verblijf zonder zorgen. Gratis wifi laat je 
toe om alle bezienswaardigheden nog even op te zoeken op je kamer, een 
flatscreentelevisie en iPod-dockingstation zorgen ondertussen voor wat 
ontspanning. De kamers zijn stuk voor stuk modern en fris ingericht.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 INTER-HOTEL La Cour Carrée in  Eu
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  INTER-HOTEL LA COUR CARRÉE ***
 EU •  FRANKRIJK

 INTER-HOTEL La Cour Carrée is een voormalige vierkantshoeve uit 1892, 
gebouwd in de typische stijl van het Pays de Caux. Het erf wordt langs alle 
kanten omgeven door hoge muren of gebouwen. Er is slechts één toegang 
tot de binnenplaats. De hoeve was ooit een steenbakkerij en werd later een 
kippenkwekerij. Er werd flink gerenoveerd en de kamers kregen een heel 
eigen sfeer. Het hotel werd ingericht in Franse plattelandsstijl. De kamers 
zijn voorzien van alle comfort. Voor een drankje kun je terecht in de lounge-
bar. Er is een gratis parking en ook een tuin. Nog een interessant weetje: 
de gemeente Eu werd door Michelin opgenomen in de lijst van mooiste 
omwegen van Frankrijk.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een comfortkamer

• een ontbijt
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  Les Jardins de Deauville in  Saint-Martin-aux-Chartrains
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   LES JARDINS DE DEAUVILLE ***
 SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS •  FRANKRIJK

 Wie wil er niet vertoeven in een oase van rust, comfort en gastvrijheid? Les 
Jardins de Deauville bevindt zich tussen Pont L'Eveque en de mondaine 
badplaats Deauville. De ruime kamers van Les Jardins de Deauville zijn 
modern ingericht met een nostalgische toets en beschikken over alle nodige 
voorzieningen. 'Le Carrousel', het restaurant van het hotel, profiteert dankzij 
zijn open haard en grote erkers van een bijzonder charmante sfeer. Met ook 
een keuken die je aangenaam zal verrassen, zit je hier op de juiste plek voor 
een lekker diner. Bij het ochtendgloren wacht een lekker ontbijtbuffet je op 
om de dag positief in te zetten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 Aan de Normandische kust gaan het groen van de weiden en het blauw van de 
zee hand in hand. Op ongeveer een kilometer van de zee vind je 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:

• een halve fles huis-
gemaakte cider als 
welkomstdrankje

• een overnachting in 
een joert

• een ontbijt
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 INTER-HOTEL du Château in  Dinan
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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 hedendaags 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 mu-
ren 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
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 Hôtel Restaurant Les Quatre Salines in  Roz-sur-Couesnon
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  INTER-HOTEL LES QUATRE SALINES 
BAIE DU MONT SAINT-MICHEL ***

 ROZ-SUR-COUESNON •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel Eden Saint Malo in  Saint Malo

250 

  HÔTEL EDEN SAINT-MALO ***
 SAINT-MALO •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een superiorkamer

• 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 noorden 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 9 km van Cancale. Op een halfuurtje rijden 
vind je dorpen als Saint-Malo, Dinard en Châteauneuf. In Le Village Insolite 
word je een met jezelf en de natuur en overnacht je met je gezin in een joert, 
een typisch Mongoolse tent. Dat klinkt primitiever dan het is, want de joerts 
bieden 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 terwijl je kinderen zich nog 
amuseren op de speelplaats. 's Ochtends laad je je batterijen dan weer op 
met een overheerlijk continentaal ontbijt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een aperitief bij 
aankomst

• een overnachting in 
een joert

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

 Gunstig gelegen in Plouénan vind je camping Mer & Yourtes, vijfhonderd 
meter verwijderd van de zee. Ontdek de charme van het kamperen in een 
joert. Deze bijzondere accomodaties zijn kleurrijk, warm en comfortabel, een 
plezier voor jong en oud. De douches en toiletten bevinden zich buiten op 
het terrein. Dit is echt kamperen! Een keukentje met magnetron en koelkast 
is beschikbaar. Geniet van je verblijf door met je familie in de vrije natuur 
rond te wandelen of verken Bretagne via de vele routes van de GR34. Mer 
& Yourtes biedt zelf ontbijt aan en er kunnen lunchpakketten klaargemaakt 
worden. Dit is beslist een plek om te ontdekken, om uit te rusten, om te 
genieten en natuurlijk om te zonnebaden en te zwemmen in de zee.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een aperitief bij 
aankomst 

• een overnachting in 
een joert

• een ontbijt
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 Quality Hotel La Marébaudière in  Vannes
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  QUALITY HOTEL LA MARÉBAUDIÈRE
 VANNES •  FRANKRIJK

 Quality Hotel la Marébaudière ligt in het Bretoense stadje Vannes, in het 
westen van Frankrijk. Het oude stadscentrum van Vannes wordt gedomineerd 
door de gotische Sint-Pieterskathedraal, verkeersvrije nauwe straatjes en 
traditionele kleurrijke vakwerkhuizen. Je overnacht op amper vijf minuten 
wandelen van de kathedraal en tien minuten van de jachthaven. Het Quality 
Hotel la Marébaudière telt 41 kamers die beschikken over het comfort dat 
je van een viersterrenhotel verwacht: flatscreentelevisie, koffie- en thee-
faciliteiten, kluisje, wekker, gratis wifi en badkamer met haardroger en douche 
of bad. 's Ochtends geniet je van een uitgebreid ontbijtbuffet met uitzicht 
op de tuin. Het hotel beschikt niet over een restaurant, maar vlakbij vind je 
verschillende restaurants waar je typische streekgerechten kunt proeven.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 Village de Yourtes is gelegen op een steenworp van de prachtige Emerald 
Kust en zijn appelblauwzeegroene zee. Het dorp is een camping site in een 
park van één hectare met kookgelegenheid, wellness- en barbecue faciliteiten 
en gratis wifi. Smaak de bijzondere ervaring van het leven in een joert. Deze 
tenten zijn ingericht met traditioneel Mongoolse meubels. Je vindt er een 
keuken en eethoek, de badkamer wordt gedeeld. Village de Yourtes trakteert 
je dagelijks op een smaakvol continentaal ontbijt dat in de joert zelf geserveerd 
kan worden. Er is ook een supermarktje en bar aanwezig op het domein. 
 Bezoek Saint-Malo dat zich op 35 minuten rijden bevindt of waag je kans bij 
een spelletje petanque met je kinderen. Village de Yourtes is gegarandeerd 
een ervaring die je niet snel vergeet.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een aperitief bij 
aankomst 

• een overnachting in 
een joert

• een ontbijt
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 Appart'Hotel Quimper Bretagne in  Quimper
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  APPART'HOTEL QUIMPER BRETAGNE ***
 QUIMPER •  FRANKRIJK

 In de Franse stad Quimper ontdek je de Bretoense traditie in de vorm van 
het historisch erfgoed, de tongstrelende gastronomie en de heerlijke zilte 
zeelucht. Uitvalsbasis voor je ontspannen weekend is het Appart'Hotel 
Quimper Bretagne, een driesterrenhotel dat zich op minder dan vijf minuten 
wandelen van de Kathedraal Saint-Corentin bevindt. Het hotel bestaat uit 
95 ruime, luxueuze studio's en appartementen, waar je naast een  kitchenette 
en een leefruimte ook kunt genieten van de hotelfaciliteiten, zoals bed-
linnen, handdoeken en een ontbijtbuffet. Een eigen restaurant heeft het 
 Appart'Hotel Quimper Bretagne niet, maar in de nabije omgeving vind je 
verschillende eetgelegenheden en (voor wie liever zelf in de potten en pannen 
roert) ook een supermarkt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 INTER-HOTEL de la Baie de Morlaix in  Carantec
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  INTER-HOTEL DE LA BAIE  
DE MORLAIX ***

 CARANTEC •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel Saint-Cyr in  La Ferté-Saint-Cyr
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  HÔTEL SAINT-CYR **
 L A FERTÉ-SAINT-CYR •  FRANKRIJK

 In het departement Loir-et-Cher kun je genieten van het echte, landelijke 
Frankrijk. De streek staat vooral bekend om de kastelen van Chambord en 
Cheverny. Het is er zalig fietsen en wandelen door de weidse landschappen. 
Je kunt de omgeving ook verkennen vanaf het water, want de rivier de Loire 
kronkelt dwars door het gebied. Zoek je een ontspannende bestemming, dan 
is het charmante dorpje La Ferté-Saint-Cyr een perfecte optie. De eigenaars 
van Hôtel Saint-Cyr heten je van harte welkom. De kamers ademen, net als de 
rest van het hotel, een landelijke sfeer en zijn voorzien van televisie, minibar en 
telefoon. In de badkamer kun je heerlijk genieten van de combinatie douche 
en bad. Het ontbijt bestaat enkel uit kraakverse lekkernijen uit de buurt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 FR
A

N
K

R
IJ

K



309

DEZE BONGO

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

 partner copied from other theme

 INTER Hôtel des Cèdres in  Orléans
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  INTER-HOTEL DES CÈDRES ***
 ORLÉANS •  FRANKRIJK

 In het oude stadscentrum van Orléans kan je onder meer de Cathédrale 
 Sainte-Croix uit 1278 bezoeken, ook het ruiterstandbeeld van Jeanne d'Arc 
is het bezichtigen zeker waard. Na een dagje vertoeven in deze gezellige, 
pittoreske stad kun je tot rust komen in INTER-HOTEL des Cèdres, gelegen 
op zo'n tien minuutjes wandelen van het centrum. De uitbaters van dit char-
mante hotel ontvangen je met alle professionalisme van de wereld en heten 
je welkom in "een huis dat een nacht lang het uwe zal zijn". Na een goede 
nachtrust in een van de prachtige kamers die het hotel te bieden heeft, wacht 
je een uitgebreid, maar vooral lekker ontbijt met uitzicht op de prachtige tuin.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Les Pierres d'Aurèle in  Saint-Georges-sur-Cher
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  LES PIERRES D'AURÈLE
 SAINT-GEORGES-SUR-CHER •  FRANKRIJK

 Les Pierres d'Aurèle combineert charme en rust in een ongelooflijk decor. 
Deze bed & breakfast maakt immers deel uit van een wijngaard in de Loire-
vallei. Van uit de kamers heb je dan ook prachtig uitzicht over het zwembad in 
de tuin en de wijnstokken: leven als God in Frankrijk wordt hier een tastbare 
uitdrukking. De vijf kamers zijn voldoende ruim en met zorg ingericht. Ze 
hebben stuk voor stuk een eigen badkamer, een apart toilet, airconditioning 
en een apart salonnetje van waar je uitkijkt over de rijpende druiven. Dankzij 
de zuidgeoriënteerde ramen baden de kamers in het licht.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer 

• een ontbijt
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 ibis Styles Mâcon centre in  Mâcon
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  IBIS STYLES MÂCON CENTRE ***
 MÂCON •  FRANKRIJK

 Het ibis Styles Mâcon Centre ligt in het centrum van de stad en biedt daarmee 
de ideale uitvalsbasis om het gezellige stadscentrum én de  Bourgognestreek 
te verkennen, bekend om haar lekkere wijnen en delicatessen. De kamers zijn 
eenvoudig maar modern ingericht en beschikken over een flatscreentelevisie, 
een kluisje en een eigen badkamer. 's Ochtends staat er ontbijtbuffet voor je 
klaar en voor een lekkere lunch of een uitgebreid diner kun je terecht in een 
van de vele restaurants in de omgeving. Verder beschikt het hotel over een 
buitenzwembad (niet verwarmd), mogelijkheden tot tennis, golf, bowling, 
snooker, fietsenverhuur en een privéparking.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hôtel Le Lac in  Malbuisson
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  HÔTEL LE LAC ***
 MALBUISSON •  FRANKRIJK

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

 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).

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Auberge de la Tomette in  Vitrac
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  AUBERGE DE LA TOMETTE ***
 VITRAC •  FRANKRIJK

 Vitrac is een stadje tussen de Auvergne en de Dordogne, een groene en 
heuvel achtige streek in het zuidwesten van Frankrijk. Dit is niet alleen een 
interessante streek vol historische sites, het is ook een zonnige vakantie-
bestemming voor het hele gezin. Dat vakantiegevoel wordt nog wat versterkt 
bij Auberge la Tomette, een sympathiek kleinschalig hotel dat omgeven is 
door een riante bloementuin. Het hotel heeft met een gezellig restaurant, 
een schaduwrijk terras, een groot zwembad en een wellnessruimte alles voor 
handen om je verblijf onvergetelijk te maken. Stress krijgt hier schijn van 
kans, ontspannen is het enige dat telt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Appart'Hotel Le Splendid - Terres de France in  Allevard
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  APPART'HOTEL LE SPLENDID
 ALLEVARD •  FRANKRIJK

 In de Alpen, vlak bij de Savoie, vind je Appart´Hotel Le Splendid. Met zijn 
ligging in Allevard, een oord dat zijn gezonde reputatie dankt aan zijn ther-
male wateren, is het een perfecte vakantiebestemming. Een casino, een 
spa, het stadscentrum: allemaal binnen handbereik. In het hotel slaap je in 
comfortabel ingerichte appartementen die allemaal uitgerust zijn met een 
eigen keuken. Recht tegenover je hotel vind je het thermale centrum van 
Allevard. Grenoble en Chambery liggen op 40 minuten en naar Lyon rijd je 
in een tweetal uur. In de winter vind je binnen de tien kilometer een skipiste. 
Ideaal dus voor een ontspannende vakantie in welk seizoen dan ook.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 FR
A

N
K

R
IJ

K



317

DEZE BONGO

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

266 

  DÉFIPLANET
 DIENNÉ •  FRANKRIJK

 Heb je even genoeg van je routine? Dan is DéfiPlanet de plaats bij uitstek om 
er tussenuit te knijpen. Het vakantiepark staat bekend om zijn eigenzinnige 
en ongewone verblijfplaatsen. Dankzij je Bongo logeer je in een authentieke 
Mongoolse joert, een traditionele tent die vooral in Centraal-Azië gebruikt 
wordt door rondtrekkende nomaden. Vanzelfsprekend beschik je in de joert 
over alle comfort dat nodig is om te kunnen genieten. Voor gezinnen met 
kleine kinderen zijn er (na reservering) kinderbedjes- en stoelen beschikbaar. 
Verder bieden twee zwembaden, een ecologisch dierenpark en een wellness 
met sauna genoeg plezier of ontspanning. Je kunt ook nog fietsen huren, 
tafeltennissen of minigolf spelen, en er worden kooklessen en hindernissen-
parcoursen in de bomen georganiseerd.

 VOOR 2 PERSONEN:
• een overnachting in een 

Mongoolse joert
• een ontbijt
• het hele jaar toegang tot de 

zwembaden, waarvan één 
binnen en verwarmd (27°C)

• vrije toegang tot de buiten-
fitness, wandelwegen, 
petanque terrein en het 
beach volleybalveld

In de joert is aanwezig: elektri-
ci teit en verwarming, bedden-
goed, een Senseo- apparaat 
(eigen pads meenemen), een 
vaatdoek, afwasmiddel, een 
sponsje en een vuilniszak, een 
kinderbed en kinderstoel (op 
voorhand reserveren)
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  DOMAINE ECÔTELIA
 LE NIZAN •  FRANKRIJK

 In het zuiden van Gironde, nabij Sauternes en op een klein uur rijden van 
Bordeaux, ligt Domaine EcÔtelia waar alles in het teken staat van de natuur 
en ecologisch verantwoord leven. Domaine EcÔtelia biedt je 22 authentieke 
accommodaties in tien verschillende varianten. Elk stulpje heeft zijn eigen 
verhaal en biedt je een aparte ervaring. Uiteraard valt dit alles in combinatie 
met het comfort en de voorzieningen die nodig zijn om van een prachtig 
verblijf te genieten. Bij mooi weer kan je bijvoorbeeld een frisse duik nemen 
in het natuurlijk zwembad. Beleef een unieke en duurzame ervaring om 
nooit meer te vergeten!

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een joert

• een ontbijt
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  APPART'HOTEL LA ROCHE-POSAY
 L A ROCHE-POSAY •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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  HÔTEL RENAISSANCE ****
 CASTRES •  FRANKRIJK

 Te midden van het historische hart van Castres, een sfeervol stadje ten oos-
ten van Toulouse, ligt Hôtel Renaissance, op wandelafstand van alle winkels, 
restaurants, musea en de Place Jean Jaurès. Dit driesterrenhotel dateert 
uit de zeventiende eeuw en werd opgetrokken uit hout en rode baksteen, 
kenmerkend voor dit oude maar pittoreske stadje. Met twintig comfortabele 
en ruime kamers is Hôtel Renaissance goed voorzien om je een aangenaam 
verblijf te garanderen. Bovendien heeft elk van de kamers een unieke in-
richting, zo kan je overnachten in een Japanse, Parijse of Middeleeuwse 
kamer. Maar het kan nog gekker: breng je nacht door in de eenhoornkamer!

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Domaine de Bacchus in  Saint-Christol
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  DOMAINE DE BACCHUS
 SAINT-CHRISTOL •  FRANKRIJK

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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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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 partner copied from other theme

 Best Western Hotel Köln in  Keulen

271 

  BEST WESTERN HOTEL KÖLN ****
 KEULEN •  DUITSL AND

 Op een drietal kilometer van de gezellige Altstadt van Keulen vind je het een-
voudig bereikbare Best Western Hotel Köln. Je auto laat je gratis bij het hotel 
staan. Het hedendaagse hotel heeft 92 ruime kamers, ingericht met vrolijke 
mediterrane kleuren en alle voorzien van airco, televisie, internet, telefoon 
en badkamer. Je dag gaat prima van start met een uitgebreid ontbijt buffet. 
's Middags en 's avonds worden er in het restaurant mediterrane gerechten 
geserveerd. Wil je na een dagje rondslenteren in Keulen nog even uitblazen 
dan kun je terecht in de lounge-bar van het hotel.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een fles water op de 

kamer om te delen
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 Hotel Servatius Köln in  Keulen

272 

  HOTEL SERVATIUS KÖLN ***
 KEULEN •  DUITSL AND

 Hotel Servatius Köln is rustig gelegen in de residentiële Keulse buitenwijk 
Köln-Merheim. Met de metro bereik je snel en eenvoudig de Neumarkt in 
de oude binnenstad. Het hotel opende haar deuren in 1999 en telt 38 ruime 
kamers. De grijze buitengevel van het hotel doet weliswaar anders vermoeden, 
maar binnen wacht je een aangename verrassing. Het interieur is volledig inge-
richt naar de smaak van de eigenaar: gezellig en huiselijk met warme, donkere 
kleuren. De kamers zijn allemaal ruim en modern ingericht met nieuw meubilair. 
Alle kamers hebben anti-allergiematrassen, televisie, telefoon, minibar en een 
badkamer met douche en haardroger.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• stadsplattegrond
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 Dorint Parkhotel Mönchengladbach in  Mönchengladbach

273 

  DORINT PARKHOTEL  
MÖNCHENGLADBACH ****

 MÖNCHENGL ADBACH •  DUITSL AND

 Dorint Parkhotel Mönchengladbach is een prachtig viersterrenhotel waar je 
echt verwend zult worden. Het hotel ademt, net als de omgeving, een mix 
van cultuur en natuur. De 158 kamers zijn stijlvol ingericht en redelijk ruim. 
Ze hebben een functionele badkamer en beschikken over alle hedendaags 
comfort. Bij het hotel hoort ook de Bunter Garten, wat zoveel betekent 
als 'kleurrijke tuin'. Ook hier vind je een prachtige symbiose tussen natuur 
en cultuur. Overal in de prachtige en goed onderhouden tuin staan fraaie 
beeldhouwwerken die je niet onberoerd zullen laten. Zalig relaxen doe je in 
het zwembad, de sauna en de fitnessruimte van het hotel.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot het 

wellness gedeelte van 
het hotel
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 partner copied from other theme

 Hotel Lady Astor in  Düsseldorf

274 

  HOTEL LADY ASTOR ***
 DÜSSELDORF •  DUITSL AND

 De charme van Hotel Lady Astor in Düsseldorf is ontwapenend: na een dagje 
in de stad is dit een plek waar je echt thuiskomt. De beheerders willen in hun 
hotel een persoonlijke en private sfeer creëren. Dat voornemen vertaalt zich 
in zestien kamers, waarvan de tien superiorkamers een unieke naam hebben, 
zoals 'Auguste Renoir', 'Madame Butterfly' of 'Afrika'. Er is een minibar in de 
keuken en ook een kleine bibliotheek voor de gasten. Net als de kamers zijn 
de gemeenschappelijke ruimtes in het hotel erg netjes. Je kunt ook rekenen 
op vriendelijk personeel en een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Hotel Sir Astor in  Düsseldorf

275 

  HOTEL SIR ASTOR ***
 DÜSSELDORF •  DUITSL AND

 De charme van Hotel Sir Astor in Düsseldorf is ontwapenend. Na een dagje 
shoppen in de stad is dit een plek waar je echt thuiskomt. De eigenaars willen 
in hun hotel een persoonlijke sfeer creëren door de thematische inrichting 
'England meets Africa', een voornemen dat zich vertaalt in 21 kamers, allemaal 
genoemd naar een kleur, zoals Stone Grey, Mandarin, Vanillia en Bracket 
Red. De Britse touch in combinatie met meubels in koloniale stijl of foto's 
van zebra's zorgt voor een geslaagde gezelligheid. Net als de kamers zijn de 
gemeenschappelijke ruimtes in dit hotel erg netjes. Je kunt ook rekenen op 
vriendelijk personeel en een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 Innside Düsseldorf Seestern in  Düsseldorf

276 

  INNSIDE DÜSSELDORF SEESTERN ****
 DÜSSELDORF •  DUITSL AND

 Innside Düsseldorf Seestern ligt op drie kilometer van het centrum van 
Düsseldorf, schuin tegenover een opstapstation van de U-Bahn die je in 
tien minuten naar het hart van de stad brengt. De 126 luxueuze hotelkamers 
zijn ingericht met veel hout, leder en rood tapijt, en dankzij de grote ramen 
is er veel lichtinval. Zeer opvallend is de open badkamer in glas die ervoor 
zorgt dat je kamer er nog ruimer uitziet. Het toilet is volledig apart. Uit de 
minibar mag je gratis nemen wat je wilt. DADO Restaurant & Bar, gelegen 
op de begane grond, geniet faam in heel Düssel dorf. Dit is een van de meest 
trendy loungerestaurants van de stad. 's Morgens wordt hier het uitgebreide 
ontbijtbuffet geserveerd.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot het 

wellness gedeelte van 
het hotel

• frisdranken uit de 
minibar

 D
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 TRYP Hotel Düsseldorf Ratingen in  Düsseldorf-Ratingen

277 

  TRYP HOTEL DÜSSELDORF RATINGEN ****
RATINGEN •  DUITSL AND

 Ratingen grenst direct aan Düsseldorf en is eigenlijk meer een grote buiten-
wijk van de stad. Je vindt er het hotel TRYP Düsseldorf Ratingen, dat het best 
kan worden omschreven als 'kleurrijk en modern'. In het hotel zijn 137 ruime 
kamers ondergebracht, die over alle moderne gemakken beschikken om je 
verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Bij restaurant Pappagallo kun je 
's avonds een staaltje showcooking meepikken en smul je 's ochtends van 
het uitgebreide ontbijtbuffet. Ondertussen kun je genieten van het uitzicht 
over de aangelegde vijver waarin kunstwerken staan opgesteld. Voor de 
liefhebbers: het hotel beschikt ook een kleine wellnessafdeling met een 
sauna en fitnesscentrum.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

sauna en de fitness
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 Novotel Düsseldorf City West in  Düsseldorf

278 

  NOVOTEL DÜSSELDORF CITY WEST ****
 DÜSSELDORF •  DUITSL AND

 Het viersterrenhotel Novotel Düsseldorf City West bevindt zich in zaken-
district Seestern. Van hieruit is er dankzij het openbaar vervoer een vlotte 
verbinding naar het historische stadsgedeelte en het station. Elk van de 
232 hotelkamers is voorzien van alle comfort. In de bar van het hotel kun je 
snacks en uiteraard ook een drankje verkrijgen. Ben je toe aan een volwaar-
dige maaltijd, dan serveert restaurant Le Jardin een regionale keuken met 
lichte gerechten die je vast zullen bekoren. In het fitnessgedeelte van het 
hotel geniet je van sauna's.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• een stadsplattegrond
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 Sunderland Hotel in  Sundern
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  SUNDERLAND HOTEL ****
 SUNDERN •  DUITSL AND

 In het midden van het kleine en gezellige stadje Sundern, omringd door 
bossen met klaterende beekjes en de bergen van het Sauerland, ligt het 
viersterrenhotel Sunderland. Het hotel beschikt over 55 comfortabel inge-
richte kamers die aangenaam werden gedecoreerd met warme kleuren en 
Afrikaanse invloeden. In het onlangs gerenoveerde restaurant geniet je in 
een stijlvolle inrichting met Afrikaanse decorelementen van internationale  
gerechten. Op de spijskaart vind je talrijke Afrikaanse gerechten, wat uniek 
is voor de regio. Laat je door het Sunderland Hotel meevoeren naar een 
andere wereld in de Kenbali Spa. Ontspan in de uitgebreide wellness met 
onder andere een stoombad, sauna en rustruimte.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van de 

wellness faciliteiten
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 Holiday Inn Essen City Centre in  Essen
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  HOLIDAY INN ESSEN CITY CENTRE ****
 ESSEN •  DUITSL AND

 Essen ligt in het Duitse Ruhrgebied en de historische overblijfselen staan 
dan ook grotendeels in het teken van de industriële geschiedenis van de 
stad. Dat Essen een stad in beweging is, merk je overal. Je vindt er een rijk 
cultureel leven, tal van winkelmogelijkheden en veel groen. Als geen ander 
slaagde de Duitse stad erin zichzelf heruit te vinden en zijn koolmijnverleden 
om te zetten naar een milieubewuste toekomst. In 2017 mag de stad zich vol 
trots 'Groene hoofdstad van Europa' noemen. Voor je verblijf is het centraal 
gelegen viersterrenhotel Holiday Inn Essen City Centre ideaal. Het hotel 
beschikt over moderne kamers, een sauna en een kleine fitnessruimte en 
's morgens staat er een uitgebreid Amerikaans ontbijtbuffet voor je klaar.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje 
in de lobbybar (wijn, 
bier of frisdrank)

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van de sauna
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site voor het actuele arrangement.

 partner copied from other theme

 Hotel Sonneneck in  Winterberg-Züschen

281 

  HOTEL SONNENECK ***
 WINTERBERG •  DUITSL AND

 Hotel Sonneneck in het Duitse Winterberg-Züschen is een familiehotel dat 
gerund wordt door de Nederlandse Marianne Nikkels. Alles draait hier om 
een persoonlijke aanpak, waarbij gastvrijheid en gemoedelijkheid sleutel-
woorden zijn. De zeventien eigentijds ingerichte kamers zijn voorzien van 
alle comfort. Stress maakt hier geen kans, want de hartelijke sfeer en mooie 
omgeving nemen al je zorgen weg. In de directe omgeving van het hotel is 
veel te doen. In de winter heb je tal van wintersportmogelijkheden en in de 
overige seizoenen kun je fietsen, mountainbiken, wandelen en tochten maken 
met de auto of motorfiets.

 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 theme

 Landhaus Beckmann in  Kalkar

282 

HOTEL LANDHAUS NORDENAU ***
SCHMALLENBERG •  DUITSL AND

Het Nesselbachtal, oude vakwerkhuizen en meer dan honderd kilometer 
wandelroutes vormen het decor van hotel Landhaus Nordenau in het Duitse 
Sauerland. In de kamers met flatscreentelevisie en wifi rust je comfortabel uit. 
Het Grand Café met open haard is de uitgelezen plek om weer op krachten 
te komen bij een drankje of een gevarieerd dagmenu. Wanneer je vooraf 
reserveert, kun je tegen betaling terecht in de privéwellnessruimte waar 
een sauna en Turks stoombad een extra dosis ontspanning toevoegen aan je 
verblijf. Op tien minuten ben je met de auto in het skigebied Winterberg, 
waar je ook kunt fietsen, wandelen door de bosrijke omgeving of de bergen 
beklimmen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 D
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 partner copied from other theme

 Landhotel & Gasthof Cramer in  Warstein-Hirschberg
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  LANDHOTEL & GASTHOF CRAMER ***
 WARSTEIN •  DUITSL AND

 Midden in het schilderachtige dorpje Hirschberg, dat bijna helemaal ge-
bouwd is in de typische vakwerkstijl van het Sauerland, staat het charman-
te  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 
alle comfort. Landhotel Cramer staat garant voor een romantisch verblijf in 
een ongedwongen en informele sfeer. 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:

• 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 theme

 Welcome Hotel Gästehaus im Waldpark in  Warstein
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  WELCOME HOTEL GÄSTEHAUS  
IM WALDPARK ***

 WARSTEIN •  DUITSL AND

 In Warstein, een stadje dat bekend is om het gelijknamige bier, ligt het 
Welcome Hotel Gästehaus im Waldpark. Het gasthuis bevindt zich in een 
schilderachtig landschap, midden op het terrein van de bekende en moderne 
Warsteiner-bierbrouwerij. Ideaal om een bezoek aan de brouwerij te com-
bineren met een weekendje prachtige Sauerlandse natuur. Het Gästehaus 
im Waldpark bestaat uit twee gebouwen: een bed and breakfast  en twee 
restaurants. Het gasthuis telt achttien rustiek ingerichte kamers met grenen 
meubelen. Voor een maaltijd kun je afzakken naar Plückers Hoff op zo'n 
driehonderd meter van het hotel, of naar restaurant Domschänke op een 
drietal kilometer van het hotel.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 partner copied from other theme

 Novotel Aachen City in  Aken

285 

  NOVOTEL AACHEN CITY ****
 AKEN •  DUITSL AND

 In het hart van Aken staat het viersterrenhotel Novotel Aachen City. Je 
logeert op wandelafstand van de bezienswaardigheden, zoals het historische 
stadscentrum en de Dom. Het viersterrenhotel telt 154 ruime kamers met 
airco die sfeervol en modern zijn ingericht. De comfortabele kamers zijn 
voorzien van een schrijftafel, een zithoek, internetaansluiting en koffie- en 
theefaciliteiten. In restaurant Le Jardin kun je de innerlijke mens verwennen 
met zowel regionaal als internationaal getinte gerechten. Voor een verkwik-
kend drankje is er de gezellige bar en in de zomer kun je genieten op het 
zonneterras. Het hotel beschikt verder over een fitnessruimte voor wie zin 
heeft om te sporten en een stoombad voor wie wil ontspannen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 partner copied from other theme

 TRYP Hotel CentrO Oberhausen in  Oberhausen

286 

  TRYP HOTEL CENTRO OBERHAUSEN ***+

 OBERHAUSEN •  DUITSL AND

 TRYP Hotel CentrO Oberhausen is gelegen in de stad Oberhausen in de 
Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Hier slaap je tegenover CentrO, 
het grootste winkel- en amusements complex van Europa, dat ook over een 
groot uitgaanscentrum met restaurants, bars en discotheken beschikt. Een 
dagje slenteren door CentrO is een must en ook een bezoek aan het vlakbij 
gelegen Movie Park Germany is een absolute aanrader. Heerlijk relaxen kan 
in je hotelkamer. Die is comfortabel ingericht en heeft internet toegang. Het 
à-la-carterestaurant La Trattoria serveert 's middags en 's avonds knapperige 
steenovenpizza's en verse pasta's. Het hotel heeft ook een bar, waar je op elk 
moment van de dag terecht kunt voor een dorstlesser.

 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 theme

 Quality Hotel Lippstadt in  Lippstadt

287 

  QUALITY HOTEL LIPPSTADT ****
 LIPPSTADT •  DUITSL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

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

 partner copied from other theme

 Welcome Hotel Paderborn in  Paderborn

288 

  WELCOME HOTEL PADERBORN ****
 PADERBORN •  DUITSL AND

 In Noord-Rijnland-Westfalen vind je het stadje Paderborn dat zijn naam te 
danken heeft aan de rivier Pader. In de omgeving zijn er zo'n tweehonderd 
bronnen. Hier, in dit rustige stadje vind je Welcome Hotel Paderborn centraal 
en rustig gelegen in de nabijheid van de rivier. Dit viersterrenhotel beschikt 
over 153 kamers die warm met diep bordeaux, wit en beige werden aange-
kleed. Je geniet van een driegangendiner in het restaurant Paderaue. Vanaf 
je tafel heb je dankzij de grote ramen een prachtig uitzicht over de rivier en 
de groene omgeving. Er is ook een aangename promenade langs de rivier die 
je in ongeveer acht minuten in het hartje van het historisch centrum brengt.

 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 theme

 Welcome Hotel Wesel in  Wesel

289 

  WELCOME HOTEL WESEL ****
 WESEL •  DUITSL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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site voor het actuele arrangement.

 partner copied from other theme

 Wyndham Garden Gummersbach in  Gummersbach

290 

  WYNDHAM GARDEN GUMMERSBACH ****
 GUMMERSBACH •  DUITSL AND

 Het Bergische Land is een van de grootste natuurparken van Duitsland met 
tal van prachtige wandelmogelijkheden, afgewisseld door een groot aanbod 
aan culturele en industrieel-historische bezienswaardigheden. Gummersbach, 
het economische centrum van de regio, wordt omringd door natuurschoon 
en idyllische dorpjes. Het Wyndham Garden Gummersbach ligt aan de 
stadsrand, te midden van een vier hectare groot hotelpark met vijvers en 
fonteinen. De 97 moderne, gezellige kamers verschillen allemaal van stijl en 
inrichting. Op je kamer beschik je over een satelliettelevisie, een telefoon, 
gratis wifi en een badkamer met bad, toilet en haardroger. In de prachtige 
Kristallsaal staat 's morgens een uitgebreid ontbijtbuffet klaar. 

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van het 

zwembad en de sauna
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 partner copied from other theme

 Haus Duden in  Wesel-Lackhausen

291 

  HAUS DUDEN ****
 WESEL •  DUITSL AND

 Hotel Haus Duden is ondergebracht in een pand met historie. De oudste 
overgebleven gedeelten stammen uit 1767. In 1829 werd hier de grondlegger 
van de uniforme spelling van het Duits Konrad Duden geboren. Naar hem zijn 
ook de Duitse Duden-woordenboeken vernoemd. De stijlvolle aanblik van 
het pand zet de toon voor de rest van je verblijf. De kamers in Haus Duden 
zijn ruim en voorzien van televisie, telefoon en minibar. In de badkamer is een 
douche, wastafel en toilet. In het hotel zijn tevens kegelbanen, een sauna, 
een fitnessruimte, een bar en een gastronomisch restaurant. De streek 
van Wesel is prachtig. Die staat bekend om z'n glooiende weiden, kleurrijke 
bloemenvelden en weelderige bossen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrij gebruik van de 

fitness ruimte en sauna
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 partner copied from other theme

 Berghotel Kockelsberg in  Trier

292 

  BERGHOTEL KOCKELSBERG ***
 TRIER •  DUITSL AND

 Enkele kilometers buiten Trier, te midden van bossen en velden, ligt  Berghotel 
Kockels berg. Dit romantische oord, gelegen op het hoogste punt in de 
omgeving, biedt een prachtig uitzicht op het idyllische Moezeldal met zijn 
wijngaarden en historische stad. Hier geniet je van de frisse lucht en de rust 
en toch ben je niet ver van de oude Romeinse stad. De familie Erdmann staat 
al sinds jaar en dag garant voor een warm onthaal in Berghotel Kockelsberg, 
waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de achtste eeuw. Het hotel en de 
32 kamers beschikken over alle hedendaags comfort. Je start de dag met 
een uitgebreid en verzorgd ontbijt.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 partner copied from other theme

 Dorint Am Nürburgring Hocheifel in  Nürburg
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  DORINT AM NÜRBURGRING 
HOCHEIFEL ****

 NÜRBURG •  DUITSL AND

 Het Dorint Am Nürburgring Hocheifel laat zijn gasten van een wel heel 
bijzondere ligging genieten. Aan de ene kant is het hotel omringd door de 
weelderige natuur van de Eifel, aan de andere kant ligt het Formule 1-circuit 
Nürburgring. In het restaurant Fascination wordt elke ochtend een royaal 
ontbijt buffet geserveerd. De 207 luxe kamers van het Dorint Am  Nürburgring 
Hocheifel zijn modern en gezellig ingericht en zijn voorzien van alle comfort. In 
het restaurant Fascination staat puur genot op het menu, want chef Manfred 
Reitz en zijn team proberen je steeds nieuwe creaties voor te schotelen die 
geïnspireerd zijn op regionale specialiteiten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel Moseltor & Altstadt-Suiten in  Traben-Trarbach

294 

DORINT HOTEL DÜREN
DÜREN •  DUITSL AND

Op wandelafstand van het historische centrum van Düren tref je het 
gloednieuwe Dorint Hotel Düren. Je verblijft er in een van de moderne en 
rustgevend ingerichte kamers, voorzien van alle comfort dat je nodig hebt 
tijdens je verblijf. Wie zich even helemaal in het zweet wil werken, kan in de 
fitnessruimte terecht voor een complete workout. Wie de innerlijke mens 
wil verwennen, kan aanschuiven in restaurant DURON Bar ∙ Grill waar je 
van smakelijke wokgerechten, heerlijke BBQ-specialiteiten of Dry Aged- 
delicatessen kunt genieten. Vanuit het hotel kun je niet enkel het meer dan 
duizend jaar oude Düren eenvoudig bezoeken, ook Aken en Keulen tref je 
op slechts een halfuurtje rijden.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

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

 partner copied from other theme

 Hotel-Restaurant Ruland in  Altenahr

295 

  HOTEL-RESTAURANT RULAND ***
 ALTENAHR •  DUITSL AND

 Niet zo ver over de grens, tussen Moezel, Rijn en Eifel, ligt de Ahrvallei, een 
streek bekend om zijn rivieren, fiets- en wandelroutes en wijn. In het centrum 
van het pittoreske dorpje Altenahr ligt Hotel-Restaurant Ruland. Een vleugje 
romantiek, een vlaag van het goede leven en de nodige gastvrijheid, dat mag 
je hier verwachten. Het familiehotel herbergt veertig traditioneel ingerichte 
kamers die beschikken over veel natuurlijke lichtinval. Voor mindervalide 
gasten zijn aangepaste slaapvertrekken voorzien. In het stijlvolle restaurant 
met overdekt zomerterras, geniet je van de landelijke, creatieve keuken met 
uitzicht op de prachtige omgeving.

 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 theme

 ACHAT Comfort Hotel Frankenthal/Pfalz in  Frankenthal

296 

  ACHAT COMFORT HOTEL  
FRANKENTHAL/PFALZ ***

 FRANKENTHAL •  DUITSL AND

 Net geen tweehonderdkilometer van de Belgische grens verwijderd ligt 
het pittoreske hotel ACHAT Comfort Frankenthal/Pfalz. De locatie van 
dit hotel is nagenoeg perfect: het wordt omgeven door enkele prachtige 
wijngaarden en het situeert zich midden in het rustige centrum van de stad. 
Achter de lichtblauwe voorgevel van het ACHAT Comfort hotel schuilen 
122 ruime, moderne en strak ingerichte kamers die, zoals de naam van het 
hotel al verraadt, voorzien zijn van alle hedendaags comfort. 's Ochtends 
wacht je een uitgebreid en gevarieerd ontbijtbuffet. In de bar van het hotel 
kom je, met een gaasje wijn of een frisse pint in de hand, volledig tot rust.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel Zum Alten Brauhaus in  Dudeldorf

297 

  HOTEL ZUM ALTEN BRAUHAUS ***
 DUDELDORF •  DUITSL AND

 Dudeldorf is een goed bewaard middeleeuws dorp in de Eifel. Overal in dit 
voormalig Luxemburgse plaatsje proef je de geschiedenis. In 2007 opende 
het traditierijke Hotel Zum Alten Brauhaus er opnieuw zijn deuren. Het hotel 
is gevestigd in de voormalige brouwerij waar de oprichter van Bitburger Pils 
het brouwersvak leerde. De Nederlandse eigenaars renoveerden het gebouw 
met als resultaat een erg leuk hotelletje achter de mooie zeventiende-eeuwse 
gevel. De ruime kamers zijn netjes, doch eenvoudig ingericht. Achter het hotel 
ligt een grote tuin, waar het bij mooi weer heerlijk toeven is. In het restaurant 
wordt dagelijks een mooi driegangenmenu geserveerd in de traditie van de 
landelijke Frans-Europese keuken.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een kopje koffie en 
een Franse pannen-
koek met suiker bij 
aankomst

• 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 theme

 Kloster St. Maria in  Esthal

298 

  KLOSTER ST. MARIA
 ESTHAL •  DUITSL AND

 Kloster St. Maria is een rustige oase in het hartje van het Paltserwoud, in 
de regio Rijnland-Palts. Het Paltserwoud is een prachtig natuurgebied dat 
onder bescherming van Unesco staat. Je overnacht in de abdij Kloster St. 
Maria. Tot het complex behoren ook een kerk, twee gebeds- en meditatie-
ruimtes en een bibliotheek. Het Kloster St. Maria ligt op wandelafstand 
van het centrum van Esthal en is de plek bij uitstek om afstand te nemen 
van het jachtige dagelijks leven. Tot rust komen kan in de grote tuin, tijdens 
de yogacursussen of terwijl je geniet van een deugddoende massage. De 
lichte kamers zijn eenvoudig ingericht en bieden alle basisbenodigdheden, 
waaronder gratis wifi.

 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 theme

 Mercure Hotel Koblenz in  Koblenz

299 

WYNDHAM GARDEN LAHNSTEIN 
 KOBLENZ ****

L AHNSTEIN •  DUITSL AND

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. Bovendien is het hotel makkelijk 
bereikbaar en is het een ideale uitvalsbasis voor een citytrip naar Koblenz. Het 
viersterrenhotel telt 228 eenvoudig ingerichte kamers die je een prachtig 
uitzicht op de omringende natuur geven.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een superiorkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot de 

sauna en de fitness
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 partner copied from other theme

 hotel Lochmühle in  Mayschoß

300 

  HOTEL LOCHMÜHLE ***
 MAYSCHOß •  DUITSL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot het 

zwembad, de fitness 
en de sauna
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 partner copied from other theme

 Göbels Hotel Quellenhof in  Bad Wildungen
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  GÖBELS HOTEL QUELLENHOF ****
 BAD WILDUNGEN •  DUITSL AND

 Bad Wildungen staat bekend als kuuroord en heeft meer dan twintig ver-
schillende geneeskrachtige bronnen. Rond deze bronnen zijn prachtige 
jugendstilvilla's en kuurgebouwen opgetrokken, wat het stadje een schilder-
achtig uitzicht geeft. Göbels Hotel Quellenhof is gevestigd in het centrum 
van Bad Wildungen. Het hotel telt 117 modern ingerichte kamers, voorzien 
van telefoon, televisie, radio, minibar, badkamer met douche of bad en kluis. 
's Ochtends begint je dag met een vorstelijk ontbijt dat in restaurant Park 
klaarstaat. 's Avonds worden er regionale en internationale gerechten vers 
bereid en bijpassende wijnen maken het geheel compleet. In het wellness- 
en spagedeelte (badkleding niet toegelaten) van het hotel kun je helemaal 
ontspannen.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een welkomstdrankje
• een overnachting in 

een standaardkamer
• een ontbijt
• vrij gebruik van de 

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

 partner copied from other theme

 Historisches Weinhotel Zum Grünen Kranz in  Rüdesheim am Rhein
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  HISTORISCHES WEINHOTEL  
ZUM GRÜNEN KRANZ ***

 RÜDESHEIM AM RHEIN •  DUITSL AND

 Het Historisches Weinhotel Zum Grünen Kranz kijkt uit op de wijngaarden in 
Rüdes heim. Dit driesterrenhotel bevindt zich in de Altstadt, in een autovrije 
straat, aan de voet van de wijnbergen en vlak bij de kabelbaan. Al sinds 1826 
runt de familie Nägler dit charmante hotel dat garant staat voor gastvrijheid. 
De kamers van dit familiehotel zijn allemaal voorzien van alle comfort. In de 
avonduren kun je genieten van een diner in restaurant Kranzküche. Hier 
worden seizoensgebonden, klassieke streekgerechten en internationale 
maaltijden geserveerd. Tijdens de zomermaanden kun je in de wijntuin van 
het hotel vertoeven en zelfgeproduceerde wijn degusteren.

 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 theme

 Hotel Lindenwirt in  Rüdesheim am Rhein
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  HOTEL LINDENWIRT ***+

 RÜDESHEIM AM RHEIN •  DUITSL AND

 Het romantische stadje Rüdesheim am Rhein ligt in de prachtige Rijnvallei, 
omgeven door wijngaarden, bossen en middeleeuwse burchten. Hier vind je 
Hotel Lindenwirt. De 78 kamers zijn uitgerust met bad of douche, televisie 
en telefoon. Voor een unieke ervaring kun je ook overnachten in een au-
thentiek wijnvat. Heel groot is het niet, maar je beschikt wel over een eigen 
badkamertje. Rüdesheim am Rhein ligt in een wijnstreek. Het hotel ligt aan de 
Drosselgasse, een smalle straat die beroemd is om haar vele wijnkelders. Het 
hotel heeft een eigen wijngaard en -kelder waar proeverijen worden gehouden.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
standaardkamer of een 
wijnvat

• een ontbijt
Extra: indien je wenst te 
overnachten in een wijnvat, 
krijg je ook een glas wijn 
aangeboden.
Opgelet: een overnach-
ting in een wijnvat is enkel 
mogelijk op aanvraag. Dit 
doe je rechtstreeks bij de 
Bongo-helpdesk. De beves-
tiging van Bongo is vereist.
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site voor het actuele arrangement.

 partner copied from other theme

 ACHAT Plaza Frankfurt/Offenbach in  Frankfurt - Offenbach
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  ACHAT PLAZA  
FRANKFURT/OFFENBACH ****

OFFENBACH AM MAIN •  DUITSL AND

 Op een tiental minuutjes rijden van Frankfurt ligt het viersterrenhotel 
ACHAT Plaza Frankfurt/Offenbach. Het hotel is ondergebracht in een 
voormalig slachthuis. De 153 vrij ruime kamers van het hotel zijn modern 
en elegant ingericht en beschikken uiteraard over alle modern viersterren-
comfort. In de toren met klok is de wellnessruimte van het hotel. De sauna en 
fitness zijn gratis voor hotelgasten. Boven op de toren vind je het dakterras, 
waar je van een schitterend uitzicht over Offenbach en Frankfurt kunt ge-
nieten. In restaurant Paul's krijg je niet alleen je ontbijt, maar je kunt er ook 
terecht voor lunch en diner. De keuken is internationaal en je kunt zowel in 
buffetvorm als à la carte eten.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

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

 partner copied from other theme

 INNSIDE Frankfurt Niederrad in  Frankfurt
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  INNSIDE FRANKFURT NIEDERRAD ****
 FRANKFURT •  DUITSL AND

 INNSIDE Frankfurt Niederrad ligt in de zakenwijk Niederrad van de metro-
pool Frankfurt. Met het openbaar vervoer sta je in een mum van tijd in het 
hart van de stad. Het hotel is ingericht in een trendy designstijl en beschikt 
over een lobby met zitjes en een Light Art-concept van de lichtkunstenaar 
Thomas Mende, een bar en een wellnesscentrum. De 146 ruime kamers, 
lofts en suites baden in het licht. Ze zijn modern ingericht en voorzien van 
alle comfort. In de minibar op je kamer vind je een aantal gratis drankjes en 
elke ochtend staat een uitgebreid en verzorgd ontbijtbuffet voor je klaar. In 
het restaurant geniet je van topgastronomie. Natafelen kan in alle rust op 
de gezellige patio.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van de 

wellness faciliteiten 
(stoombad, sauna en 
highsport toestellen)

• niet-alcoholische 
dranken uit de 
minibar

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

 partner copied from other theme

 ACHAT Premium City-Wiesbaden in  Wiesbaden
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  ACHAT PREMIUM CITY-WIESBADEN ***
 WIESBADEN •  DUITSL AND

 Het driesterren ACHAT Premium City-Wiesbaden ligt in het centrum 
van Wiesbaden, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Hessen. Wiesbaden 
ontstond tweeduizend jaar geleden als nederzetting toen de Romeinen er 
warmwaterbronnen ontdekten. Tot vandaag nog genieten bezoekers hier van 
de heilzame kracht van het water in de Kaiser-Friedrich thermale bronnen. 
Verder charmeert de stad zijn bezoekers met groene parken, buitengewone 
architectuur, pittoreske huisjes en een levendig centrum met exclusieve 
winkels en pompeuze gebouwen. Het hotel ligt vlak naast het belangrijkste 
winkelgebied van de stad en biedt zijn gasten comfort op hoog niveau aan. De 
149 kamers zijn voorzien van bad/douche, toilet, pay-tv, telefoon en gratis wifi.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

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

 Op een zeer rustige plek, direct aan de Promenade langs de rivier de  Weser, 
ligt INNSIDE Bremen. Vanaf het hotel is het tien minuten rijden naar 
het historische centrum van Bremen. Dit prachtige themahotel is volledig 
 futuristisch ingericht, met als thema de ruimte. Dit thema keert terug in 
de moderne bar, het Starwalker Restaurant, in de gangen en in de 162 rui-
me hotelkamers. De kamers zijn voorzien van bad of douche, toilet, haar-
droger, televisie, radio en minibar. Het restaurant staat bekend om zijn 
vis specialiteiten. Hier wordt ook elke ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet 
voor je geserveerd met de nadruk op verse ingrediënten. Bij mooi weer kun 
je 's zomers ook plaatsnemen op het gezellige terras aan de Weser.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• vrije toegang tot 

de 'Fit for Future'- 
wellness (sauna, 
whirlpool en fitness)

• niet-alcoholische 
dranken uit de 
minibar

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

 partner copied from other theme

 Hotel Bentheimer Hof in  Bad Bentheim

308 

BEST WESTERN HOTEL DE VILLE ****
 ESCHWEILER •  DUITSL AND

Viersterrenhotel Best Western Hotel de Ville Eschweiler ligt in de drie-
stedendriehoek Aken-Keulen-Maastricht. Van hieruit kun je niet enkel deze 
drie boeiende steden bezoeken, maar heb je tal van mogelijkheden voor leuke 
uitjes. Wandelfans kunnen hun hart ophalen in het Nationaalpark Eifel met 
zijn prachtige stuwmeer en uitgestrekte bossen of in de Hoge Venen. Pretpark 
Phantasialand bereik je al na een halfuurtje met de auto. Na een leuke dag 
kun je in je kamer weer even helemaal tot rust komen. Deze is voorzien van 
alle moderne voorzieningen die je nodig hebt tijdens je verblijf, waaronder 
gratis wifi. ’s Ochtends smul je van een smakelijk ontbijtbuffet.

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Achat Plaza Hamburg/Buchholz in  Buchholz in der Nordheide
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  ACHAT PLAZA HAMBURG/BUCHHOLZ ****
 BUCHHOLZ IN DER NORDHEIDE •  DUITSL AND

 Op een dertigtal kilometer van Hamburg vind je het stadje Buchholz in 
der Nordheide, aan de noordkant van de Lüneburger Heide. ACHAT Plaza 
Hamburg/Buchholz is een zeer verzorgd hotel gelegen in het centrum van 
het stadje. Je overnacht er in een van de 46 modern ingerichte kamers. 
Alle kamers zijn ruim en voorzien van alle modern viersterrencomfort. Ook 
om lekker te eten hoef je de deur van het hotel niet uit, want in gourmet-
restaurant Le Bistro kun je heerlijk à la carte eten (zondagavond gesloten 
voor diner). 's Ochtends verwen je jezelf met de koude en warme gerechten 
van het uitgebreide ontbijtbuffet.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 D
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 partner copied from other theme

 Van der Valk Hotel Hamburg-Wittenburg in  Wittenburg

310 

  VAN DER VALK HOTEL  
HAMBURG-WITTENBURG ***

 WITTENBURG •  DUITSL AND

 Op tachtig kilometer van de bruisende hanzenstad Hamburg vind je het 
Van Der Valk Alpincenter Hamburg Wittenburg. Zoals de naam al ver-
raadt is het hotel verbonden met het Alpincenter Hamburg Wittenburg, 
een van de grootste indoor skipistes van Europa. Het driesterrenhotel is in 
 Oostenrijkse stijl ingericht en geeft je het gevoel echt in de Alpen te zijn. 
De 111 kamers van het hotel zijn in zonnige kleuren ingericht en voorzien van 
alle comfort. Na een vermoeiende dag op de latten kun je ontspannen in 
een van de sauna's van het hotel. Of spring in je wagen en bezoek Hamburg. 
De grootste stad van Noord-Duitsland biedt tal van bezienswaardigheden 
of shoppingmogelijkheden.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 City Partner Hotel Alter Speicher in  Wismar

311 

  CITY PARTNER HOTEL ALTER SPEICHER ****
 WISMAR •  DUITSL AND

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Dorint Airport-Hotel Stuttgart in  Leinfelden-Echterdingen

312 

  DORINT AIRPORT-HOTEL STUTTGART ***
 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN •  DUITSL AND

 Stuttgart, de hoofdstad van Baden-Württemberg heeft, met haar vele musea 
en de charmante Altstadt, genoeg te bieden voor een leuke citytrip. De 
perfecte uitvalsbasis voor een geslaagd weekend is het unieke themahotel 
Dorint Airport-Hotel Stuttgart. Alles staat hier in het teken van de lucht-
vaart, zoals je zult merken in je comfortabel ingerichte kamer met telefoon, 
satelliettelevisie, draadloos internet en een moderne badkamer. Het rust-
gevende interieur wordt opgefleurd met decoratie uit de luchtvaartwereld. 
Geniet na een vermoeiende dag van een aperitief in de sfeervolle Cargo Bar 
met haar vrachtvliegtuiginrichting.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 D
U

ITSLA
N

D



372

DEZE BONGO
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 partner copied from other theme

 Flair Hotel Weinstube Lochner in  Bad Mergentheim - Markelsheim

313 

  FLAIR HOTEL WEINSTUBE LOCHNER ***
 BAD MERGENTHEIM •  DUITSL AND

 Met de zacht glooiende heuvels, de wijnbergen, de prachtige burchten, kas-
telen en musea is het ''Liebliche Tauberdal'' de ideale omgeving om fiets- of 
wandeltochten te maken. Om deze prachtige streek te verkennen is Flair 
Hotel Weinstube Lochner de uitvalsbasis bij uitstek. In dit gezellige hotel 
staat een huiselijke sfeer centraal en word je door het personeel op je wenken 
bediend. De kamers met aparte badkamer, met bad of douche en toilet, bie-
den het nodige hedendaags comfort. Ook in het restaurant word je verwend. 
Op de menukaart vind je voor ieder wat wils. Of het nu gaat om regionale 
specialiteiten of internationale gerechten, de kwaliteit is steeds gegarandeerd.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van het over-

dekte zwembad en 
de sauna (maximum 
1 uur en op basis van 
beschikbaarheid)
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 partner copied from other theme

 GHOTEL hotel & living München-Nymphenburg in  München

314 

  GHOTEL HOTEL & LIVING 
MÜNCHEN-NYMPHENBURG ***

 MÜNCHEN •  DUITSL AND

 GHOTEL hotel & living München-Nymphenburg ligt in het stadsdeel 
van München dat bekendstaat om zijn goede restaurants en de vele shop-
mogelijkheden. Van hieruit ben je met de metro zo in het stadscentrum. De 
toon van dit moderne driesterrenhotel wordt meteen gezet aan de receptie, 
met luxueuze meubels in een mooi design. De hotel kamers zijn al even stijlvol 
ingericht. 's Ochtends smul je van een gevarieerd ontbijt buffet. Bij mooi weer 
geniet je van de zon op een van de drie dakterrassen. Of werk je jezelf liever 
in het zweet in het fitnesscentrum? Als je met de auto komt, reserveer je 
best een parkeerplaats in de ondergrondse parking van het hotel.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
• gebruik van de 

fitness ruimte
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 partner copied from other theme

 Hotel Reichsküchenmeister in  Rothenburg ob der Tauber

315 

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 partner copied from other theme

 Kloster Sankt Josef in  Neumarkt in der Oberpfalz

316 

WELCOME HOTEL  
DORF  MÜNSTERLAND ***

LEGDEN •  DUITSL AND

Welcome Hotel Dorf Münsterland ligt in Legden, vlak bij de grens met 
Nederland in het Duitse Nordrhein-Westfalen. Het hotel maakt deel uit van 
een vrijetijdspark waarin een authentiek Duits boerendorp uit de middel-
eeuwen in vakmanstijl werd nagebouwd. Je geniet er in alle comfort van de 
nostalgische sfeer en de groene omgeving van het park. De hotelkamers 
zijn ingericht in klassieke stijl en beschikken over televisie, zithoek en een 
eigen badkamer. Het hotel herbergt ook een restaurant, Guten Stube, waar 
je zowel à la carte als in buffetvorm kunt eten. De omgeving rond het park 
staat bekend om de prachtige fiets- en wandelroutes.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Citylight Hotel in  Berlijn

317 

LANDHOTEL GOLDENER ACKER ***
MORSBACH •  DUITSL AND

In Nordrhein-Westfalen, iets voorbij Keulen, ligt Morsbach in het enorm 
rustige Bergisch land. Morsbach is een klein Duits dorpje, omgeven door 
uitgestrekte groene weiden. Midden in deze gemeente vind je het Landhotel 
Goldener Acker. De 28 hotelkamers zijn voorzien van alle comfort. Het 
restaurant serveert uitstekende gerechten in een gastvrije omgeving. Er zijn 
tevens een bar en een sauna in het hotel aanwezig. Bij mooi weer kun je in 
de ligstoelen en zitjes in de tuin van het hotel heerlijk genieten van de zon.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 ABACUS Tierpark Hotel in  Berlijn

318 

  ABACUS TIERPARK HOTEL ****
 BERLIJN •  DUITSL AND

 ABACUS Tierpark Hotel is een modern en comfortabel viersterrenhotel 
dat zijn gasten een ontspannen verblijf wil bieden en waar plaats is voor een 
beetje levens kunst. 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 en beschikken over al het nodige 
comfort. In het restaurant Christians geniet je van nationale en internationale 
gerechten, vaak in de vorm van ruime buffetten. Het restaurant beschikt 
over een wintertuin, waar het heerlijk toeven is in een mediterraan sfeertje. 
Verder is er een fitnessruimte en een wellness gedeelte (betalend) met twee 
sauna's, een stoombad en verschillende soorten douches.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 Hotel Brandies Berlin in  Berlijn-Charlottenburg

319 

  HOTEL BRANDIES BERLIN ***
 BERLIJN •  DUITSL AND

 Hotelgasten een verblijf in Berlijn bieden dat even deugddoend als onverge-
telijk is, dat is de missie van het driesterrenhotel Brandies. Concreet vertaalt 
zich dat in professioneel en attent personeel dat je een onberispelijke service 
biedt, maar ook in aangename, ruime kamers die voorzien zijn van het nodige 
comfort, zoals gratis internetverbinding, televisie, telefoon, minibar, kluisje 
en badkamer met douche, toilet en haardroger. In het hotelgebouw zijn nog 
veel oorspronkelijke elementen van het begin van de twintigste eeuw bewaard 
gebleven. De hoge plafonds doen hun werk, want dankzij de gulle lichtinval 
begin je je dag des te vrolijker. Het ontbijt is verzorgd en uitgebreid. Bij mooi 
weer kun je van je ontbijt genieten in de binnentuin.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt

 D
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 partner copied from other theme

 Mercure Berlin Mitte in  Berlijn

320 

  MERCURE BERLIN MITTE ***
 BERLIJN •  DUITSL AND

 Het driesterrenhotel Mercure Berlin Mitte geniet van een centrale ligging in 
de stad. Vlak bij het hotel stopt lijn 2 in metrostation Gleisdreieck, waarmee 
je je supersnel door de stad verplaatst en van de ene bezienswaardigheid naar 
de andere reist. Mag het wat actiever, dan kun je ook fietsen huren in het 
hotel. Op wandelafstand van de Postdamer Platz en de Brandenburger Tor 
logeer je hier in een van de 120 ruime kamers, voorzien alle comfort. Het hotel 
werd gebouwd rondom een patio, waar je in de zomer kunt genieten van het 
zonnige terras. 's Ochtends staat er een uitgebreid ontbijtbuffet voor je klaar.

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer

• een ontbijt
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 partner copied from other theme

 ACHAT Comfort Dresden in  Dresden

321 

  ACHAT COMFORT DRESDEN ***
 DRESDEN •  DUITSL AND

 Het Achat Comfort Dresden is een ideale uitvalsbasis voor een bezoekje aan 
de stad aan de Elbe. In slechts vijftien minuten sta je aan het centraal station 
van Dresden en met de bus bereik je in amper vijf minuten de historische 
barokke binnenstad. Het moderne driesterrenhotel beschikt over 156 kamers 
waarvan 51 appartementen met kitchenette. De kamers zijn ingericht met 
lichte kleuren en voorzien van koffie- en theefaciliteiten, satteliettelevisie en 
gratis wifi. Als gast krijg je bovendien gratis mineraalwater tot je beschikking. 
's Ochtends start je de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet. In restaurant 
Feldschlösschen staan regionale Saksische specialiteiten op het menu.

 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-1048996-1-HG





2800
HOTELS

PITTORESK 
LOGEREN

STATIGE LANDHUIZEN BOERDERIJEN EN MOLENSCHAMBRE D’HÔTES3* EN 4* HOTELS

PIC2BN17N
1048994

3608117779221 3 608117 779221

1 OVERNACHTING 1 ONTBIJT
Kleinschalige hotels en karaktervolle panden in een 
pittoreske omgeving
2 personen
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2800 bestemmingen om te ontdekken

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

Regelmatig meldingen van nieuwe partneraanbiedingen.

Partners die voortdurend geselecteerd en 
geëvalueerd worden.

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

BONGO, ZO MAKKELIJK!

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

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

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

Regelmatig meldingen van nieuwe partneraanbiedingen.

Partners die voortdurend geselecteerd en 
geëvalueerd worden.

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

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

NIEUW

B NOG MAKKELIJKER MET DE BONGO-APP!

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

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

2 JAAR GELDIG**

HERNIEUWBAAR*

GRATIS EN 
ONBEPERKT 
OMRUILEN*

GARANTIE 
BIJ VERLIES 

EN DIEFSTAL*

 • SPANJE: 1100 verblijven
• FRANKRIJK: 500 verblijven
• PORTUGAL: 30 verblijven 

 • ITALIË: 1000 verblijven
• DUITSLAND: 50 verblijven
• ANDORRA: 10 verblijven 

BOEKJE MET  
VOORBEELDEN VAN 

PARTNERAANBIEDINGEN

SPE-PIC2BN17N
1048996

3608117779245 3 608117 779245
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