




Een cadeau dat je kunt beleven,  
blijft het allermooiste om te krijgen!





5

MAAK JE KLAAR VOOR 
EEN ONVERGETELIJKE 
ERVARING

Jouw Bongo geeft je de keuze om te reserveren bij een van 
de partners die in dit boekje en op www.bongo.nl/eyewish  
vermeld staan. Jij beslist in welke belevenis je het meeste zin 
hebt. Er zijn er voor alle smaken! 

Je cadeau is 2 jaar geldig vanaf de aankoopdatum. Je hebt dus 
meer dan tijd genoeg om je belevenis te plannen. Met Bongo 
beleef je je cadeau op jouw ritme! 

Je twijfelt? Zin in iets anders? Maak je geen zorgen, je ruilt je 
cadeaubon gratis! Ontdek al onze thema’s op www.bongo.nl. 

Jij hebt de keuze

Jij hebt de tijd

Kun je niet kiezen?
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HOE MAAK JE EEN RESERVERING?

Jouw Bongo heeft een vervaldatum. De geldigheid kun je nakijken 
op www.bongo.nl. (Ik heb een Bongo/Verifieer geldigheid).

Je kunt je Bongo omruilen www.bongo.nl/omruilen) en 
verlengen www.bongo.nl/verlengen). Je vindt op deze 
pagina’s ook de voorwaarden, kosten en procedure.

Maak je keuze op www.bongo.nl/eyewish. Het aanbod in deze cadeaubon en de 
inhoud van de arrangementen wijzigen in de loop van het jaar. Het meest actuele 
overzicht van partners bij wie je kunt reserveren en het enige geldende arrangement 
waar je recht op hebt, vind je op onze website.

1

Surf naar www.bongo.nl/eyewish.2

Vul de twee codes in die op de achterzijde van de cadeaubon vermeld staan.3

Selecteer het hotel of de datum van je keuze en maak een reservering. Je ontvangt 
per e-mail een boekingsbevestiging en een voucher. Alle belangrijke hotelinfo vind 
je op de bevestigingsmail.

4

Je print de voucher en neemt die mee naar het hotel als betalingsbewijs.5

LET OP:

OMRUILEN/ 
VERLENGEN:
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BELANGRIJK 
• De voucher die je per e-mail ontvangt, geldt als enige betalings bewijs in het hotel.

• Om de aankomstdatum te wijzigen of te annuleren, surf je naar de website en klik je bovenaan 
rechts op ‘ik heb een Bongo’, gevolgd door ‘reservering wijzigen/annuleren’. Geeft het hotel 
een akkoord, dan krijg je onmiddellijk een bevestiging per e-mail. Heb je verder nog een vraag, 
neem dan contact op met onze klantendienst.

• Wil je een extra nacht of kamer boeken, dan kun je via onze website een e-Bongo (digitale voucher) 
aankopen met hetzelfde thema als jouw Bongo. Deze e-Bongo krijg je via mail toegestuurd. Hier-
mee reserveer je dan een extra nacht of kamer. Bekijk wel vooraf of er nog beschikbaarheid is in 
het gekozen hotel.

• Alle aanbiedingen in het boekje zijn onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Even-
tuele errata of wijzigingen worden steeds op www.bongo.nl/eyewish vermeld. 

• Eventuele extra’s (drankjes, ...) betaal je rechtstreeks bij de aanbieder.

• Het goede verloop van de activiteit is de verantwoordelijkheid van de aanbieder. In geval iets 
niet naar wens zou zijn, kan Bongo hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

• Bongo geeft geen garantie tot opname bij één bepaalde partner. Indien een bepaalde belevenis 
niet gereserveerd kan worden op een bepaalde datum, bieden wij immers andere mogelijk-
heden aan.

• Om er zeker van te zijn dat je terechtkunt bij de aanbieder van je keuze, raden we je aan om 
tijdig te reserveren.

• Het arrangement dat in dit boekje bij iedere partner beschreven staat, is indicatief en niet 
bindend. In de loop van het jaar kan dit arrangement wijzigen. Het meest actuele en enige 
geldende arrangement waar je recht op hebt met deze Bongo, vind je op www.bongo.nl/eyewish. 
Ga voor je reserveert daar zeker kijken om misverstanden te vermijden.
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in dit boekje een voorsmaakje van wat je te wachten staat. Je 
vindt er een selectie van de hotels die je kunt boeken, samen 
met leuke foto’s en een beschrijving van de arrangementen.

Ontdek

naar www.bongo.nl/eyewish voor

• het actuele en totale aanbod
• extra foto’s en beoordelingen van andere klanten

Surf

tijdig en volgens de vermelde reserveringsprocedure en ver-
meld steeds dat je in het bezit bent van een Bongo.

Reserveer
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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

24  Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in  Zeist 43
25  Hampshire Boshotel - Overberg in  Overberg 44
26  Hotel Mijdrecht Marickenland in  Mijdrecht 45
27  Hotel de Heerlickheijd van Ermelo in  Ermelo 46
28  Fletcher Landgoed Hotel Holthurnsche Hof 

in  Berg en Dal  47
29  Hotel Oranjeoord in  Hoog Soeren 48
30  Villa Ruimzicht in  Doetinchem 49
31  Bilderberg Hotel Klein Zwitserland in  Heelsum 50
32  Hotel Kasteel Doenrade in  Doenrade 51
33  Boshotel Vlodrop in  Vlodrop 52
34  Van der Valk Hotel Maastricht in  Maastricht 53
35  Abdijhotel Rolduc in  Kerkrade 54
36  Best Western Hotel Slenaken in  Slenaken 55
37  Bilderberg Hotel De Bovenste Molen in  Venlo 56
38  Holiday Inn Eindhoven in  Eindhoven 57
39  Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe in  Deurne 58
40  Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord in  Oisterwijk 59
41  Kloosterhotel la Sonnerie in  Son en Breugel 60
42  Apollo Hotel Breda City Centre in  Breda 61
43  Golden Tulip Strandhotel Westduin in  Koudekerke 62
44  Hotel Het Raedthuys in  Sint-Maartensdijk 63
45  Hampshire Hotel - Renesse in  Renesse 64
46  Rudanna Castra in  Aardenburg 65
47  Fletcher Familiehotel Paterswolde in  Paterswolde 66
48  Inntel Hotels Rotterdam Centre in  Rotterdam 67

1  Hotel it Ankerplak in  Makkum 20
2  WestCord Hotel Leeuwarden in  Leeuwarden 21
3  Hotel-Restaurant Lunia in  Oldeberkoop 22
4  Hotel Schimmelpenninck Huys in  Groningen 23
5  Het Buytenhof in  Zweeloo 24
6  Abdij de Westerburcht in  Westerbork 25
7  Hotel de Woudzoom in  Spier 26
8  Hampshire Hotel & SPA - Paping in  Ommen 27
9  Hotel Lumen in  Zwolle 28
10  Fletcher Hotel-Restaurant Sallandse Heuvelrug 

in  Rijssen 29
11  Art & Wellness Hotel Huis ten Wolde in  De Bult 30
12  Erfgoed Bossem in  Lattrop-Breklenkamp 31
13  Amrâth Hotel Alkmaar in  Alkmaar 32
14  Apollo Hotel IJmuiden Seaport Beach 

in  IJmuiden aan Zee 33
15  Palace Hotel Zandvoort in  Zandvoort 34
16  Auberge de Papenberg in  Afferden 35
17  Apollo Hotel Almere City Centre in  Almere 36
18  Fletcher Hotel-Restaurant Elzenduin 

in  Ter Heijde aan Zee 37
19  Best Western Museumhotels Delft in  Delft 38
20  Best Western Plus City Hotel Gouda in  Gouda 39
21  Delta Hotel Vlaardingen in  Vlaardingen 40
22  Badhotel Rockanje aan Zee in  Rockanje 41
23  Carlton President in  Utrecht 42
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DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 16:6:45: main_photo changed
5/4/2018 9:15:50: introduction changed

 Hotel it Ankerplak in  Makkum

1 

  HOTEL IT ANKERPLAK **
 MAKKUM •  NEDERL AND

 Gebouwen uit de zeventiende en achttiende eeuw aan één kant, het IJsselmeer aan 
de andere: Makkum in Friesland is een uiterst schilderachtig dorpje dat zijn bezoekers 
trakteert op ontegensprekelijke gezelligheid en is een uitstekende uitvalsbasis om de 
streek te verkennen. Dit sfeervolle plaatsje vormt de achtergrond van je verblijf in het 
aangename Hotel it Ankerplak. Het hotelgebouw is een authentiek gerestaureerd pand 
dat in het mooie, historische centrum zeker niet uit de toon valt. De negen kamers 
kregen allemaal lichte tinten en zijn voorzien van tv, koelkast, koffie- en theefaciliteiten, 
kluisje en een badkamer met douche of ligbad en toilet.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel it Ankerplak 
 Bleekstraat  36A  A •  8754 CL  Makkum ( Nederland) 

 T +31 (0)515 23 15 74 •  www.ankerplak.nl •  info@ankerplak.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt 

Opgelet: het hotel is 
gesloten in december 
en januari.

 N
ED

ER
LA

N
D
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DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 16:8:9: main_photo changed
5/4/2018 9:16:33: voucher_value changed
5/4/2018 9:17:39: introduction changed
5/4/2018 9:17:45: introduction changed

 WestCord Hotel Leeuwarden in  Leeuwarden

2 

  WESTCORD HOTEL LEEUWARDEN ****
 LEEUWARDEN •  NEDERL AND

 WestCord Hotel Leeuwardenl ligt net buiten het centrum van Leeuwarden. Het telt 
143 kamers en combineert luxe en comfort met Friese gastvrijheid. De kamers zijn 
uitgerust met airconditioning, draadloos internet, koffie- en theefaciliteiten, minibar, 
kluis en televisie. WestCord Hotel 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 WestCord Hotel Leeuwarden 
 Heliconweg  52 •  8914 AT  Leeuwarden ( Nederland) 

 T +31 (0)58 233 49 00 •  www.westcordhotels.nl •  leeuwarden@westcordhotels.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D
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DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 16:8:52: main_photo changed
5/4/2018 9:18:29: introduction changed

 Hotel-Restaurant Lunia in  Oldeberkoop

3 

  HOTEL-RESTAURANT LUNIA ****
 OLDEBERKOOP •  NEDERL AND

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel-Restaurant Lunia 
 Molenhoek  2 •  8421 PG  Oldeberkoop ( Nederland) 

 T + 31 (0)516 45 25 55 •  www.lunia.nl •  info@lunia.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• gebruik van de sauna 

in de tuin

 N
ED

ER
LA

N
D
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DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 16:9:47: main_photo changed
5/4/2018 9:19:4: voucher_value changed
5/4/2018 9:20:9: introduction changed

 Hotel Schimmelpenninck Huys in  Groningen

4 

  HOTEL SCHIMMELPENNINCK 
HUYS ***+

 GRONINGEN •  NEDERL AND

 Het charmante Hotel Schimmelpenninck Huys is gevestigd in een voormalig 
patriciërshuis in het hart van Groningen. De rijke historie gaat terug tot in de twaalfde 
eeuw. De rustige en nostalgische uitstraling geeft een bijzonder gouden randje aan 
je overnachting. Het hotel beschikt over zestig unieke kamers, die verdeeld zijn over 
zeven historische panden rond het tuinterras. Er zijn twee restaurants: Brasserie SPH en 
Restaurant Classique. Brasserie SPH is het adres voor een bourgondisch ontbijtbuffet 
en een eerlijke lunch. In de Empire-zaal, die dateert uit 1723, is Restaurant Classique 
gevestigd. Hier serveert chef-kok Jasper zeer bijzondere gerechten. In de zomer kun je 
op het terras met stadstuin genieten van een glas wijn, een cocktail of koffie met gebak.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel Schimmelpenninck Huys 
 Oosterstraat  53 •  9711 NR  Groningen ( Nederland) 

 T +31 (0)50 318 95 02 •  www.charmehotels.eu •  info@schimmelpenninckhuys.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een charmekamer

• ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D
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DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 16:11:7: main_photo changed
5/4/2018 9:22:33: voucher_value changed

 Het Buytenhof in  Zweeloo

5 

  HET BUYTENHOF ***
 ZWEELOO •  NEDERL AND

 Het Buytenhof is een kleinschalige bed and breakfast met appartementen in het typisch 
Drentse dorp Zweeloo. In de voormalige veeboerderij uit 1906 werd aan de elementen 
van vroeger, zoals de gebinten, het comfort van vandaag toegevoegd. Het resultaat is 
een prachtige, gedeeltelijk 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Het Buytenhof 
 Hoofdstraat  24 •  7851 AA  Zweeloo ( Nederland) 

 T +31 (0)591 37 72 50 •  www.hetbuytenhof.nl •  info@hetbuytenhof.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting 
• uitgebreid 

driegangenontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D
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DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 16:12:0: main_photo changed
5/4/2018 9:23:39: introduction changed

 Abdij de Westerburcht in  Westerbork

6 

  ABDIJ DE WESTERBURCHT ***
 WESTERBORK •  NEDERL AND

 Hotel Abdij de Westerburcht vind je aan de Hoofdstraat in het Drentse dorpje 
Westerbork, dat omgeven wordt door prachtige 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 
een van de twee trappistenbieren van Nederland wordt gebrouwen onder toezicht van 
de monniken. In het hotel vind je ook 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Abdij de Westerburcht 
 Hoofdstraat  7 •  9431 AB  Westerbork ( Nederland) 

 T +31 (0)593 33 12 38 •  www.westerburcht.nl •  info@westerburcht.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een kloosterkamer

• ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D
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DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 16:13:18: main_photo changed

 Hotel de Woudzoom in  Spier

7 

  HOTEL DE WOUDZOOM ****
 SPIER •  NEDERL AND

 Hotel De Woudzoom ligt in het Drentse dorpje Spier, aan de rand van Nationaal 
Park Dwingelderveld, een prachtig en uitgestrekt natuurgebied. Dit kleinschalige 
viersterrenhotel, waar je je meteen thuis voelt, telt 36 ruime en lichte kamers. Met 
je Bongo verblijf je in een standaardkamer voorzien van alle moderne faciliteiten. De 
kamers op de begane grond hebben uitzicht op de mooie tuin van het hotel. Restaurant 
O.P.2 presenteert niet alleen lekkernijen uit de provincie Drenthe maar heeft ook 
heel wat lekkers van elders in de wereld op de kaart staan. In het restaurant of op het 
verwarmde overdekte terras ben je van harte welkom voor een aperitief of een drankje 
later op de avond.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel De Woudzoom 
 Oude Postweg  2 •  9417 TG  Spier ( Nederland) 

 T +31 (0)593 56 26 45 •  www.hotel-dewoudzoom.nl •  reserveren@woudzoom.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D
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DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 16:14:27: main_photo changed

 Hampshire Hotel & SPA - Paping in  Ommen

8 

  HAMPSHIRE HOTEL & SPA - PAPING ***
 OMMEN •  NEDERL AND

 Op loopafstand van het centrum van Ommen en aan de rand van het eeuwenoude 
Laerbos staat het charmante hotel Hampshire Hotel & SPA - Paping. Het hotel 
telt 37 kamers en heeft ook een eigen restaurant en bar. Bij het hotel ligt Sauna 
& Beauty Ommen met een grote binnensauna met lichttherapie en dompelbad, 
een Turks stoombad met kleur- en geurtherapie, een grote rustruimte, een Finse 
binnensauna, een infraroodcabine, een lavendelsauna en een sfeervolle saunatuin met 
whirlpool en zonneterras. Daarnaast biedt het een verwarmd binnenzwembad met 
bubbelbad, zonnebank, restaurant en beautysalon met uitgebreide behandelingen 
(vooraf reserveren).

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hampshire Hotel & SPA - Paping 
 Stationsweg  29 •  7731 AX  Ommen ( Nederland) 

 T +31 (0)529 45 19 45 •  www.sauna-beautyommen.nl •  info@sauna-beautyommen.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• een dag gebruik van 

zwembad en sauna
• een solariumbeurt

Opgelet: in het 
saunagedeelte is 
badkleding niet 
toegelaten. Tot 12 uur 
mag je met badkleding in 
het zwembad, na 12 uur 
is het zwembad enkel 
toegankelijk voor gasten 
zonder badkleding.

 N
ED

ER
LA

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

 New partner added
5/3/2018 16:20:41: main_photo changed
5/4/2018 9:27:22: voucher_value changed

 Hotel Lumen in  Zwolle

9 

  HOTEL LUMEN ****
 ZWOLLE •  NEDERL AND

 Zwolle is de hoofdstad van Overijssel en ligt aan het Zwarte Water en de Overijsselse 
Vecht. De stad trekt vooral cultuurliefhebbers aan, maar in de wijde omgeving kun je ook 
prachtige wandelingen maken. Hotel Lumen biedt moderne faciliteiten en hedendaags 
comfort. Zoals de naam van het hotel al doet vermoeden, speelt verlichting hier een 
belangrijke rol. Hotel Lumen telt 125 ruime state-of-the-art designhotelkamers, die 
in een rustige en lichte sfeer baden, met bruin, wit en paars als voornaamste kleuren. 
De kamer is voorzien van een flatscreentelevisie, telefoon, badkamer met inloopdouche, 
koffie- en theefaciliteiten, draadloos internet en airconditioning.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel Lumen 
 Stadionplein  20 •  8025 CP  Zwolle ( Nederland) 

 T +31 (0)88 147 14 71 •  info@hotellumen.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een comfortkamer

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

 New partner added
5/3/2018 16:21:37: main_photo changed

 Fletcher Hotel-Restaurant Sallandse Heuvelrug in  Rijssen

10 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
SALLANDSE HEUVELRUG ****

 RIJSSEN •  NEDERL AND

 Ver van alle drukte, midden tussen de boerenhoeves en dichte bossen van het Twentse 
landschap, ligt Fletcher Hotel-Restaurant Sallandse Heuvelrug. De omgeving kent 
eindeloos veel mooie plekken langs wandel- en fietsroutes door het rijke coulisselandschap. 
De rust en ruimte van het Twentse landschap vind je ook terug in de 54 luxueuze 
hotelkamers. In het stijlvolle restaurant kun je je culinair laten verwennen. Rustig lezen 
aan de grote leestafel of een drankje nuttigen in de modern ingerichte bar en lounge: het 
behoort allemaal tot de mogelijkheden. Verder zijn er tal van ontspanningsfaciliteiten. 
Zo kun je genieten van een verwarmd binnenzwembad, een sauna en een solarium.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Fletcher Hotel-Restaurant Sallandse Heuvelrug 
 Burgemeester Knottenbeltlaan  77 •  7461 PA  Rijssen ( Nederland) 

 T +31 (0)548 51 69 00 •  www.hotelsallandseheuvelrug.nl •  info@hotelsallandseheuvelrug.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• toegang tot het 

zwembad en de sauna
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 Art & Wellness Hotel 
 
Huis ten Wolde in  De Bult

11 

  ART & WELLNESS HOTEL 
HUIS TEN WOLDE ****

 DE BULT •  NEDERL AND

 Wil je helemaal ontsnappen aan de drukte van alledag en je in de watten 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 als airco, gratis wifi 
en flatscreentelevisie hoef je je nergens zorgen over te maken. Het hotel beschikt 
verder over een bibliotheek, een terras en een zwembad met luxewhirlpool. In het 
wellnesscentrum vind je een sauna en een stoombad en kun je allerlei behandelingen 
boeken tegen betaling. Voor een heerlijk diner moet je in restaurant De Spijskamer zijn.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Art & Wellness Hotel Huis ten Wolde 
 Onderduikersweg  6 •  8346 KP  De Bult ( Nederland) 

 T +31 (0)521 53 54 00 •  www.huistenwolde.nl •  info@huistenwolde.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• gebruik van de fitness- 

en wellnessfaciliteiten
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site voor het actuele arrangement.
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 Erfgoed Bossem in  Lattrop-Breklenkamp

12 

  ERFGOED BOSSEM ***
 L ATTROP-BREKLENKAMP •  NEDERL AND

 In het coulisselandschap van Twente staat de Saksische boerderij van de familie Rerink. 
Op deze plek heten Dennis, Annette en hun enthousiaste team je van harte welkom. 
Erfgoed Bossem beschikt over 9 kamers, die ondergebracht zijn in de oorspronkelijke 
boerderij, en een aantal unieke buitenlogies, zoals een sterrenkubus. Dat is een vierkant 
houten huisje met een transparante koepel in het dak, zodat je vanuit je bed naar de 
sterrenhemel kunt kijken. De kubus is voorzien van alle moderne gemakken: een 
kitchenette met koelkast, een tweepitsfornuis, een magnetron, servies en kookgerei, 
een douche, een toilet en een telescoop met informatiemateriaal.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Erfgoed Bossem 
 Dorpsstraat  7 •  7635 NA  Lattrop-Breklenkamp ( Nederland) 

 T +31 (0)541 22 13 92 •  www.erfgoedbossem.nl •  info@bossem.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een sterrenkubus

• ontbijtmand
• gebruik van handdoeken
• ontvangst met koffie, 

thee of puur vruchtensap
• het boekje 'Slaapmuts'
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 Amrâth Hotel Alkmaar in  Alkmaar

13 

  AMRÂTH HOTEL ALKMAAR ****
 ALKMAAR •  NEDERL AND

 Amrâth Hotel Alkmaar ligt vlak bij de historische binnenstad en op vijf minuten wandelen 
van het station. Je logeert er in een van de negentig kamers die voorzien zijn van alle 
comfort. Het hotel heeft geen eigen restaurant, maar het bekwame personeel geeft je 
graag tips voor een culinaire avond in de stad. Wil je 's avonds liever even uitwaaien, neem 
dan de auto naar Egmond aan Zee. In slechts vijftien minuten ben je in deze kustplaats, 
waar je na een wandeling op het strand kunt dineren in een van de restaurantjes aan 
het strand.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Amrâth Hotel Alkmaar 
 Geestersingel  15 •  1815 GA  Alkmaar ( Nederland) 

 T +31 (0)72 518 61 86 •  www.amrathhotels.nl •  info@amrathalkmaar.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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 Apollo Hotel IJmuiden Seaport Beach in  IJmuiden aan Zee

14 

  APOLLO HOTEL IJMUIDEN 
SEAPORT BEACH ****

 IJMUIDEN AAN ZEE •  NEDERL AND

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

 T +31 (0)255 56 69 99 •  www.apollohotelsresorts.com •  info@holidayinn-ijmuiden.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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 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 de winkels van Haarlem en Amsterdam binnen handbereik. 
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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Palace Hotel Zandvoort 
 Burgemeester van Fenemaplein  2 •  2042 TA  Zandvoort ( Nederland) 
 T +31 (0)23 571 29 11 •  www.palace-hotel.nl •  info@palace-hotel.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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 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 huiselijke gezelligheid en verfijnd comfort. Het 
viersterrenhotel 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 culinaire ervaring.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Auberge de Papenberg 
 Hengeland  1A  A •  5851 EA  Afferden ( Nederland) 

 T +31 (0)485 53 17 44 •  www.papenberg.nl •  info@papenberg.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een luxekamer

• ontbijt
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 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 winkels. 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Apollo Hotel Almere City Centre 
 Koetsierbaan  2 •  1315 SE  Almere ( Nederland) 

 T +31 (0)36 527 45 00 •  www.apollohotels.nl •  info.almere@apollohotels.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een stadsplattegrond
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 Fletcher Hotel-Restaurant Elzenduin in  Ter Heijde aan Zee
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
ELZENDUIN ****

 TER HEIJDE AAN ZEE •  NEDERL AND

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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 Best Western Museumhotels Delft in  Delft
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  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 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

 T +31 (0)15 215 30 70 •  www.museumhotels.nl •  info@museumhotels.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
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 Best Western Plus City Hotel Gouda in  Gouda
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  BEST WESTERN PLUS 
CITY HOTEL GOUDA ****

 GOUDA •  NEDERL AND

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D



40

DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 16:34:27: main_photo changed
5/4/2018 9:48:42: voucher_value changed

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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 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. Daarbij moet je je blank hout 
voorstellen, natuursteen en warme kleuraccenten die een hartelijke sfeer oproepen. 
De 67 gerieflijke hotelkamers zijn voorzien van alle comfort. De brasserie van het 
hotel heeft een uitgebreide kaart en de keukenbrigade serveert heerlijke gerechten. 
Verder beschikt het hotel over een ruim openluchtzwembad, een groot zonneterras 
en een intieme sauna.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

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

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• gebruik van de privésauna 

gedurende 1 uur
• toegang tot het 

buitenzwembad 
(enkel in de zomer)
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 Carlton President in  Utrecht

23 

  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 
bepaalt zelf of je badkleding draagt in de sauna. Tot slot vind je in het hotel een aparte 
biljartkamer waar je ook kan snookeren en dartsen.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Carlton President 
 Floraweg  25 •  3542 DX  Utrecht ( Nederland) 

 T +31 (0)30 241 41 82 •  www.carlton.nl •  info@president.carlton.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting 
• ontbijt
• gebruik van de 

wellnessfaciliteiten 
(sauna, Turks stoombad, 
whirlpool)

• gebruik van de 
fitnessruimte
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 Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in  Zeist
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  WOUDSCHOTEN HOTEL & 
CONFERENTIECENTRUM

 ZEIST •  NEDERL AND

 Wat kan het goed doen om er enkele dagen helemaal tussen uit te zijn, om heerlijk op 
adem te komen in het groen. Geen stadsdrukte of stress, alleen maar natuur en rust. 
Klinkt dat je allemaal als muziek in de oren? Dan is Hotel Woudschoten zeker iets voor 
jou. Dit hotel ligt in de afgelegen bossen van Zeist, een wandel- en fietsparadijs op de 
Utrechtse Heuvelrug. Alle kamers van het moderne hotel beschikken over gratis wifi en 
een flatscreentelevisie, maar het prachtige uitzicht op de omringende bossen is misschien 
wel hun grootste troef. Na een ontspannende wandeling of fietstocht in de omgeving 
is het sfeervolle terras van het hotel de ideale plek om de batterijen weer op te laden.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum 
 Woudenbergseweg  54 •  3707 HX  Zeist ( Nederland) 

 T +33 (0)343 492 492 •  www.woudschoten.nl •  info@woudschoten.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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N
D
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DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 9:25:58: main_photo changed
5/4/2018 10:4:8: voucher_value changed
5/4/2018 10:4:38: introduction changed

 Hampshire Boshotel - Overberg in  Overberg

25 

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

 Hou je zowel van de stad als van de natuur? Dan is het Hampshire Boshotel - Overberg 
in Overberg het ideale hotel voor jou. Dit viersterrenhotel ligt in de omgeving van de 
grootse bossen van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en op amper een halfuur rijden 
van Arnhem en Utrecht. Bovendien staat het hotel bekend als het meest duurzame 
hotel in Nederland. De moderne kamers zijn strak ingericht en zijn voorzien van het 
gebruikelijke viersterrencomfort. Het restaurant ligt in een oude Utrechtse boerderij 
uit 1882, waar je van heerlijke biologische gerechten kunt genieten. Het grote terras 
biedt een weids uitzicht over de omliggende bossen.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hampshire Boshotel - Overberg 
 Dwarsweg  63B •  3959 AE  Overberg ( Nederland) 

 T +31 (0)343 47 55 47 •  www.boshoteloverberg.nl •  info@boshoteloverberg.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt

 N
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D
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DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 16:38:38: main_photo changed
5/4/2018 10:5:21: introduction changed

 Hotel Mijdrecht Marickenland in  Mijdrecht

26 

  HOTEL MIJDRECHT 
MARICKENLAND ****

 MIJDRECHT •  NEDERL AND

 Wil je shoppen of cultuur opsnuiven in Amsterdam of Utrecht, dan is het stijlvolle 
viersterrenhotel Mijdrecht Marickenland een ideale uitvalsbasis. Het hotel ligt dicht 
bij de A2 en op maar twintig minuten rijden 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 inrichting 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 toegankelijk voor hotelgasten. En daar 
zijn de mensen uit de streek heel blij om.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel Mijdrecht Marickenland 
 Provincialeweg  3 •  3641 RS  Mijdrecht ( Nederland) 

 T +31 (0)297 28 28 28 •  www.hotelmijdrecht.nl •  info@hotelmijdrecht.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 New partner added
5/3/2018 16:39:28: main_photo changed

 Hotel de Heerlickheijd van Ermelo in  Ermelo

27 

  HOTEL DE HEERLICKHEIJD 
VAN ERMELO ****

 ERMELO •  NEDERL AND

 Midden in de natuur van Noord-Veluwe ligt Hotel de Heerlickheijd van Ermelo. Het 
hotel wordt omringd door de Veluwse bossen, het Veluwestrand en het Veluwemeer. 
Trek je liever naar de stad, dan kun je Harderwijk bezoeken. Hotel de Heerlickheijd van 
Ermelo is een stijlvol viersterrenhotel met 127 comfortabele hotelkamers. 's Ochtends 
geniet je van een gezond en gevarieerd ontbijtbuffet. Heerlijk dineren doe je in 
Brasserie De Gouverneur, waarbij je bij zomers weer met een goed glas wijn op het 
terras plaatsneemt. Verder kun je als gast gebruikmaken van het wellnesscentrum met 
royaal binnenzwembad, sauna, solarium, Turks stoombad en fitness.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

   Hotel de Heerlickheijd van Ermelo 
 Staringlaan  1 •  3852 LA  Ermelo ( Nederland) •  T +31 (0)341 56 85 85 

 www.goldentulipheerlickheijdvanermelo.nl •  info@goldentulipheerlickheijdvanermelo.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een suite

• ontbijt
• gebruik van het 

zwembad, de sauna, 
de jacuzzi en het Turks 
stoombad
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N
D
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
5/3/2018 16:41:25: main_photo changed

 Fletcher Landgoed Hotel Holthurnsche Hof in  Berg en Dal � T +31 (0)24 684 17 44 
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  FLETCHER LANDGOED HOTEL 
HOLTHURNSCHE HOF ****

 BERG EN DAL •  NEDERL AND

 In het Rijk van Nijmegen, een van de groenste regio's van Nederland, ligt het Fletcher 
Landgoed Hotel Holthurnsche Hof aan de beroemde Zevenheuvelenweg in Berg en Dal. 
De prachtige polderlanden en heuvelruggen staan garant voor heel wat wandelplezier. 
Uitrusten na een dagje in het groen doe je in een van de ruime, elegante kamers, onder 
meer uitgerust met terras of balkon, sofa, flatscreentelevisie, regendouche, koffie- en 
theefaciliteiten en wifi. De grote verrassing bevindt zich op het dak van het hotel: een 
enorm dakterras met een fantastisch uitzicht over het landgoed.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Fletcher Landgoed Hotel Holthurnsche Hof 
 Zevenheuvelenweg  48a  a •  6571 CK  Berg en Dal ( Nederland) 

 T +31 (0)24 684 17 44 •  www.hotelholthurnschehof.com •  info@landgoedhotelbergendal.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
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ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 16:42:28: main_photo changed
5/4/2018 10:6:59: voucher_value changed
5/4/2018 10:7:28: introduction changed

 Hotel Oranjeoord in  Hoog Soeren

29 

  HOTEL ORANJEOORD ***
 HOOG SOEREN •  NEDERL AND

 In Hoog Soeren, het hoogste punt van de Veluwe, ligt het sfeervolle Hotel Oranjeoord. 
Het monumentendorpje is omringd door de bossen en landerijen van natuurreservaat 
De Kroondomeinen. Het hotelgebouw behoorde 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 Gastrobar Oranje, de 
leeskamer of op het terras. Voor een verfrissende wandeling in het aangrenzende bos 
hoef je slechts het hotel uit te lopen.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel Oranjeoord 
 Hoog Soeren  134 •  7346 AH  Hoog Soeren ( Nederland) 

 T +31 (0)55 519 12 27 •  www.charmehotels.eu •  info@oranjeoord.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 New partner added
5/3/2018 16:43:22: main_photo changed
5/4/2018 10:8:1: voucher_value changed
5/4/2018 10:8:36: introduction changed

 Villa Ruimzicht in  Doetinchem

30 

  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 oogverblindend 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. De keuken staat onder leiding van 
chef Bjorn Massop. Samen met zijn team laat hij je genieten van culinaire verrassingen.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Villa Ruimzicht 
 Ruimzichtlaan  150 •  7001 KG  Doetinchem ( Nederland) 

 T +31 (0)314 32 06 80 •  www.hotelvillaruimzicht.nl •  info@hotelvillaruimzicht.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 New partner added
5/3/2018 16:44:8: main_photo changed

 Bilderberg Hotel Klein Zwitserland in  Heelsum
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  BILDERBERG HOTEL KLEIN 
ZWITSERLAND ****

 HEELSUM •  NEDERL AND

 Bilderberg Hotel Klein Zwitserland is een mooi historisch hotel dat aan de rand van de 
Veluwe ligt, op twaalf kilometer van winkelstad Arnhem. Het romantische, in chaletstijl 
gebouwde hotel, doet zijn naam in alle opzichten eer aan. Zowel het hotel als de prachtige 
groene omgeving ademen een weldadige rust en nodigen uit tot zorgeloos genieten. 
De kamers zijn royaal opgezet en voorzien van alle comfort. In restaurant De Kriekel 
eet je in een mooi interieur met houten balken. Op de kaart staan bereidingen uit 
de Franse keuken. Daarnaast kun je culinair genieten in het met een Michelinster 
bekroonde restaurant De Kromme Dissel (vooraf reserveren). Ontspannen kun je in 
het binnenzwembad, het solarium, de whirlpool, de sauna of op het terras.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Bilderberg Hotel Klein Zwitserland 
 Klein Zwitserlandlaan 5 •  6866 DS  Heelsum ( Nederland) 

 T +31 (0)317 31 91 04 •  www.hotelkleinzwitserland.nl •  klein-zwitserland@bilderberg.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• gebruik van de 

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

 New partner added
5/3/2018 16:47:13: main_photo changed
5/4/2018 10:10:34: introduction changed

 Hotel Kasteel Doenrade in  Doenrade
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  HOTEL KASTEEL DOENRADE ****
 DOENRADE •  NEDERL AND

 In de heuvels van Zuid-Limburg, ver van de drukte van de steden, duikt het authentieke 
twaalfde-eeuwse Kasteel Doenrade op. De landelijke ligging geeft het prachtige gebouw 
een rustgevend en inspirerend karakter. Je verblijft hier op rijafstand van Maastricht en 
Roermond. De twintig moderne kamers zijn voorzien van alle comfort. Vanaf het kasteel 
starten diverse wandel- en fietsroutes en zijn attracties zoals SnowWorld en diverse 
golfbanen snel bereikbaar. In de brasserie met terras heerst een bourgondisch sfeertje.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel Kasteel Doenrade 
 Limpensweg  20 •  6439 BE  Doenrade ( Nederland) 

 T +31 (0)46 442 41 41 •  www.kasteeldoenrade.nl •  info@kasteeldoenrade.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een comfortkamer

• ontbijt
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LA

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

 New partner added
5/3/2018 16:48:13: main_photo changed
5/4/2018 10:11:29: introduction changed

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

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Boshotel Vlodrop 
 Boslaan  1 •  6063 NN  Vlodrop ( Nederland) 

 T +31 (0)475 53 49 59 •  www.boshotel.nl •  reserveringen@boshotel.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 New partner added
5/3/2018 16:50:25: main_photo changed
5/4/2018 10:11:50: voucher_value changed
5/4/2018 10:12:23: introduction changed

 Van der Valk Hotel Maastricht in  Maastricht
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  VAN DER VALK HOTEL 
MAASTRICHT ****

 MAASTRICHT •  NEDERL AND

 Maastricht is een bourgondische stad. Om met volle teugen van de stad te genieten, 
is Van der Valk Hotel Maastricht een uitstekende overnachtingsplaats. Het moderne 
hotel heeft alle kamers gerenoveerd en een mooie wellness geopend. Het restaurant met 
zomerterras is een sfeervolle locatie om uitgebreid te dineren, terwijl de bar-brasserie 
ruimte biedt voor een informele lunch en kleine versnaperingen tussendoor. Op vrijdag-, 
zaterdag- en zondagavond wordt een livecooking-viergangendinerbuffet verzorgd. Aan 
je conditie werken, is mogelijk in de fitnessruimte. Vanuit het hotel, dat over een gratis 
parking beschikt, is het centrum van Maastricht goed te bereiken.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Van der Valk Hotel Maastricht 
 Nijverheidsweg  35 •  6227 AL  Maastricht ( Nederland) 

 T +31 (0)43 387 35 00 •  www.hotelvandervalkmaastricht.nl •  maastricht@valk.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• gebruik van het 

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

 New partner added
5/3/2018 16:51:1: main_photo changed

 Abdijhotel Rolduc in  Kerkrade

35 

  ABDIJHOTEL ROLDUC ***
 KERKRADE •  NEDERL AND

Als je van geschiedenisrijke gebouwen houdt, zal Abdij Rolduc je zeker bekoren. 
Abdij Rolduc is het grootst bewaarde abdijcomplex van Nederland. Het hotel ligt 
in deze vroegere abdij waarvan de abdijkerk, de crypte en de kruisgangen nog steeds 
te bezichtigen zijn. Op zondag kun je zelfs een rondleiding 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 evengoed voor een kop 
koffie of een lekker abdijbiertje.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Abdijhotel Rolduc 
 Heyendallaan  82 •  6464 EP  Kerkrade ( Nederland) 

 T +31 (0)45 546 68 88 •  www.rolduc.com •  info@rolduc.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 New partner added
5/3/2018 16:53:43: main_photo changed

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

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

  Best Western Hotel Slenaken 
 Heyenratherweg  4 •  6276 PC  Slenaken ( Nederland) 

 T +31 (0)43 457 35 46 •  www.hotelslenaken.com •  slenaken@bestwestern.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• wandel-, fiets- 

en autoroutes
• entreekaarten voor 

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

 New partner added
5/3/2018 16:54:26: main_photo changed
5/4/2018 10:14:26: voucher_value changed

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

 VENLO •  NEDERL AND

Op een idyllische locatie aan een vijver in de Noord-Limburgse bossen vind je Bilderberg 
Hotel De Bovenste Molen. In het intieme THALGO Spa & Beauty De Bovenste Molen 
kom je helemaal tot rust. Ontspan in de sauna of het Turks stoombad of neem een duik 
in het zwembad. Verder vind je hier verschillende behandelruimtes voor onder andere 
een gezichtsbehandeling, massage of lichaamspakking (tijdig te reserveren). Bij mooi 
weer is het heerlijk toeven op het ruime terras aan het water. Laat je in restaurant Woodz 
culinair verrassen en geniet na afloop na in de gezellige hotelbar.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

 T +31 (0)77 359 14 14 •  www.bilderberg.nl •  bovenste-molen@bilderberg.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• uitgebreid Bilderberg-

ontbijt
• gebruik van de fitness- 

en wellnessfaciliteiten
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site voor het actuele arrangement.

 New partner added
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 Holiday Inn Eindhoven in  Eindhoven
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  HOLIDAY INN EINDHOVEN ****
 EINDHOVEN •  NEDERL AND

 Holiday Inn Eindhoven is een fris en modern viersterrenhotel met internationale 
allure en een uitstekende service. Het hotel ligt pal tegenover het Centraal Station 
van Eindhoven en is vanuit alle windstreken gemakkelijk te bereiken. De ruime kamers 
van Holiday Inn Eindhoven zijn voorzien van alle comfort voor een optimale nachtrust. 
Na een dagje Eindhoven kun je genieten van een diner in Brasserie FLO. Hier geniet 
je van de echte Franse ambachtelijke keuken, in een luxueuze maar informele sfeer.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Holiday Inn Eindhoven 
 Veldmaarschalk Montgomerylaan  1 •  5612 BA  Eindhoven ( Nederland) 

 T +31 (0)40 235 82 35 •  www.hieindhoven.com •  info@hieindhoven.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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site voor het actuele arrangement.

 New partner added
5/4/2018 9:26:21: main_photo changed

 Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe in  Deurne
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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 uitgestrekt landschapspark 
in het Nederlandse Deurne is het hotel de ideale locatie om te bekomen 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 tafelvoetbal of 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe 
 Vlierdenseweg  109 •  5753 AC  Deurne ( Nederland) 

 T +31 (0)493 75 09 10 •  www.fletcherkloosterhotel.nl •  info@fletcherkloosterhotel.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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 Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord in  Oisterwijk
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
BOSCHOORD ***

 OISTERWIJK •  NEDERL AND

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.
 Fletcher Hotel-Restaurant Boschoord 

 Gemullehoekenweg  143 •  5062 SB  Oisterwijk ( Nederland) 
 T +31 (0)13 523 16 00 •  www.hotelboschoord.nl •  info@hotelboschoord.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
• ontbijt
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 New partner added
5/4/2018 9:27:7: main_photo changed

 Kloosterhotel la Sonnerie in  Son en Breugel

41 

  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 bijhorende 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Kloosterhotel La Sonnerie 
 Nieuwstraat  45 •  5691 AB  Son en Breugel ( Nederland) 

 T +31 (0)499 46 02 22 •  www.sonnerie.nl •  info@sonnerie.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
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5/4/2018 9:29:8: main_photo changed
5/4/2018 10:18:38: voucher_value changed

 Apollo Hotel Breda City Centre in  Breda
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  APOLLO HOTEL BREDA 
CITY CENTRE ****

 BREDA •  NEDERL AND

 Apollo Hotel Breda City Centre is een viersterrenhotel gelegen op loopafstand van 
het sprankelende hart van Breda. Als je van shoppen houdt, dan zit je hier goed. 
Mooie antiek- en designwinkels, moderne boetieks en speciaalzaken zijn hier alom 
vertegenwoordigd. Het hotel is deels gevestigd in het voormalige postkantoor van 
Breda. De comfortabele kamers zijn ingericht met unieke designmeubels en voorzien 
van airconditioning, telefoon, laptopkluis, bureau, televisie en badkamer. Gezond en 
lekker eten is het credo van de koks van het Apollo Hotel Breda City Centre. 

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Apollo Hotel Breda City Centre 
 Stationsplein  14 •  4811 BB  Breda ( Nederland) 

 T +31 (0)76 522 02 00 •  www.apollohotels.nl •  info.breda@apollohotels.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een deluxekamer

• ontbijt
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5/4/2018 10:19:20: introduction changed

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

 KOUDEKERKE •  NEDERL AND

 Aan de voet van de duinen op het Zeeuwse schiereiland Walcheren ligt het gezellige 
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. Verder herbergt het hotel een 
overdekt zwembad, een sauna en een fitnessruimte.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

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

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• gebruik van de 

wellnessfaciliteiten van 
het hotel (verwarmd 
binnenzwembad en 
saunacabine - tegen 
betaling zijn ook 
massages mogelijk)
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 New partner added
5/4/2018 9:29:52: main_photo changed
5/4/2018 10:20:5: introduction changed

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

 In Zeeland, in het pittoreske Sint-Maartensdijk, staat Hotel Het Raedthuys garant voor 
culinair genieten en stijlvol overnachten in het voormalige gemeentehuis van de stad. Met 
zijn meubilair en schilderijen uit de zestiende en zeventiende eeuw, ademt het historische 
pand nostalgie. Tegelijkertijd zijn de 29 luxueuze hotelkamers en appartementen uitgerust 
met de modernste faciliteiten. De gastvrijheid en intieme sfeer die in Het Raedthuys 
heersen, zijn hartverwarmend. Verder kun je in Het Raedthuys ook gebruikmaken van 
het schoonheidssalon en ontspannen in de prachtige wellness.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel Het Raedthuys 
 Markt  2 •  4695 CE  Sint-Maartensdijk ( Nederland) 

 T +31 (0)166 66 26 26 •  www.raedthuystholen.nl •  info@raedthuystholen.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een deluxeclassickamer

• ontbijt
• privégebruik van 

de wellness gedurende 
1 uur 

Opgelet: bij voldoende 
beschikbaarheid krijg je 
een upgrade naar een 
superiordeluxekamer.

 N
ED

ER
LA

N
D



64

DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 9:31:10: main_photo changed

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

 Aan de rustige westkant van Renesse, grenzend aan het natuurgebied De Kop van 
Schouwen op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland vind je het Hampshire Hotel 
- Renesse. Het hotel ligt op wandelafstand van het strand, de duinen en het centrum 
van de beroemde badplaats. Je kunt er in de buurt niet alleen fietsen of wandelen, 
maar ook paardrijden, surfen, duiken, zeilen, tennissen en zelfs golfen. Oude dorps- 
en stadskernen, het agrarische 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

 T +31 (0)111 46 25 10 •  www.hampshirehotelrenesse.com •  info@hampshire-renesse.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt

Extra: tijdens het laagsei-
zoen (van 1 november tot en 
met 31 maart) krijg je ook 
een welkomstdrankje.
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 Rudanna Castra in  Aardenburg
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  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 aanwezigheid van de Romeinen 
in 212. Het waren deze laatste die hier, in wat vandaag Aardenburg is, een nederzetting 
opbouwden aan de oevers van de inmiddels verdwenen rivier Rudanna. Het is bij dit 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Rudanna Castra 
 Markt  2 •  4527 CM  Aardenburg ( Nederland) 

 T +31 (0)117 82 00 00 •  www.rudannacastra.com •  info@rudannacastra.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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 Fletcher Familiehotel Paterswolde in  Paterswolde
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  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 scheiding 
van de provincies Drenthe en Groningen loopt dwars door het dorp, misschien een 
verklaring voor het ietwat eigenzinnige karakter van het plaatsje. Je logeert in een 
van de 63 comfortabele kamers van Fletcher Familiehotel Paterswolde. Restaurant 
Paterswolde biedt een wisselende menukaart en staat bekend om de diversiteit in 
seizoensgerechten. Bij mooi weer kun je lekker tafelen op het terras.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Fletcher Familiehotel Paterswolde 
 Groningerweg  19 • 9765 TA  Paterswolde ( Nederland) •  T +31 (0)50 309 5400 

www.familiehotelpaterswolde.nl •  info@familiehotelpaterswolde.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• gebruik van zwembad, 

sauna en Turks stoombad
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 Inntel Hotels Rotterdam Centre in  Rotterdam
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  INNTEL HOTELS ROTTERDAM 
CENTRE ****

 ROTTERDAM •  NEDERL AND

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Inntel Hotels Rotterdam Centre 
 Leuvehaven  80 • Rotterdam ( Nederland) •  T +31 (0)10 413 41 39 

 www.inntelhotelsrotterdamcentre.nl •  reservationsrotterdam@inntelhotels.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• toegang tot 

Wellnessclub H2O en 
Life Fitness Gym

• stadsplattegrond en 
shoppinginfo
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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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 Holiday Suites Blankenberge in  Blankenberge
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  HOLIDAY SUITES BLANKENBERGE
 BL ANKENBERGE •  BELGIË

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Holiday Suites Blankenberge 
 Zeedijk  96 •  8370  Blankenberge ( België) 

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• schoonmaakkosten 

inbegrepen

Opgelet, exclusief:
• ontbijt (zelf te 

verzorgen)
• extra personen
• lakens (wel verplicht 

ter plaatse te huren: 
8 euro p.p.)

• handdoeken zijn 
optioneel (5 euro p.p.)

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

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel Royal Astrid 
 Wellingtonstraat  15 •  8400  Oostende ( België) 

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een nieuwe kamer

• ontbijt

 BELG
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 ibis De Panne in  De Panne
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  IBIS DE PANNE ***
 DE PANNE •  BELGIË

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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 The Imperial in  Oostende
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  THE IMPERIAL ***
 OOSTENDE •  BELGIË

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 The Imperial 
 Van Iseghemlaan  76 •  8400  Oostende ( België) 

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt

Opgelet: dit arrangement 
is niet geldig op Belgische 
feestdagen en tijdens 
verlengde feestweekends.
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DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 9:37:48: main_photo changed
5/4/2018 10:30:44: introduction changed

 Leopold Hotel Oudenaarde in  Oudenaarde

53 

  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 fietsenparking 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Leopold Hotel Oudenaarde 
 De Ham  14 •  9700  Oudenaarde ( België) •  T +32 (0)55 69 99 65 

www.leopoldhoteloudenaarde.com •  res.oudenaarde@leopoldhotels.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
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DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 9:39:3: main_photo changed

 Tryp by Wyndham Antwerp in  Antwerpen

54 

  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 moeiteloos trendy met 
klassiek. Er zijn 176 efficiënt uitgeruste, comfortabele kamers met ledverlichting, 
zalige boxspringbedden, flatscreentelevisie, volledige raamverduistering, een 
klimaatregelingssysteem en een persoonlijke kluis. 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 ernaar uit je te bedienen 
in de bar of je te helpen bij het ontdekken van Antwerpen.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Tryp by Wyndham Antwerp 
 Plantin en Moretuslei  136 •  2018  Antwerpen ( België) 

 T +32 (0)3 271 07 00 •  www.trypantwerp.com •  info@trypantwerp.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt

 BELG
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ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 9:41:33: main_photo changed
5/4/2018 10:31:44: voucher_value changed
5/4/2018 10:32:25: introduction changed

 Hotel Boomgaard in  Rekem

55 

  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 
versgeperst sinaasappelsap maken het plaatje compleet.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel Boomgaard 
 Boomgaardstraat  2 •  3621  Rekem ( België) 

 T +32 (0)89 47 15 17 •  www.hotelboomgaard.be •  info@hotelboomgaard.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 9:42:39: main_photo changed
5/4/2018 10:33:17: introduction changed

 M Hotel - Different Hotels in  Genk

56 

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

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 M Hotel - Different Hotels 
 Albert Remansstraat  1 •  3600  Genk ( België) 

 T +32 (0)89 36 41 50 •  www.m-hotel.be •  info@m-hotel.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een toeristisch 

infopakket
• een VIP Dagpas 

Maasmechelen Village 
met 10% korting in 
9 boetieks naar keuze 
(m.u.v. de solden- en 
sperperiode)
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ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 9:43:4: main_photo changed
5/4/2018 10:34:0: introduction changed

 Park Inn by Radisson Hasselt in  Hasselt

57 

  PARK INN BY RADISSON HASSELT
 HASSELT •  BELGIË

 Park Inn by Radisson Hasselt is een gloednieuw, modern en trendy hotel voorzien van 
alle comfort om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Gelegen in het hartje van 
Hasselt en op slechts enkele stappen verwijderd van de Grote Markt, vormt dit hotel de 
perfecte uitvalsbasis om de culturele bezienswaardigheden, restaurants, bars en winkels 
van deze bruisende stad te verkennen. Het hotel beschikt over 84 stijlvolle en moderne 
kamers, vergaderfaciliteiten, een lobbybar en lounge, een all-day-dining-restaurant en 
een fitnessruimte. Dit alles maakt Park Inn by Radisson Hasselt de ideale verblijfplaats 
voor zowel zakengasten als vakantiegangers.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Park Inn by Radisson Hasselt 
 Torenplein  9 •  3500  Hasselt ( België) 

T +32 (0)11 71 88 80 • www.parkinn.com •  reservations.hasselt@radissonblu.com

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 New partner added
5/4/2018 9:43:38: main_photo changed
5/4/2018 10:34:16: voucher_value changed
5/4/2018 10:35:59: introduction changed

 Rikkeshoeve in  Sint-Truiden

58 

  RIKKESHOEVE
 SINT-TRUIDEN •  BELGIË

 Haspengouw is een streek die bekendstaat om zijn pittoreske dorpjes, uitgebreide 
fietsroute netwerk en smakelijke streek- en landbouwproducten. In een deelgemeente 
van Sint-Truiden logeer je 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 op reservatie, twee 
privéwellnessunits. 's Ochtends smul je van een rijkelijk ontbijtbuffet terwijl je geniet 
van het omringende landschap. Het is na reservering ook mogelijk om het avondmaal 
bij de Rikkeshoeve te nemen.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Rikkeshoeve 
 Erberstraat  56 •  3800  Sint-Truiden ( België) 

 M +32 (0)474 31 29 29 •  www.rikkeshoeve.be •  rikkeshoeve@yahoo.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 9:44:14: main_photo changed
5/4/2018 10:37:12: introduction changed

 Park Inn by Radisson Leuven in  Leuven

59 

  PARK INN BY RADISSON LEUVEN ***
 LEUVEN •  BELGIË

 Aan het station van Leuven tref je het Park Inn by Radisson. Dit recente driesterrenhotel 
vormt de ideale locatie om de charmante universiteitsstad te verkennen. Het hotel 
beschikt over 133 moderne kamers, sfeervol ingericht en voorzien 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Park Inn by Radisson Leuven 
 Martelarenlaan  36 •  3010  Leuven ( België) 

 T +32 (0)16 61 66 00 •  www.parkinn.com •  info.leuven@parkinn.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
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ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 9:44:55: main_photo changed
5/4/2018 10:37:31: voucher_value changed

 ibis Styles Brussels Centre Stéphanie in  Brussel

60 

  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 werd doorgetrokken 
in de kamers die voorzien zijn van mooie kleuraccenten.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 ibis Styles Brussels Centre Stéphanie 
 Charleroise Steenweg 66 •  1060  Brussel ( België) 

 T +32 (0)2 612 81 30 •  www.ibis.com •  h9401@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• gebruik van de fitness
• koffie en thee in de 

lobby
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ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 9:45:30: main_photo changed
5/4/2018 10:38:35: voucher_value changed

 Martin's Waterloo in  Waterloo

61 

  MARTIN'S WATERLOO ***
 WATERLOO •  BELGIË

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Martin's Waterloo 
 Chaussée de Tervuren  198 •  1410  Waterloo ( België) 

 T +32 (0)2 352 18 15 •  www.martinshotels.com •  mgh@martinshotels.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een welkomstdrankje BE

LG
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ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 9:45:53: main_photo changed
5/4/2018 10:43:21: voucher_value changed
5/4/2018 10:43:49: introduction changed

 Hotel & Aparthotel Casteau Resort Mons in  Casteau

62 

  HOTEL & APARTHOTEL CASTEAU 
RESORT MONS ****

 CASTEAU •  BELGIË

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel & Aparthotel Casteau Resort Mons 
 Chaussée de Bruxelles  38 •  7061  Casteau ( België) 

 T +32 (0)65 32 04 00 •  www.hotelcasteauresortmons.be •  info@casteauresort.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• toegang tot de sauna, 

jacuzzi en fitness
• een lokaal bier
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
5/4/2018 9:46:14: main_photo changed
5/4/2018 10:44:12: voucher_value changed

 Le Moulin Simonis in  Laforêt

63 

  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 aan 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Le Moulin Simonis 
 Route de Charleville  42 •  5550  Laforêt ( België) 

 T +32 (0)61 50 00 81 •  www.moulinsimonis.com •  courrier@moulinsimonis.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 9:47:49: main_photo changed

 ibis Dinant in  Dinant

64 

  IBIS DINANT ***
 DINANT •  BELGIË

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

 T +32 (0)82 21 15 00 •  www.ibis.com •  h3150@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 9:48:10: main_photo changed
5/4/2018 10:45:29: voucher_value changed

 Hôtel La Reine in  Spa

65 

  HÔTEL LA REINE
 SPA •  BELGIË

 Hôtel La Reine bevindt zich in het centrum van Spa, op minder dan vijftien minuten 
wandelen van de thermale baden. Met slechts veertien kamers biedt dit charmante 
familiehotel je de nodige rust voor een ontspannen verblijf in deze bekende thermenstad. 
De mooi gerenoveerde, ruime kamers zijn eenvoudig ingericht, maar beschikken over 
het nodige driesterrencomfort. Alle kamers geven uit op de gezellige binnentuin met 
bijhorend terras, waar het heerlijk vertoeven is bij mooi weer. Elke ochtend wordt er 
in de prachtige veranda een heerlijk ontbijtbuffet geserveerd. In de omgeving is het 
zonder twijfel heerlijk wandelen.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hôtel La Reine 
 Avenue Reine Astrid  86 •  4900  Spa ( België) 

 T +32 (0)87 77 52 10 •  www.lareine.be •  info@lareine.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt

Opgelet: het arrangement 
is niet geldig tijdens 
feestweekends en tijdens 
grote evenementen in 
Francorchamps.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
5/4/2018 9:48:38: main_photo changed
5/4/2018 10:46:44: introduction changed

 Ramada Plaza Liège City Center in  Luik

66 

  RAMADA PLAZA LIÈGE 
CITY CENTER ****

 LUIK •  BELGIË

 Wat dacht je van een weekendje Luik? De Vurige Stede bruist van het leven en 
heeft haar bezoekers heel wat te bieden: van historische bezienswaardigheden tot 
verschillende musea en een leuk winkelaanbod in deels autovrije straten. Uitvalsbasis 
voor je ontdekkingstocht door Luik is Ramada Plaza Liège City Center. Enkele jaren 
geleden werd het hotel van kop tot teen gerenoveerd om nog beter tegemoet te komen 
aan de wensen van zijn 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Ramada Plaza Liège City Centre 
 Quai Saint-Léonard  36 •  4000  Luik ( België) 

 T +32 (0)4 228 81 11 •  www.ramadaplaza-liege.com •  reservations@ramadaplaza-liege.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• gebruik van de 

fitnessruimte
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ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 9:49:13: main_photo changed
5/4/2018 10:47:2: voucher_value changed
5/4/2018 10:47:57: introduction changed

 Hôtel du Lac in  Bütgenbach

67 

  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 wandelingen houdt. Het hotel beschikt over 24 kamers. 
In Carol's Restaurant, op de eerste verdieping van het Hôtel du Lac, proef je van de 
regionale gerechten. Bovendien kan je hier genieten van de sauna of aan je conditie 
werken in de fitness. ‘s Ochtends staat je een gevarieerd ontbijtbuffet te wachten.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hôtel du Lac 
 Seestraße  53 •  4750  Bütgenbach ( België) 

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 9:49:41: main_photo changed
5/4/2018 10:48:13: voucher_value changed

 Hôtel-Restaurant Beau Séjour in  Frahan-sur-Semois

68 

  HÔTEL-RESTAURANT BEAU SÉJOUR ***
 FRAHAN-SUR-SEMOIS •  BELGIË

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een welkomstdrankje

 BELG
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5/4/2018 10:49:2: voucher_value changed

 Hôtel Myrtilles in  Vielsalm

69 

  HÔTEL MYRTILLES ***
 VIELSALM •  BELGIË

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• gebruik van sauna 

en fitness

Opgelet: deze bon 
is niet geldig tijdens 
grote Francorchamps-
wedstrijden, feestweekends, 
Pasen, Allerheiligen, 
Kerstmis en ook niet in de 
krokusvakantie.
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 Hotel du Commerce in  Clervaux

70 

  HOTEL DU COMMERCE ***+

 CLERVAUX • GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

 Clervaux is het meest noordelijke stadje van het Groothertogdom Luxemburg. De ligging 
aan het dal van de Clerve staat garant voor prachtige wandelingen of fietstochten in de 
omringende natuur, maar je vindt er ook talloze stille getuigen van de rijke geschiedenis. 
Om van deze mooie omgeving te genieten, kun je terecht in het gastvrije Hotel du 
Commerce. Er zijn 49 kamers, die van alle moderne faciliteiten zijn voorzien, waaronder 
gratis wifi. Het hotel beschikt bovendien over een fitness- en ontspanningsruimte met 
overdekt zwembad en sauna. 's Avonds kun je genieten van een lekker diner in restaurant 
La Table de Clervaux. De chef en zijn team serveren een klassieke Franse keuken die 
je zeker niet onberoerd zal laten.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel du Commerce 
 Route de Marnach  2 •  9709  Clervaux (Groothertogdom Luxemburg) 

 T +352 92 10 32 •  www.hotelducommerce.lu •  info@hotelducommerce.lu

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• gebruik van het 

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



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

PRACHTIG ETRETAT
Het Normandische stadje Etretat is 
bekend om zijn statige krijtrotsen en 
de natuurlijk gevormde rotsbogen. Aan 
beide kanten van het strand voor de stad 
kun je naar boven klimmen en verder 
over de krijtrotsen wandelen. Hoe ver je 
wandelt, bepaal je helemaal zelf. Na 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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 Novotel Lille Centre Grand Place in  Lille

71 

  NOVOTEL LILLE CENTRE 
GRAND PLACE ****

 LILLE •  FRANKRIJK

 Lille werd gesticht in de elfde eeuw door Boudewijn V, graaf van Vlaanderen. De 
Franse stad is officieel al sinds de twaalfde eeuw Franssprekend, maar de Lillois zijn er 
nog steeds erg trots op Vlaming te zijn. In het historische centrum kun je ronddwalen 
in de steegjes met hun vele boetiekjes, restaurants en cafés. Het Novotel Lille Centre 
Grand Place is ideaal gelegen om de gezelligheid van het centrum zelf te ondervinden. 
Je kamer is naar Novotel-normen ingericht en voorzien van onder meer airco, kluisje, 
minibar, televisie, internet en een bad in de badkamer.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Novotel Lille Centre Grand Place 
 Rue de l'Hôpital Militaire  116 •  59000  Lille ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 28 38 53 53 •  www.novotel.com •  h0918@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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 Best Western Le Dormeur du Val in  Charleville-Mézières

72 

  BEST WESTERN 
LE DORMEUR DU VAL ****

 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES •  FRANKRIJK

 Stap binnen in de wereld van Best Western Le Dormeur Du Val. In dit viersterrenhotel 
vind je een mix van oud en modern, van sober en fel. Het resultaat 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Best Western Le Dormeur du Val 
 Rue de la Gravière  32 bis  b •  08000  Charleville-Mézières ( Frankrijk) •  T +33 (0)3 24 42 04 30 

 www.hotel-dormeur-du-val.com •  contact@hotel-dormeur-du-val.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
Strophe of Rime-kamer

• ontbijt
• toegang tot de sauna en 

hamam
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 Résidence Jean Sébastien Bach in  Straatsburg

73 

  RÉSIDENCE 
JEAN SÉBASTIEN BACH ****

 STRAATSBURG •  FRANKRIJK

 In Straatsburg logeer je in Résidence Jean-Sébastien Bach op een tiental minuten van 
het historische centrum en het Europees 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 een of 
twee vertrekken en geven stuk voor stuk uit op een balkon of een terras. Je beschikt 
over een telefoon, een televisie met 25 internationale kanalen en een ruime badkamer.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Résidence Jean-Sébastien Bach 
 Boulevard Jean-Sébastien Bach  6 •  67000  Straatsburg ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 90 41 30 00 •  www.bach-strasbourg.com •  bachhotel@orange.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een studio

• ontbijt
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 Hostellerie La Ferme du Pape in  Eguisheim

74 

  HOSTELLERIE LA FERME DU PAPE ***
 EGUISHEIM •  FRANKRIJK

 Enkele kilometers ten zuiden van Colmar vind je het pittoreske dorpje Eguisheim. 
De vele vakwerkshuizen zijn ringvormig rond het centrale dorpslein met de burcht en 
kapel aangelegd. Door zijn charme werd Eguisheim verkozen tot een van de mooiste 
Franse dorpen. Hier vind je Hostellerie La Ferme du Pape met zijn 46 rustgevende 
en comfortabel ingerichte kamers. 's Ochtends word je verwend met een heerlijk 
ontbijtbuffet, waarmee je zeker genoeg krachten opdoet om de streek te verkennen. 
Met de Vogezen heb je een schitterend natuurgebied vlakbij en wie graag wat cultuur 
opsnuift is in het nabijgelegen Straatsburg of in Bazel, net over de Zwitserse grens, 
aan het juiste adres.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hostellerie La Ferme du Pape 
 Grand'Rue  10 •  68420  Eguisheim ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 89 41 41 21 •  www.hostellerie-pape.com •  info@hostellerie-pape.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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 INTER-HOTEL Le Bristol in  Straatsburg

75 

  INTER-HOTEL LE BRISTOL ***
 STRAATSBURG •  FRANKRIJK

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 INTER-HOTEL Le Bristol 
 Place de la Gare  4 •  67000  Straatsburg ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 88 32 00 83 •  www.hotel-strasbourg.com •  contact@hotel-lebristol.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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 Hôtel Châteaudun Opéra in  Parijs

76 

  HÔTEL CHÂTEAUDUN OPÉRA ***
 PARIJS •  FRANKRIJK

 Le neuvième is een wijk met vele gezichten. Terwijl aan de ene kant de Grands Boulevards 
te vinden zijn met hun winkels en de opera, ligt aan de noordkant de snel opkomende en 
hippe wijk Pigalle met zijn bekende cabarets en nachtleven. Ergens op het middelpunt 
ligt de gezellige en levendige buurt Lorette-Martyrs, waar Hôtel Châteaudun Opéra 
gelegen is. 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hôtel Châteaudun Opéra 
 Rue de Chateaudun  30 •  75009  Parijs ( Frankrijk) •  T +33 (0)1 49 70 09 99 

www.hotelchateaudunopera.fr •  reservations@hotelchateaudunopera.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• toegang tot de fitness
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 Elysées Flaubert in  Parijs

77 

  ELYSÉES FLAUBERT ***
 PARIJS •  FRANKRIJK

 Wie zeventiende arrondissement zegt, zegt: pracht, klasse en historische rijkdom met 
als hoogtepunt de legendarische Champs-Elysées, die uitkomt op de wereldberoemde 
Arc de Triomph. Maar deze wijk heeft nog meer in petto. Wat dacht je van een middagje 
gezellig keuvelen door het prachtige Parc Monceau? Of laat je helemaal gaan in een van 
de grote winkelgalerijen. In de buurt van dit alles ligt driesterrenhotel Elysées Flaubert. 
Hier binnenkomen, is een verademing. De lichte kleuren, de moderne inrichting en de 
ravissante patio zijn slechts enkele elementen die dit hotel de moeite waard maken. 
's Ochtends geniet je van een heerlijk ontbijt alvorens je de stad intrekt.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Elysées Flaubert 
  Rue Rennequin  19 •  75017  Parijs ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 46 22 44 35 •  www.parishotelflaubert.com •  paris@hotelflaubert.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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 Holiday Inn Paris - Marne La Vallée in  Noisy-le-Grand

78 

  HOLIDAY INN PARIS - 
MARNE LA VALLÉE ****

 NOISY-LE-GRAND •  FRANKRIJK

 Holiday Inn Paris Marne La Vallée ligt in het centrum van Noisy-le-Grand, net ten oosten 
van Parijs, halfweg tussen de Franse hoofdstad en Disneyland. Ideaal om een bezoek 
aan de wereldstad en haar omgeving te combineren. Het hotel is makkelijk bereikbaar, 
want het ligt dicht bij de afrit van de autosnelweg A4 en vlak bij een RER-station. Het 
hotel biedt moderne kamers met wifi, een flatscreentelevisie met satellietzenders, 
airconditioning, thee- en koffiefaciliteiten, een minibar en een comfortabele badkamer. 
Het restaurant van Holiday Inn Paris - Marne La Vallée (gesloten tijdens het weekend) 
serveert traditionele Franse gerechten en voor de allerkleinsten is er een kindermenu. 
's Ochtends maak je je keuze aan het gevarieerde ontbijtbuffet.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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 Hôtel Beaugrenelle Tour Eiffel in  Parijs

79 

  HÔTEL BEAUGRENELLE 
TOUR EIFFEL ***

 PARIJS •  FRANKRIJK

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

Hôtel Beaugrenelle Tour Eiffel 
 Rue Viala  19 •  75015  Parijs ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 45 77 40 78 •  www.hotelbeaugrenelle.com •  info@hotelbeaugrenelle.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
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 Hostellerie de la Vieille Ferme in  Criel-sur-Mer

81 

  HOSTELLERIE 
DE LA VIEILLE FERME ***

 CRIEL-SUR-MER •  FRANKRIJK

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

 T +33 (0)2 35 86 72 18 •  www.vieille-ferme.net •  resa@vieille-ferme.net

 VOOR 2 PERSONEN:

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



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

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



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

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

ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 9:57:18: main_photo changed

 Hotel Lindenwirt in  Rüdesheim am Rhein

82 

  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 authentiek 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel Lindenwirt 
 Drosselgasse / Amselstraße 4   •  65385  Rüdesheim am Rhein ( Duitsland) 

 T +49 (0)67 22 91 30 •  www.lindenwirt.com •  info@lindenwirt.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een standaardkamer 
of een wijnvat

• ontbijt 

Extra: indien je wenst te 
overnachten in een wijnvat, 
krijg je ook een glas wijn 
aangeboden.

Opgelet: een overnachting in 
een wijnvat is enkel mogelijk 
op aanvraag. Dit doe je 
rechtstreeks bij de Bongo-
helpdesk. De bevestiging 
van Bongo is vereist.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
5/4/2018 9:57:40: main_photo changed

 Hotel Jagdhaus Wiese in  Schmallenberg

83 

  HOTEL JAGDHAUS WIESE ****
 SCHMALLENBERG •  DUITSL AND

 Goed verstopt tussen uitgestrekte loof- en naaldbossen rust Hotel Jagdhaus Wiese 
op de kam van het Rothaargebergte. Het hotel zelf ligt op een hoogte van 650 meter 
en betovert zijn gasten met een sprookjesachtig coulisselandschap. De unieke, rustige 
ligging én de omvangrijke uitrusting met groot zwembad en wellnessterrein vormen de 
bijzondere charme van dit hotel. In het restaurant kun je smullen van regionale gerechten 
die bereid zijn met streekproducten. Wie naar een actieve vakantie snakt, leeft zich uit 
in het zwembad met waterval, tegenstroominstallatie en massagesproeiers.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel Jagdhaus Wiese 
 Jagdhaus  3 •  57392  Schmallenberg ( Duitsland) 

 T +49 (0)29 72 30 60 •  www.jagdhaus-wiese.de •  info@jagdhaus-wiese.de

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 New partner added
5/4/2018 9:58:11: main_photo changed
5/4/2018 11:59:36: voucher_value changed
5/4/2018 12:1:21: introduction changed
5/4/2018 12:1:36: voucher_value changed

 Sunderland Hotel in  Sundern

84 

  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 ingerichte 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, wat uniek is voor deze streek. 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Sunderland Hotel 
 Rathausplatz  2 •  59846  Sundern ( Duitsland) 

 T +49 (0)29 33 98 70 •  www.sunderlandhotel.de •  sunderland@severintouristik.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• gebruik van het 

wellnessgedeelte
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ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 9:58:38: main_photo changed
5/4/2018 12:1:54: voucher_value changed

 Hotel Haus Oberwinter in  Remagen

85 

  HOTEL HAUS OBERWINTER ***
 REMAGEN •  DUITSL AND

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• gebruik van 

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

 New partner added
5/4/2018 9:58:55: main_photo changed
5/4/2018 12:2:36: voucher_value changed
5/4/2018 12:3:47: introduction changed

 Landhaus Beckmann in  Kalkar

86 

  LANDHAUS BECKMANN ****
 KALKAR •  DUITSL AND

 Het knusse Landhaus Beckmann ligt in het gebied van de Nederrijn: een omgeving die 
je kent van ansichtkaarten. Het hotel vormt een ideaal vertrekpunt voor grote en kleine 
fietstochten. Landhaus Beckmann telt 41 comfortabel ingerichte en rustig gelegen 
kamers met douche, tv, telefoon, draadloos internet en een minibar. In het restaurant 
smul je van de regionale keuken met haar specialiteiten van de Nederrijn. Sinds vele jaren 
staat de keuken van Landhaus Beckmann bekend om heerlijk eten. Voor je onder de wol 
kruipt, sluit je het best de dag af in de bar. De volgende ochtend zorgt een uitgebreid 
ontbijtbuffet voor een goede start van een nieuwe dag.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Landhaus Beckmann 
 Römerstraße  1 •  47546  Kalkar ( Duitsland) 

 T +49 (0)282 496 25 66 66 •  www.landhaus-beckmann.de •  info@landhaus-beckmann.de

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 New partner added
5/4/2018 9:59:21: main_photo changed
5/4/2018 12:4:23: introduction changed

 Welcome Hotel Wesel in  Wesel

87 

  WELCOME HOTEL WESEL ****
 WESEL •  DUITSL AND

 Het Hanzestadje Wesel ligt ten noorden van het Duitse Keulen. Hier vind je Welcome 
Hotel Wesel, gelegen in een landelijk, rustig stukje langs de Rijn. Het viersterrenhotel 
telt 102 smaakvol ingerichte suites met 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 
streekgerechten en internationale schotels. Het hotel beschikt ook over een wellness- 
en fitnessgedeelte.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Welcome Hotel Wesel 
 Rheinpromenade  10 •  46487  Wesel ( Duitsland) 

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een suite

• ontbijt
• gebruik van de sauna 

en de fitnessruimte

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

 New partner added
5/4/2018 10:0:0: main_photo changed
5/4/2018 12:4:44: voucher_value changed
5/4/2018 12:5:18: introduction changed
5/4/2018 12:5:25: voucher_value changed

 Hotel Servatius Köln in  Keulen

88 

  HOTEL SERVATIUS KÖLN ***
 KEULEN •  DUITSL AND

 Hotel Servatius Köln is rustig gelegen op de rechter Rijnoever, in de residentiële Keulse 
buitenwijk Köln-Merheim. Met de metro bereik je snel en eenvoudig de Neumarkt in de 
oude binnenstad. Het hotel 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 ingericht naar de smaak van de eigenaar: gezellig en huiselijk 
met warme, donkere kleuren. De kamers zijn allemaal ruim en modern ingericht met 
nieuw meubilair in lichte kleuren. Alle kamers hebben antiallergiematrassen, televisie, 
telefoon, minibar en een badkamer.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel Servatius Köln 
 Servatiusstraße  73 •  51109  Keulen ( Duitsland) 

 T +49 (0)221 89 00 30 •  www.servatius-koeln.de •  info@servatius-koeln.de

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 New partner added
5/4/2018 10:0:30: main_photo changed
5/4/2018 12:5:44: voucher_value changed
5/4/2018 12:6:14: introduction changed

 Hotel Lady Astor in  Düsseldorf

89 

  HOTEL LADY ASTOR ***
 DÜSSELDORF •  DUITSL AND

 Hotel Lady Astor in Düsseldorf is een plek waar je je na een dagje in de stad meteen 
thuis voelt. De beheerders willen in hun hotel een persoonlijke en private sfeer creëren. 
Dat voornemen vertaalt zich in 16 kamers, waarvan de tien superiorkamers een unieke 
naam en inrichting 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 en je kunt ook rekenen op 
vriendelijk personeel en een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel Lady Astor 
 Kurfürstenstraße  23 • 40211  Düsseldorf ( Duitsland) 

 T +49 (0)211 17 33 70 •  www.hotel.lady-astor.de •  info@lady-astor.de

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt

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

 New partner added
5/4/2018 10:0:59: main_photo changed
5/4/2018 12:12:10: voucher_value changed
5/4/2018 12:12:17: voucher_value changed

 Berghotel Kockelsberg in  Trier

90 

  BERGHOTEL KOCKELSBERG ***
 TRIER •  DUITSL AND

 Enkele kilometers buiten Trier, te midden van bossen en velden, ligt Berghotel 
Kockelsberg. 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon. 

 Berghotel Kockelsberg 
 Kockelsberg  1 •  54293  Trier ( Duitsland) 

 T +49 (0)65 18 24 80 •  www.kockelsberg.de •  kockelsberg@web.de

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt

 D
U

ITSLA
N

D



136

DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 10:1:23: main_photo changed
5/4/2018 12:14:41: voucher_value changed
5/4/2018 12:15:38: introduction changed

 MoselWeinHotel Nitteler Hof in  x

91 

  MOSELWEINHOTEL NITTELER HOF ***
 NITTEL •  BELGIË

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 MoselWeinHotel Nitteler Hof 
Weinstrasse 42 • D - 54453 Nittel (Duitsland) 

 T +49 (0)6 58 49 93 60 • www.hotelnittelerhof.eu • info@hotelnittelerhof.eu

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt (op zondag met 

een glas lokale sekt)
• toegang tot de sauna en 

het ontspanningsbad in 
de keldergewelven

• een wijnproeverij 
(bestaande uit 4 lokale 
wijnsoorten) met

• gemarineerde olijfjes
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 New partner added
5/4/2018 10:1:42: main_photo changed
5/4/2018 12:17:13: voucher_value changed

 Hotel Lochmühle in  Mayschoß

92 

  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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• toegang tot het 

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

 New partner added
5/4/2018 10:2:5: main_photo changed
5/4/2018 12:19:19: introduction changed

 Hotel Moseltor in  Traben-Trarbach

93 

  HOTEL MOSELTOR ***
 TRABEN-TRARBACH •  DUITSL AND

 In het hart van de Duitse Moezel bevindt zich het stadje Traben-Trarbach. Dit kuur- 
en wijnstadje, ergens tussen Koblenz en Trier, is een van de meest charmante die de 
Moezelstreek rijk is en biedt eindeloos veel activiteiten. Hotel Moseltor beschikt over 
negen kamers en vier suites voorzien van alle comfort, een aantal kamers kijkt uit over 
de Moezel. Het hotel is voorzien van alle comforwt dat je van een driesterrenhotel mag 
verwachten. Bij mooi weer kun je rustig op adem komen op het zonneterras, genietend 
van de groene oase om je heen. Voor nog meer ontspanning kun je een bezoek brengen 
aan Bad Wildstein of aan het thermaal openluchtzwembad aan Moseltherme.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel Moseltor 
 Moselstraße  1 •  56841  Traben-Trarbach ( Duitsland) 

 T +49 (0)65 41 65 51 •  www.moseltor.de •  urlaub@moseltor.de

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt

Opgelet: voor een kamer 
met uitzicht op de Moezel, 
betaal je een supplement.
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5/4/2018 12:21:47: introduction changed

 Hotel-Restaurant Ruland in  Altenahr
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  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 water, 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 veerrtig 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Hotel-Restaurant Ruland 
 Brückenstraße  6 •  53505  Altenahr ( Duitsland) 

 T +49 (0)26 43 83 18 •  www.hotel-ruland.de •  info@hotel-ruland.de

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt

 D
U

ITSLA
N

D

©
 D

om
in

ik 
Ke

tz



140

DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/4/2018 10:6:4: main_photo changed
5/4/2018 12:22:46: voucher_value changed

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

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

 T +49 (0)6 87 26 00 80 •  www.seehotel-losheim.de •  info@seehotel-losheim.de

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een welkomstdrankje
• gebruik van de 

panoramische sauna
• gebruik van wandel- 

en fietskaarten

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

 New partner added
5/4/2018 10:7:4: main_photo changed
5/4/2018 12:23:33: voucher_value changed
5/4/2018 12:23:57: introduction changed

 INNSIDE Bremen in  Bremen

96 

  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. Het motief keert terug in de moderne bar, het Starwalker 
Restaurant, in de gangen en in de 162 ruime hotelkamers. Het restaurant staat bekend 
om zijn visspecialiteiten. Hier wordt ook elke ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet voor 
je geserveerd met de nadruk op verse ingrediënten. Bij mooi weer kun je 's zomers ook 
plaatsnemen op het gezellige terras aan de Weser.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 INNSIDE Bremen 
 Sternentor  6 •  28237  Bremen ( Duitsland) 

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• toegang tot het 

wellnessgedeelte (sauna, 
whirlpool en fitness)

• niet-alcoholische 
drankjes uit de minibar

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

 New partner added
5/4/2018 10:7:29: main_photo changed
5/4/2018 12:24:16: voucher_value changed
5/4/2018 12:25:26: introduction changed

 Hotel Brandies Berlin in  Berlijn
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  HOTEL BRANDIES BERLIN ***
 BERLIJN •  DUITSL AND

 Hotelgasten een verblijf in Berlijn bieden dat even deugddoend als onvergetelijk is, dat is 
de missie van het driesterren Hotel 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. De hoge plafonds doen ook 
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. 
Als extra troef zijn er in het hotel ook nog veel oorspronkelijke elementen van het begin 
van de twintigste eeuw bewaard gebleven.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

  Hotel Brandies Berlin 
 Kaiserdamm  27 •  14057  Berlijn ( Duitsland) 

 T +49 (0)3 03 64 19 90 •  www.hotel-brandies.de •  info@hotel-brandies.de

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt

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

 New partner added
5/4/2018 10:7:52: main_photo changed
5/4/2018 10:8:14: main_photo changed
5/4/2018 12:26:9: voucher_value changed

 Mercure Berlin Mitte in  Berlijn
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  MERCURE BERLIN MITTE ***
 BERLIJN •  DUITSL AND

 Het driesterrenhotel Mercure Berlin Mitte geniet van een centrale ligging in de stad. 
Vlak bij het hotel stopt metrolijn 2 in station 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 van 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.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 Mercure Berlin Mitte 
 Luckenwalder Straße  11 •  10963  Berlijn ( Duitsland) 

 T +49 (0)3 05 16 51 30 •  www.mercure.com •  h4988@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt

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

 New partner added
5/4/2018 10:8:36: main_photo changed
5/4/2018 12:26:49: voucher_value changed
5/4/2018 12:27:25: introduction changed

 ACHAT Comfort Dresden in  Dresden
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  ACHAT COMFORT DRESDEN ***
 DRESDEN •  DUITSL AND

 ACHAT Comfort Dresden is een ideale uitvalsbasis voor een bezoekje aan de stad aan 
de Elbe. In slechts 15 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, 
satelliettelevisie en gratis wifi. Als gast krijg je bovendien gratis mineraalwater. 's Ochtends 
start je de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet. In restaurant Feldschlösschen staan 
regionale Saksische specialiteiten op het menu.

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

 ACHAT Comfort Dresden 
 Budapester Straße  34 •  01069  Dresden ( Duitsland) 

 T +49 (0)351 47 38 00 •  www.achat-hotels.com •  dresden@achat-hotels.com

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 New partner added
5/4/2018 10:8:57: main_photo changed

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

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

RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

vind je op pagina 6 - 7 en op de cadeaubon.

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

www.ibis.com •  ha070-am@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting

Opgelet: het ontbijt is niet 
inbegrepen en verplicht 
aan het hotel te betalen bij 
aankomst.

 V
ER

EN
IG

D
 

KO
N

IN
K

R
IJK



NOTA’S:



NOTA’S:



NOTA’S:



NOTA’S:



NOTA’S:



NOTA’S:



NOTA’S:



NOTA’S:



NOTA’S:



NOTA’S:



Nederland 
InfoNL@smartbox-group.com 

www.bongo.nl

   Bongo Beleveniscadeau 
  @BongoBelevenis

   @Bongotalkies - Deel je belevenis met ons, gebruik #Bongomoments

EY
EB

BN
18

N


