




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

naar www.bongo.nl/eyewish voor

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

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

Ontdek

Surf

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 stap 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. Behal-
ve bloemen kun je onderweg ook een 
groot aantal grazende koeien en schapen 
spotten.
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HOTELS IN NEDERLAND

1  WestCord WTC Hotel Leeuwarden in  Leeuwarden 20
2  Beach Hotel de Vigilante in  Makkum 21
3  Landhotel de IJsvogel in  Legemeer 22
4  City Hotel Groningen in  Groningen 23
5  Best Western Plus Hotel Groningen Plaza  

in  Groningen 24
6  Fletcher Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen  

in  Zeegse 25
7  Hotel-Restaurant Wesseling in  Dwingeloo 26
8  De Zilveren Maan in  Balkbrug 27
9 Wildthout Hotel en Restaurant in  Ommen 28
10  WestCord Hotel Salland in  Raalte 29
11  Fletcher Hotel-Restaurant De Broeierd-Enschede  

in  Enschede 30
12  Fletcher Badhotel Callantsoog in  Callantsoog 31
13  Fletcher Hotel-Restaurant Spaarnwoude  

in  Velsen-Zuid 32
14  Hampshire Golfhotel-Waterland in  Purmerend 33
15  Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Raaf  

in  Noordwijk 34
16  Fletcher Hotel-Restaurant Auberge De Kieviet  

in  Wassenaar 35
17  Babylon Hotel Den Haag in  Den Haag 36
18  't Wapen van Marion in  Oostvoorne 37
19  Bilderberg Parkhotel Rotterdam in  Rotterdam 38
20  Inntel Hotels Rotterdam Centre in  Rotterdam 39
21  Hotel & Restaurant De Arendshoeve  

in  Bergambacht 40
22  Hotel Mijdrecht Marickenland in  Mijdrecht 41
23  Van der Valk Hotel Leusden - Amersfoort  

in  Leusden 42

24  Bilderberg Hotel De Klepperman in  Hoevelaken 43
25  Landgoedhotel Woodbrooke in  Barchem 44
26  WestCord Hotel de Veluwe in  Garderen 45
27  Hampshire Hotel - 's Gravenhof Zutphen  

in  Zutphen 46
28  Fletcher Landgoed Hotel Avegoor in  Ellecom 47
29  Bilderberg Hotel Wolfheze in  Wolfheze 48
30  Fletcher Hotel-Restaurant Arnhem-Doorwerth  

in  Doorwerth 49
31  Hotel de Maasparel in  Arcen 50
32  Novotel Maastricht in  Maastricht 51
33  Parkhotel Valkenburg in  Valkenburg 52
34  Saillant Hotel Gulpen in  Gulpen 53
35  Hotel Restaurant Brull in  Mechelen 54
36  Hotel Residentie Slenaeken in  Slenaken 55
37  Best Western Hotel Slenaken in  Slenaken 56
38  Abdij Rolduc in  Kerkrade 57
39  Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe  

in  Deurne 58
40 Kloosterhotel La Sonnerie in  Son en Breugel 59
41  Crown Hotel Eindhoven in  Eindhoven 60
42  Landgoed De Rosep in  Oisterwijk 61
43  Charme Hotel - Auberge De Hilver  

in  Baarschot-Diessen 62
44  Apollo Hotel Breda City Centre in  Breda 63
45  Golden Tulip Zevenbergen in  Zevenbergen 64
46  Badhotel Renesse in  Renesse 65
47  Golden Tulip L'Escaut in  Terneuzen 66
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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 15:32:47: main_photo changed
5/3/2018 16:40:38: voucher_value changed
5/3/2018 16:41:37: introduction changed

 WestCord WTC Hotel Leeuwarden in  Leeuwarden

1 

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

 Het viersterren WestCord WTC Hotel Leeuwarden ligt op loopafstand van de his-
torische binnenstad van Leeuwarden. Het hotel telt 143 kamers en combineert luxe 
en comfort met de Friese gastvrijheid. De kamers zijn voorzien van airconditioning, 
koffie- en theefaciliteiten, minibar, kluis en tv met betaalzenders. Het toilet is apart 
en in de badkamer zijn bad en douche gescheiden. Op de elfde verdieping bevindt zich 
restaurant élevé, dat bekroond is met een Michelinster. Daarnaast vind je ook de skybar 
en het brasseriegedeelte van het hotel, waar je op een hoog niveau kunt genieten van 
een spectaculair uniek 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 WTC 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
• een driegangendiner 

in le bráss (exclusief 
dranken)
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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 15:30:22: main_photo changed
5/3/2018 16:11:53: voucher_value changed
5/3/2018 16:43:46: introduction changed

 Beach Hotel de Vigilante in  Makkum

2 

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

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

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

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

 Beach Restaurant de Vigilante 
 De Holle Poarte  10  •  8754 HC  Makkum ( Nederland) 

 T +31 (0)51 523 82 22 •  www.hoteldevigilante.nl •  info@hoteldevigilante.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen in 
een 'Charme landzijde' 
kamer

• 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 15:32:0: main_photo changed
5/3/2018 16:45:47: introduction changed
5/3/2018 16:46:19: voucher_value changed

 Landhotel de IJsvogel in  Legemeer

3 

  LANDHOTEL DE IJSVOGEL ****
 LEGEMEER •  NEDERL AND

 Tussen de Friese meren en nabij het bekende watersportdorp Langweer ligt het Landhotel 
de IJsvogel. Je wordt er gastvrij ontvangen en geniet er van het rustige leven omringd 
door weilanden en bossen. Er zijn 21 royale kamers die van alle gemakken zijn voorzien. 
Bijna alle kamers beschikken over een eigen terras of balkon met een mooi uitzicht over 
het Friese landschap. De keukenbrigade laat je graag kennismaken met pure smaken 
en verfijnde gerechten. Op de kaart vind je eigentijdse, seizoensgebonden gerechten 
met een klassieke basis.

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

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

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandelroutes

 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 15:33:9: main_photo changed
5/3/2018 16:48:19: introduction changed

 City Hotel Groningen in  Groningen

4 

  CITY HOTEL GRONINGEN ***
 GRONINGEN •  NEDERL AND

 City Hotel Groningen is gunstig gelegen in het centrum van Groningen, vlak bij de 
winkel centra en -straten. In het hotel vind je overal designcreaties, moderne elementen 
en speciale verlichting, allemaal van de hand van dezelfde plaatselijke kunstenaar. Het 
hotel telt 93 comfortabele kamers, voorzien van al het nodige comfort. De trendy 
aankleding met warme tinten en opvallende lampen creëert een unieke sfeer. Voor een 
verfrissend begin of einde van de dag kun je naar de Health Club met Turks bad, solarium, 
sauna en fitnessruimte gaan. In de ontbijtruimte en in de bar is het aangenaam vertoeven.

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

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

 City Hotel Groningen 
 Gedempte Kattendiep  25  •  9711 PM  Groningen ( Nederland) 

 T +31 (0)50 588 65 65 •  www.cityhotelgroningen.com •  info.citygroningen@edenhotels.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• 2 overnachtingen
• 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 15:33:40: main_photo changed
5/3/2018 16:48:38: titel_in_stad_titel changed
5/3/2018 16:49:36: introduction changed
5/3/2018 16:49:48: voucher_value changed

 Best Western Plus Hotel Groningen Plaza in  Groningen

5 

  BEST WESTERN PLUS HOTEL  
GRONINGEN PLAZA ***

 GRONINGEN •  NEDERL AND

 Best Western Plus Hotel Groningen Plaza is een prima vertrekpunt om zowel de stad 
Groningen als de ommelanden te verkennen. Het hotel ligt bovendien naast  natuurgebied 
Hoornsemeer, waar het heerlijk fietsen en wandelen is. De  dichtstbijzijnde bushalte ligt 
op vierhonderd meter van het hotel. Van hieruit rijden bussen in vijftien minuten naar het 
centrum. Het hotel is rolstoeltoegankelijk en heeft een  binnenzwembad en een ruime 
tuin. Restaurant Meerwold biedt een elegante keuken, met internationale invloeden en 
serveert lunch- en dinergerechten die bereid worden met  seizoensgebonden producten.

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

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

Best Western Plus Hotel Groningen Plaza 
 Laan Corpus den Hoorn  300  •  9728 JT  Groningen ( Nederland) 

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• stadsplattegrond

 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 15:33:55: main_photo changed
5/3/2018 16:50:44: introduction changed
5/3/2018 16:51:10: voucher_value changed

 Fletcher Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen in  Zeegse

6 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE ZEEGSER DUINEN ****

 ZEEGSE •  NEDERL AND

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

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

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

 Fletcher Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen 
 Schipborgerweg  8  •  9483 TL  Zeegse ( Nederland) 

 T +31 (0)59 253 00 99 •  www.hoteldezeegserduinen.nl •  info@hoteldezeegserduinen.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandelkaarten

 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 15:34:24: main_photo changed
5/3/2018 17:5:31: titel_in_stad_titel changed
5/3/2018 17:6:7: introduction changed
5/3/2018 17:6:26: voucher_value changed

 Hotel-Restaurant Wesseling in  Dwingeloo

7 

  HOTEL-RESTAURANT WESSELING ****
 DWINGELOO •  NEDERL AND

 Midden in het pittoreske plaatsje Dwingeloo is Hotel-Restaurant Wesseling gevestigd. 
Het is een perfecte locatie voor ontspanning en inspanning. De groene omgeving 
biedt veel mogelijkheden om te genieten van de rust en ruimte en om de omgeving te 
verkennen. Hotel-Restaurant Wesseling bestaat uit twee verschillende panden, die 
slechts door een weg gescheiden zijn. In totaal biedt het hotel 33 comfortabel ingerichte 
hotelkamers. In de torenserre bewonder je het prachtige uitzicht op de dorpskern. Het 
uitstekende à-la-carte restaurant De Juffer van Batinghe kijkt uit op de Brink en biedt 
een ruime en afwisselende keuze aan voortreffelijke gerechten.

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

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

 Hampshire Hotel - Wesseling Dwingeloo 
 Brink  26  •  7991 CH  Dwingeloo ( Nederland) 

 T +31 (0)521 59 15 44 •  www.hotelwesseling.nl •  info@hotelwesseling.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• koffie met appelcake bij 

aankomst
• gebruik van fiets- en 

wandelkaarten

 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 15:34:40: main_photo changed
5/3/2018 17:7:53: introduction changed
5/3/2018 17:8:1: voucher_value changed

 De Zilveren Maan in  Balkbrug

8 

  DE ZILVEREN MAAN
 BALKBRUG •  NEDERL AND

 Wakker worden met het gekwetter van vogels midden in het groen, daarvoor moet je bij 
B&B De Zilveren Maan zijn. Hier verblijf je in een prachtige Saksische boerderij die in 
1980 helemaal herbouwd werd, waarna er in 2009 de huidige B&B De Zilveren Maan 
werd gerealiseerd. De authentieke elementen zijn nog steeds aanwezig en garanderen 
een verblijf in stijl. De kamers zijn met veel zorg ingericht. ś Morgens staat er een 
uitgebreid ontbijtbuffet voor je klaar, daarna ben je helemaal klaar om de omgeving 
te verkennen. Spring op je fiets of trek je wandelschoenen aan en ontdek het mooie 
natuurgebied waar je in verblijft of installeer je in de zon in de mooie tuin van de B&B.

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

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

 De Zilveren Maan 
 Groot Oever  9  •  7707 PV  Balkbrug ( Nederland) 

 T +31 (0)523 23 48 07 •  www.zilveren-maan.nl •  info@zilveren-maan.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik fiets- en 

 wandelroutes
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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 15:35:42: main_photo changed
5/3/2018 17:9:9: introduction changed
5/3/2018 17:13:6: voucher_value changed

  Wildthout Hotel en Restaurant in  Ommen

9 

   WILDTHOUT HOTEL EN RESTAURANT ***
 OMMEN •  NEDERL AND

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

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

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

 Wildthout Hotel en Restaurant 
 Hammerweg  40  •  7731 AK  Ommen ( Nederland) 

 T +31 (0)529 45 15 92 •  www.wildthout.nl •  info@wildthout.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandelroutes
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ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 15:35:23: main_photo changed
5/3/2018 17:15:52: introduction changed
5/3/2018 17:16:11: voucher_value changed

 WestCord Hotel Salland in  Raalte

10 

  WESTCORD HOTEL SALLAND ***
 RAALTE •  NEDERL AND

 Aan de rand van het Sallandse dorp Raalte, tussen Zwolle en Deventer, vind je het drie-
sterren WestCord Hotel Salland. Het hotel ziet eruit als een oude Saksische hoeve en 
werd gebouwd met tachtig procent oude materialen. In de nabijgelegen natuurgebieden 
kun je prachtige fiets- en wandeltochten maken. WestCord Hotel Salland telt veertig 
kamers waar je helemaal tot rust kunt komen. In de zomer kun je heerlijk relaxen op 
het terras van het hotel. Bij lage temperaturen is het dan weer gezellig vertoeven in de 
hotelbar met open haard. In het restaurant kun je terecht voor een smakelijke lunch 
of een gezellig diner.

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

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

 WestCord Hotel Salland 
 Zwolsestraat  63E •  8101 AB  Raalte ( Nederland) 

 T +31 (0)572 35 35 52 •  www.westcordhotelsalland.nl •  info@westcordhotelsalland.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandelkaarten
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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 15:34:59: main_photo changed
5/3/2018 17:33:44: introduction changed

 Fletcher Hotel-Restaurant De Broeierd-Enschede in  Enschede

11 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE BROEIERD-ENSCHEDE ****

 ENSCHEDE •  NEDERL AND

 Fletcher Hotel-Restaurant De Broeierd-Enschede is van oorsprong de oudste herberg 
van Twente. Het originele gebouw in authentieke Saksische stijl stamt uit 1831. Het hotel 
heeft 61 comfortabele kamers. Ze zijn in verschillende types opgedeeld, maar allemaal 
nemen ze je mee naar de sfeer van vroeger. Met Bistro De Broeierd en Brasserie De 
Bakspieker heeft Fletcher Hotel-Restaurant De Broeierd-Enschede twee culinaire 
toevluchtsoorden. Elk moment van de dag kun je hier binnenlopen, voor een ontbijt, 
lunch, brunch, high tea, diner of gewoon voor een lekker kopje koffie. In de keuken 
toveren chef Sjors en zijn team de heerlijkste seizoensgerechten op je bord. Bij mooi 
weer kun je lekker genieten op het ruime terras.

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

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

 Fletcher Hotel-Restaurant De Broeierd-Enschede 
 Hengelosestraat  725  •  7521 PA  Enschede ( Nederland) 

 T +31 (0)53 850 65 00 •  www.fletcherhotelenschede.nl •  info@fletcherhotelenschede.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
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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 15:35:59: main_photo changed
5/3/2018 17:34:15: voucher_value changed

 Fletcher Badhotel Callantsoog in  Callantsoog

12 

  FLETCHER BADHOTEL CALLANTSOOG ***
 CALL ANTSOOG •  NEDERL AND

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

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

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

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandelkaarten
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ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 15:36:19: main_photo changed
5/3/2018 17:36:36: voucher_value changed
5/3/2018 17:40:18: introduction changed

 Fletcher Hotel-Restaurant Spaarnwoude in  Velsen-Zuid

13 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
SPAARNWOUDE ****

 VELSEN-ZUID •  NEDERL AND

 Op korte afstand van Amsterdam vind je het Fletcher Hotel-Restaurant Spaarnwoude. 
Het is gelegen in het prachtige recreatiegebied Spaarnwoude, een natuurlijke oase 
met weidse polders en bossen waar je heerlijk kunt wandelen, fietsen, paardrijden en 
watersporten. Liever een dagje aan zee? In een mum van tijd sta je op het strand van 
IJmuiden aan Zee. Het hotel heeft mooie en ruime kamers. 's Ochtends geniet je van 
een uitgebreid ontbijtbuffet, maar ook 's middags en 's avonds kun je terecht in het 
restaurant van het hotel. Het hotel beschikt over een gratis parking en als je eropuit 
wilt trekken met de fiets kun je (elektrische) fietsen huren.

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

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

 Fletcher Hotel-Restaurant Spaarnwoude 
 Oostbroekerweg  17  •  1981 LR  Velsen-Zuid ( Nederland) 

 T +31 (0)23 53 70 548 •  www.hotelresortspaarnwoude.nl •  info@hotelresortspaarnwoude.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

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

 New partner added
5/3/2018 15:36:40: main_photo changed
5/3/2018 17:42:42: titel_in_stad_titel changed

 Hampshire Golfhotel-Waterland in  Purmerend

14 

  HAMPSHIRE GOLFHOTEL-WATERLAND ****
 PURMEREND •  NEDERL AND

 Op een halfuur rijden van Amsterdam ligt het moderne viersterren Hamp shire 
 Golfhotel-Waterland midden in het waterrijke landschap van Noord-Holland. Met 
dorpjes als Edam, Volendam, Monnickendam en Hoorn in de buurt en allerlei mogelijk-
heden om de natuur in te gaan, ontdek je hier het authentieke Holland. Als laat-
ste, maar zeker niet minste troef kan dit hotel ook uitpakken met vier verschillende 
 achttien-holes-golfbanen. De honderd ruime kamers zijn ingericht met meubilair 
met veel hout en pasteltinten. Het uitgebreide warme en koude ontbijtbuffet wordt 
geserveerd in het restaurant op de eerste verdieping, waar je een grandioos uitzicht 
hebt over het golfterrein.

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

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

 Hampshire Golfhotel-Waterland 
 Westerweg  60  •  1445 AD  Purmerend ( Nederland) 

 T +31 (0)299 48 16 10 •  www.hampshire-hotels.be •  hotel@burggolf.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
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ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 15:39:54: main_photo changed
5/3/2018 17:49:36: voucher_value changed
5/3/2018 17:52:32: introduction changed

 Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Raaf in  Noordwijk

15 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DE WITTE RAAF ****

 NOORDWIJK •  NEDERL AND

 Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Raaf bevindt zich op een prachtige locatie, aan de 
rand van badplaats Noordwijk aan Zee en midden in de Duin- en Bollenstreek. De omgeving 
biedt een brede waaier aan activiteiten: heerlijk uitwaaien op het strand, een frisse duik in 
zee nemen, paardrijden door de duinen of per fiets of te voet de omgeving verkennen. De 
stijl van het hotel sluit aan bij de omringende natuur. De mooie locatie, de rust, de luxe 
en de gastvrijheid maken van De Witte Raaf al meer dan 75 jaar een begrip in de regio. 
Uitrusten en genieten doe je in de lounge met open haard of in het à-la-carte restaurant. 
De chef-kok stelt ieder seizoen een nieuwe kaart samen met regionale specialiteiten.

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

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

 Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Raaf 
 Duinweg  117  •  2204 AT  Noordwijk ( Nederland) 

 T +31 (0)252 24 29 00 •  www.fletcherhoteldewitteraaf.nl •  info@fletcherhoteldewitteraaf.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

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

 New partner added
5/3/2018 15:37:20: main_photo changed
5/4/2018 9:17:7: voucher_value changed
5/4/2018 9:20:30: introduction changed

 Fletcher Hotel-Restaurant Auberge De Kieviet in  Wassenaar

16 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
AUBERGE DE KIEVIET ****

 WASSENAAR •  NEDERL AND

 Fletcher Hotel-Restaurant De Kieviet is een viersterrenhotel in Wassenaar, een pit-
toresk dorp in Zuid-Holland, vlak bij het Noordzeestrand. Met zijn statige entree, 
gezellige lounge en fraai terras, heeft De Kieviet zijn charme bewaard. Het hotel heeft 
alles in huis om je verblijf aangenaam te maken. De kamers zijn ruim en voorzien van 
talrijke faciliteiten om je verblijf comfortabel te maken. Wil je je kamer niet uit, maar 
wel genieten van een heerlijk ontbijt? Dan serveert De Kieviet dat graag op de kamer. 
Het restaurant van het hotel heeft een uitstekende reputatie. Hier worden je culinaire 
seizoensgerechten in een driegangendiner voorgeschoteld.

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

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

 Fletcher Hotel-Restaurant Auberge De Kieviet 
 Stoeplaan  27  •  2243 CX  Wassenaar ( Nederland) 

 T +31 (0)70 511 92 32 •  www.hoteldekieviet.nl •  info@hoteldekieviet.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
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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 15:37:54: main_photo changed

 Babylon Hotel Den Haag in  Den Haag

17 

  BABYLON HOTEL DEN HAAG ****
 DEN HAAG •  NEDERL AND

 Babylon Hotel Den Haag is een perfecte plek om deze majestueuze stad te ontdekken. 
Het hotel ligt naast het centraal station, dat samen met de omliggende wijk net in een 
nieuw jasje werd gestoken. Het historische centrum van Den Haag is slechts enkele 
straten van het hotel verwijderd en na tien minuten rijden sta je op de boulevard van 
Scheveningen. De 143 kamers zijn trendy en warm ingericht en bieden alles voor een 
comfortabel verblijf. Op de eerste verdieping vind je The Livingroom, een bar, restaurant 
en lounge met een adembenemend uitzicht over het Haagse Bos.

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

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

 Babylon Hotel Den Haag 
 Bezuidenhoutseweg  53  •  2594 AC  Den Haag ( Nederland) 

 T +31 (0)70 381 49 01 •  www.babylonhoteldenhaag.com •  info.babylon@edenhotels.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• stadsplattegrond
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ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 15:38:44: main_photo changed
5/4/2018 9:25:1: voucher_value changed

 't Wapen van Marion in  Oostvoorne

18 

  'T WAPEN VAN MARION ***
 OOST VOORNE •  NEDERL AND

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

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

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

 't Wapen van Marion 
 Zeeweg  60  •  3233 CV  Oostvoorne ( Nederland) 

 T +31 (0)181 48 93 99 •  www.wapenvanmarion.nl •  info@wapenvanmarion.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen in een 
comfortkamer

• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

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

 New partner added
5/3/2018 15:39:6: main_photo changed
5/4/2018 9:26:49: titel_in_stad_titel changed
5/4/2018 9:28:4: voucher_value changed
5/4/2018 9:32:9: introduction changed

 Bilderberg Parkhotel Rotterdam in  Rotterdam

19 

  BILDERBERG PARKHOTEL ROTTERDAM ****
 ROTTERDAM •  NEDERL AND

 Al meer dan negentig jaar biedt het Bilderberg Parkhotel optimale service en oprechte 
gastvrijheid in wereldhavenstad Rotterdam. In het hart van de stad vormt het hotel de 
entree tot het Museumkwartier. Enkele jaren geleden werden de gehele begane grond 
en alle deluxe- en executive kamers gerenoveerd. In 2017 ondergingen de kamers in 
de villa en de tuinvleugel een renovatie, waardoor alle 189 kamers vandaag up-to-date 
zijn. 's Avonds kun je dineren in Restaurant The Park inspired by Erik van Loo, een 
hedendaags à-la-carterestaurant waar je uitstekend kunt eten in een ongedwongen, 
stijlvolle ambiance. De chef-kok en zijn team bereiden heerlijke klassiekers en bijzondere 
combinaties in Frans-mediterrane stijl.

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

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

 Bilderberg Parkhotel Rotterdam 
 Westersingel  70  •  3015 LB  Rotterdam ( Nederland) 

 T +31 (0)10 436 36 11 •  www.bilderberg.nl •  parkhotel@bilderberg.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• stads plattegrond
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ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 15:39:34: main_photo changed
5/4/2018 9:32:47: titel_in_stad_titel changed
5/4/2018 9:33:1: voucher_value changed
5/4/2018 9:34:9: introduction changed

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

 Inntel Hotels Rotterdam Centre ligt op een unieke locatie in hartje Rotterdam, aan 
de voet van de Erasmusbrug en dicht bij het water. Je kunt de toeristische attracties 
allemaal te voet bereiken. 's Ochtends geniet je van het uitgebreide ontbijtbuffet in 
restaurant Aan het Water. Bar & Brasserie Water is de plek waar gasten 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. Hier kom je 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  •  3011 EA  Rotterdam ( Nederland) • T +31 (0)10 413 41 39 

   www.inntelhotelsrotterdamcentre.nl •  reservationsrotterdam@inntelhotels.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• toegang tot Wellness 

 Club H2O en Life 
Fitness Gym

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

 New partner added
5/3/2018 15:38:17: main_photo changed
5/4/2018 9:36:48: titel_in_stad_titel changed
5/4/2018 9:46:5: introduction changed
5/4/2018 9:46:19: voucher_value changed

 Hotel & Restaurant De Arendshoeve in  Bergambacht
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  HOTEL & RESTAURANT  
DE ARENDSHOEVE ****

 BERGAMBACHT •  NEDERL AND

 Hotel & Restaurant De Arendshoeve is een kleinschalig luxeviersterrenhotel in het 
schilderachtige dorpje Bergambacht, mooi gelegen in de polders van de Krimpenerwaard. 
Naast alle comfort van een hedendaags hotel vind je er diverse antieke kerkstukken 
die ooit kathedralen gesierd hebben. Het hotel beschikt over 27 royale en rookvrije 
kamers, voorzien van alle comfort. Vlak naast het hotel ligt het sfeervolle huiskamer-
restaurant van het hotel, Onder de Molen. Hier bereidt chef-kok Harm Springer met 
zorg smaakvolle gerechten die regelmatig aan het seizoen worden aangepast. 's Zomers 
is het goed toeven op het terras met uitkijk op de molen Den Arend.

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

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

 Hotel & Restaurant De Arendshoeve 
 Molenlaan  14  •  2861 LB  Bergambacht ( Nederland) 

 T +31 (0)182 30 31 00 •  www.arendshoeve.nl •  info@arendshoeve.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
5/3/2018 15:51:13: main_photo changed
5/4/2018 9:48:59: introduction changed
5/4/2018 9:53:41: voucher_value changed

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

 Wil je shoppen of cultuur opsnuiven in Amsterdam of Utrecht, dan is het stijlvolle 
viersterren Hotel Mijdrecht Marickenland een ideale uitvalsbasis. Het hotel ligt dicht 
bij de A2 en op maar twintig minuten afstand van beide steden. 's Avonds kun je heerlijk 
bijkomen in de relaxte sfeer van het hotel. Het hotel heeft 61 kamers die uitblinken in 
comfort, luxe en sfeer. De 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 het is niet uitsluitend toegankelijk voor hotelgasten en 
daar zijn ze in de streek heel blij mee.

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)2 97 28 28 28 •  www.hotelmijdrecht.nl •  info@hotelmijdrecht.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 New partner added
5/3/2018 15:40:29: main_photo changed
5/4/2018 9:54:17: voucher_value changed
5/4/2018 10:0:33: introduction changed

 Van der Valk Hotel Leusden - Amersfoort in  Leusden
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  VAN DER VALK HOTEL  
LEUSDEN - AMERSFOORT ****

 LEUSDEN •  NEDERL AND

 In Leusden, in de groene omgeving van Amersfoort vind je het mooie en ruime Van 
der Valk Hotel Leusden-Amersfoort. Op het zonovergoten terras vlei je je neer in de 
loungezetels voor een gezellige borrel, of een maaltijd van de uitgebreide en wisselende 
kaart. Van hapje tot culinair hoogstandje: de keukenbrigade hier is van alle markten thuis. 
Klassieke gerechten, specialiteiten en genoeg vegetarische opties voor wie dat wenst: 
op deze kaart vind je zeker je ding. Je verblijft hier in een ruime kamer met balkon, die 
voorzien is van douche en ligbad, telefoon en kluis. Het centrum van Amersfoort ligt 
op fietsafstand van je hotel.

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 Leusden - Amersfoort 
 Philipsstraat  18  •  3833 LC  Leusden ( Nederland) 

 T +31 (0)334 34 53 45 •  www.hotelleusden.nl •  leusden@valk.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandelroutes 
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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 15:45:10: main_photo changed
5/4/2018 10:1:36: voucher_value changed
5/4/2018 10:6:29: introduction changed

 Bilderberg Hotel De Klepperman in  Hoevelaken

24 

  BILDERBERG HOTEL  
DE KLEPPERMAN ****

 HOEVEL AKEN •  NEDERL AND

 Drie Zuid-Veluwse boerderijen vormen het decor van het karakteristieke Bilderberg Hotel 
De Klepperman. De ongerepte natuur, pittoreske dorpjes en het gezellige Amersfoortse 
winkelcentrum zorgen voor een heerlijk verblijf. De Klepperman heeft 79 hotelkamers die 
luxueus zijn aangekleed. Je beschikt er onder meer over televisie, wifi en een badkamer 
met ligbad. Verder herbergt het hotel een gezellige bar, een wellnessgedeelte en een 
beautycenter. In het restaurant smul je van heerlijke gerechten. Op de kaart vind je 
creatieve combinaties terug, die geïnspireerd zijn op de Franse keuken.

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

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

 Bilderberg Hotel De Klepperman 
 Oosterdorpsstraat  11  •  3871 AA  Hoevelaken ( Nederland) 

 T +31 (0)33 253 41 20 •  www.bilderberg.nl •  klepperman@bilderberg.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
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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 15:40:47: main_photo changed
5/4/2018 10:11:50: introduction changed
5/4/2018 10:13:11: voucher_value changed
5/4/2018 10:13:30: introduction changed

 Landgoedhotel Woodbrooke in  Barchem

25 

  LANDGOEDHOTEL WOODBROOKE
 BARCHEM •  NEDERL AND

 Diep verscholen in de bossen, op een eigen landgoed van zeventien hectare, ligt 
Landgoed hotel Woodbrooke. Het hotel telt dertig moderne hotelkamers, die allemaal 
uitgerust zijn met een eigen badkamer met douche. Naast kamers in het hoofdgebouw 
beschikt het hotel ook over studio's en boskamers met een privéterras midden in de 
natuur. In Brasserie Woods kun je genieten van een heerlijke lunch of diner. De koks 
werken met verse producten uit de regio en bij elk seizoen hoort een speciale menukaart. 
In de omgeving van het hotel kun je mooie fiets- en wandeltochten maken. Liever gezellig 
winkelen? De Hanzesteden Deventer en Zutphen liggen om de hoek.

RESERVEREN
Opgelet: reserveren is niet mogelijk via Bongo, gelieve rechtstreeks  

contact op te nemen met het hotel.

 Landgoedhotel Woodbrooke 
 Woodbrookersweg  1  •  7244 RB  Barchem ( Nederland) 

 T +31 (0)573 44 17 34 •  www.woodbrookebarchem.nl •  info@woodbrookebarchem.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandelroutes
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ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 15:42:49: main_photo changed
5/4/2018 10:22:11: introduction changed
5/4/2018 10:22:56: voucher_value changed

 WestCord Hotel de Veluwe in  Garderen

26 

  WESTCORD HOTEL DE VELUWE ****
 GARDEREN •  NEDERL AND

 Het WestCord Hotel de Veluwe in Garderen ligt in de mooie, groene omgeving van de 
Veluwse bossen, tussen Amersfoort en Apeldoorn. Hier kun je heerlijk tot rust komen 
en de natuur ontdekken op je eigen tempo. Nationaal Park De Hoge Veluwe is een van 
de oudste en grootste nationale parken van Nederland, met 5.500 hectare bos, heide 
en vennen. De 97 stijlvolle kamers van het WestCord Hotel de Veluwe beschikken over 
alle faciliteiten die je nodig hebt voor een comfortabel verblijf. In het restaurant kun je 
een keuze maken uit de wisselende menukaart. Wie zichzelf eens wil laten verwennen, 
kan terecht in het wellnesscentrum. In de zomermaanden kun je een frisse duik nemen 
in het verwarmde buitenzwembad.

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

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

 WestCord Hotel de Veluwe 
 Oud Milligenseweg  62  •  3886 MJ  Garderen ( Nederland) 

 T +31 (0)577 46 19 51 •  www.westcordhoteldeveluwe.nl •  info@westcordhoteldeveluwe.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandelroutes

 N
ED

ER
LA

N
D

©
 A

no
uk

 B
än

ffe
r 



46
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ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 15:44:47: main_photo changed
5/4/2018 10:24:44: titel_in_stad_titel changed
5/4/2018 10:25:31: voucher_value changed

 Hampshire Hotel - 's Gravenhof Zutphen in  Zutphen

27 

  HAMPSHIRE HOTEL - 'S GRAVENHOF 
ZUTPHEN ****
 ZUTPHEN •  NEDERL AND

 Hampshire Hotel - 's Gravenhof Zutphen ligt midden in het centrum van Zutphen. Het 
hotel is gevestigd in en rondom het zeventiende-eeuwse pand Huize van de Kasteele 
en heeft daarnaast ook een moderne vleugel. Je vindt er 58 kamers, waaronder drie 
authentieke stijlkamers. Bijzonder in het pand is het ontbijtrestaurant, dat voor een groot 
deel uit glas bestaat. Gevestigd in de historische zijvleugel vind je de trendy Brasserie 6, 
met een groot zonnig terras. De keuken is gevarieerd en biedt spannende en eigentijdse 
seizoensgerechten. Meer zin in tapas met een Achterhoekse twist? Neem dan zeker 
een kijkje in de tapaskelder Caramba!

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

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

 Hampshire Hotel - 's Gravenhof Zutphen 
 's Gravenhof  6  •  7201 DN  Zutphen ( Nederland) 

 T +31 (0)575 59 68 68 •  www.hotelsgravenhof.nl •  info@hotelsgravenhof.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 New partner added
5/3/2018 15:43:29: main_photo changed
5/4/2018 10:27:55: voucher_value changed
5/4/2018 10:31:56: introduction changed

 Fletcher Landgoed Hotel Avegoor in  Ellecom

28 

  FLETCHER LANDGOED HOTEL  
AVEGOOR ****
 ELLECOM •  NEDERL AND

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

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

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

 Fletcher Landgoed Hotel Avegoor 
 Zutphensestraatweg  2  •  6955 AG  Ellecom ( Nederland) 

 T +31 (0)313 43 06 00 • www.landgoedavegoor.nl •  info@landgoedavegoor.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandelroutes

 N
ED

ER
LA

N
D



48

DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 15:43:9: main_photo changed
5/4/2018 10:33:0: voucher_value changed
5/4/2018 10:38:14: introduction changed
5/4/2018 10:38:36: introduction changed

 Bilderberg Hotel Wolfheze in  Wolfheze

29 

  BILDERBERG HOTEL WOLFHEZE ****
 WOLFHEZE •  NEDERL AND

 In de bossen bij Arnhem vind je het gastvrije Bilderberg Hotel Wolfheze. Het is een 
schitterende plek waar het zeker niet aan natuurschoon ontbreekt. De zeventig kamers 
zijn comfortabel ingericht en zijn alle voorzien van alle gemakken. Op culinair gebied is 
er voldoende keuze in het hotel. Restaurant De Tuin van Wolfheze staat bekend om het 
gebruik van biologische streekproducten. Proef zeker de Wolfhezer honing, gemaakt 
door de eigen bijen. Toets je sportiviteit op de tennisbaan of de bosgolfbaan, relax in 
de sauna of het solarium, of neem een frisse duik in het zwembad.

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

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

 Bilderberg Hotel Wolfheze 
 Wolfhezerweg  17  •  6874 AA  Wolfheze ( Nederland) 

 T +31 (0)26 333 78 52 •  www.hotelwolfheze.nl •  wolfheze.reception@bilderberg.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

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

 New partner added
5/3/2018 15:44:17: main_photo changed
5/4/2018 10:39:4: voucher_value changed

 Fletcher Hotel-Restaurant Arnhem-Doorwerth in  Doorwerth

30 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
ARNHEM-DOORWERTH ****

 DOORWERTH •  NEDERL AND

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

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

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

 Fletcher Hotel-Restaurant Arnhem-Doorwerth 
 Kabeljauwallee  35  •  6865 BL  Doorwerth ( Nederland) 

 T +31 (0)31 731 90 10 •  www.hoteldoorwerth.nl •  info@hoteldoorwerth.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van buiten-

zwembad, binnen-
zwembad, sauna en 
fitnessruimte
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LA

N
D



50

DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 15:47:3: main_photo changed
5/4/2018 10:50:19: introduction changed
5/4/2018 10:50:29: voucher_value changed

 Hotel de Maasparel in  Arcen

31 

  HOTEL DE MAASPAREL ***
 ARCEN •  NEDERL AND

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

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

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

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
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ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 15:46:34: main_photo changed

 Novotel Maastricht in  Maastricht

32 

  NOVOTEL MAASTRICHT ****
 MAASTRICHT •  NEDERL AND

 Novotel Maastricht is een comfortabel viersterrenhotel aan de rand van het historische 
centrum van de stad. Het is een uiterst geschikt hotel om de stad te verkennen. In het 
jaar 10 voor Christus legden de Romeinen een belangrijke heirbaan aan, de Via Belgica, 
die in Maastricht via een brug de Maas overstak. Bij de brug ontstond een nederzetting. 
In de middeleeuwen kwam de stad helemaal tot bloei. Dankzij de gratis pendeldienst van 
het hotel sta je meteen in het centrum van Maastricht. In het smaakvol ingerichte res-
taurant van het hotel, Bites & Bottles, kun je heerlijk genieten van culinaire lekkernijen.

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

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

 Novotel Maastricht 
 Sibemaweg  10  •  6227 AH  Maastricht ( Nederland) 

 T +31 (0)433 61 18 11 •  www.novotel.com •  h0991@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 New partner added
5/3/2018 15:48:36: main_photo changed
5/4/2018 10:53:42: voucher_value changed
5/4/2018 10:54:20: introduction changed

 Parkhotel Valkenburg in  Valkenburg

33 

  PARKHOTEL VALKENBURG ****
 VALKENBURG •  NEDERL AND

 Vlak naast het centrum van Valkenburg ligt Parkhotel Valkenburg. Tijdens een fiets-
tocht of wandeling in de omliggende streek ontdek je heel wat natuurschoon, historisch 
erfgoed en het prachtige Geul- en Gulpdal. Het viersterrenhotel heeft 82 kamers in 
verschillende stijlen. In het restaurant, ondergebracht in de vroegere kloosterruimte, 
proef je van de Nederlands-Franse keuken. Het uitzicht dat je hebt vanuit de serre, de 
ontbijtruimte en vanaf het buitenterras is fantastisch. Als gast heb je toegang tot de 
wellnessruimte met zwembad, whirlpool, sauna en Turks stoombad.

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

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

 Parkhotel Valkenburg 
 Neerhem  68  •  6301 CJ  Valkenburg ( Nederland) 

 T +31 (0)436 01 32 41 •  www.parkhotelvalkenburg.nl •  info@parkhotelvalkenburg.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

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

 New partner added
5/3/2018 15:50:21: main_photo changed
5/4/2018 10:55:6: voucher_value changed
5/4/2018 10:58:12: introduction changed

 Saillant Hotel Gulpen in  Gulpen

34 

  SAILLANT HOTEL GULPEN ***
 GULPEN •  NEDERL AND

 Op slechts twintig minuten van Maastricht en Aken in Nederlands-Limburg ligt het 
charmante plaatsje Gulpen. In het centrum vind je het volledig gerenoveerde Saillant 
Hotel Gulpen. De kamers van het hotel zijn stijlvol ingericht. Ze zijn ruim, comfortabel 
en voorzien van een badkamer, bureau, tv, kluisje en telefoon. Saillant Hotel Gulpen 
heeft een gezellige bar en een uitstekend restaurant: hier zijn bourgondiërs aan het juiste 
adres. De gerechten worden volgens de regels van de kunst bereid. In het pittoreske 
Gulpen kun je op een van de terrasjes genieten van een lokaal biertje.

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

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

 Saillant Hotel Gulpen 
 Dorpsstraat  10  •  6271 BL  Gulpen ( Nederland) 

 T +31 (0)43 368 98 88 •  www.saillanthotels.eu •  hotelgulpen@saillanthotels.eu

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
deluxekamer

• ontbijt
• een viergangendiner 

(exclusief dranken)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
5/3/2018 15:47:22: main_photo changed
5/4/2018 10:58:52: voucher_value changed

 Hotel Restaurant Brull in  Mechelen

35 

  HOTEL RESTAURANT BRULL ***
 MECHELEN •  NEDERL AND

 In een uithoek van Nederland, vlak bij de Duitse en Belgische grens, vind je het Neder-
landse Mechelen. In dit schilderachtige dorpje, midden in de prachtige Geulvallei, ligt 
Hotel Restaurant Brull. Wat ooit een boerderij met binnenplaats was, is tegenwoordig 
een karakteristiek hotel waar gastvrijheid centraal staat. De 26 traditioneel ingerichte 
hotelkamers, die alle voorzien zijn van het nodige comfort, zijn ideaal om na een dagje 
fietsen of wandelen tot rust te komen. In Restaurant Brull, gelegen aan de achterkant 
van het hotel, krijg je dan weer het water in de mond van de heerlijke gerechten op de 
kaart. Het hotel heeft bovendien een prachtige tuin, met uitzicht over het omliggende 
landschap.

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

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

 Hotel Restaurant Brull 
 Hoofdstraat  26  •  6281 BD  Mechelen ( Nederland) 

 T +31 (0)434 55 12 63 •  www.saillanthotels.eu/hotel-brull •  hotelbrull@saillanthotels.eu

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen in een 
comfortkamer

• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandelkaarten van het 
Heuvelland

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

 New partner added
5/3/2018 15:49:8: main_photo changed
5/4/2018 11:0:30: titel_in_stad_titel changed
5/4/2018 11:1:47: introduction changed
5/4/2018 11:2:18: voucher_value changed

 Hotel Residentie Slenaeken in  Slenaken

36 

  HOTEL RESIDENTIE SLENAEKEN ***
 SLENAKEN •  NEDERL AND

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

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

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

 Hotel Residentie Slenaeken 
 Dorpsstraat  34  •  6277 NE  Slenaken ( Nederland) 

 T +31 (0)434 57 33 63 •  www.hotelslenaeken.nl •  info@hotelslenaeken.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
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ED

ER
LA

N
D



56

DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
 
3/05/2018 15:59:44: updated from admin
 
3/05/2018 16:00:11: updated from admin

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

 In het zacht glooiende Limburgse Heuvelland, aan de rand van het plateau van Heyenrath, 
vind je het hoogst gelegen hotel van Nederland, Best Western Hotel Slenaken. Hier 
wacht je een warm Limburgs onthaal. Vanop het terras en vanuit het restaurant heb je 
een schitterend uitzicht op het omringende Heuvelland. Het hotel telt 52 ruime en 
aangename kamers, voorzien van alle moderne comfort. Na een lange wandeling of een 
actieve fietstocht kun je je in het gerenommeerde restaurant van het hotel gastronomisch 
laten verwennen met smaakvolle en creatieve gerechten.

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:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

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

 New partner added
5/3/2018 15:50:46: main_photo changed
5/4/2018 11:10:49: voucher_value changed
5/4/2018 11:15:57: introduction changed

 Abdij Rolduc in  Kerkrade

38 

  ABDIJ ROLDUC ***+

 KERKRADE •  NEDERL AND

 In Abdij Rolduc verblijf je in een prachtig pand met een rijke religieuze traditie. Rolduc 
is het grootste abdijcomplex in de Benelux en staat op de Unesco Werelderfgoedlijst. 
Vandaag combineert Abdijhotel Rolduc de eeuwenoude kloosterlijke gastvrijheid met 
een eigentijdse service. De oude kloosterkamers werden omgebouwd tot comfortabele 
hotelkamers met een eigen badkamer. Kloosterbrasserie De Kanunnik biedt voor ieder 
wat wils. Overdag een kleine kaart en een lunchkaart, 's avonds kun je à la carte dineren 
of kiezen voor het driegangenweekmenu. Ook voor een kopje koffie, een glas wijn of 
het eigen Rolduc Abdijbier ben je welkom.

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

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

 Abdij Rolduc 
 Heyendallaan  82  •  6464 EP  Kerkrade ( Nederland) 

 T +31 (0)455 46 68 88 •  www.rolduc.com •  info@rolduc.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandelroutes

 N
ED
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LA

N
D
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 Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe in  Deurne

39 

  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 bij te komen van de dage-
lijkse 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)49 375 09 10 •  www.fletcherkloosterhotel.nl •  info@fletcherkloosterhotel.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt

 N
ED
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LA

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

 New partner added
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 Hotel La Sonnerie in  Son en Breugel

40 

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

 Daar waar de Dommel door een typisch Brabants landschap kronkelt en waar de koeien 
tussen de populieren grazen, vind je Kloosterhotel La Sonnerie. Een fiets- of wandeltocht 
langs originele watermolens, door bossen en heidevelden geeft een goede indruk van de 
schoonheid van de streek. Kloosterhotel La Sonnerie heeft haar naam te danken aan zijn 
ligging in het hart van Son én aan de klokkentoren van het voormalige klooster waarin 
het gevestigd is. Het etablissement beschikt over 38 sfeervolle kamers. Na een dagje 
fietsen of wandelen kun je genieten van een heerlijk menu in het restaurant van het hotel.

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:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandelkaarten

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

 New partner added
5/3/2018 15:51:59: main_photo changed
5/4/2018 11:24:1: voucher_value changed
5/4/2018 11:25:35: introduction changed

 Crown Hotel Eindhoven in  Eindhoven
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  CROWN HOTEL EINDHOVEN ****
 EINDHOVEN •  NEDERL AND

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

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

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

 Crown Hotel Eindhoven 
 Vestdijk  14-16  •  5611 CC  Eindhoven ( Nederland) 

 T +31 (0)40 844 40 00 •  www.crownhoteleindhoven.com •  info.crown@edenhotels.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 New partner added
5/3/2018 15:52:19: main_photo changed
5/4/2018 11:27:26: voucher_value changed
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 Landgoed De Rosep in  Oisterwijk
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  LANDGOED DE ROSEP ****
 OISTERWIJK •  NEDERL AND

 In de bossen van het Noord-Brabantse Oisterwijk ligt het viersterrenhotel Landgoed 
De Rosep. Het hotel is omgeven door bossen, groen en vijvers. Je kunt er (elektrische) 
fietsen of mountainbikes huren om zo de omgeving te verkennen. Er zijn zeventig ruime 
en uiterst comfortabele kamers, met uitzicht op de natuurlijke omgeving. Verder herbergt 
het hotel een restaurant, waar je kan proeven van eigentijdse klassiekers en verrassende 
streekgerechten. Daarnaast is er ook een Vitaalcentrum met overdekt zwembad, Turks 
stoombad, drie verschillende sauna's en hot whirlpool. Voor behandelingen kun je terecht 
in het beautysalon. Buiten is er een allweather-tennisbaan.

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

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

 Landgoed De Rosep 
 Oirschotsebaan  15  •  5062 TE  Oisterwijk ( Nederland) 

 T +31 (0)135 23 21 00 •  www.rosep.com •  info@rosep.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van de fitness- 

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

 New partner added
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 Charme Hotel - Auberge De Hilver in  Baarschot-Diessen

43 

  CHARME HOTEL - AUBERGE  
DE HILVER ****

 BAARSCHOT-DIESSEN •  NEDERL AND

 Het Land van de Hilver is een prachtig gebied in de Brabantse Kempen. Hier vind je naast 
beeldschone natuurgebieden en een levendige cultuur ook Charme Hotel - Auberge 
De Hilver. De kamers zijn uiterst sfeervol ingericht en voorzien van modern comfort. 
Het hotel beschikt over een gezellig café, een aperitiefruimte en een sfeervol restaurant 
met open haard en terras. In het restaurant kun je onder andere genieten van streek-
gerechten waarbij de chef Brabantse recepten bereidt met eerlijke producten uit de 
omgeving van het hotel. Direct vanaf het hotel start een fiets- en wandelroutenetwerk, 
ideaal om prachtige tochten door de uitgestrekte Brabantse bossen en heide te maken.

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

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

Charme Hotel - Auberge De Hilver 
 Westelbeersedijk  6  •  5087 TK  Baarschot-Diessen ( Nederland) 

 T +31 (0)135 04 30 51 •  www.aubergedehilver.nl •  info@aubergedehilver.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
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 New partner added
5/3/2018 15:55:7: main_photo changed
5/4/2018 11:47:7: 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 historische stadscentrum 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 voormalig postkantoor 
van Breda. De comfortabele kamers zijn ingericht met unieke designmeubels. Gezond 
en lekker eten is het credo van de koks van het Apollo Hotel Breda City Centre. Ze 
bieden een ruime keuze aan lichte maaltijden met veel verse groenten, die met veel 
aandacht worden bereid.

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: 

• 2 overnachtingen in een 
deluxekamer

• ontbijt
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ED

ER
LA

N
D



64

DEZE BONGO

ADRES
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5/4/2018 12:5:43: voucher_value changed

 Golden Tulip Zevenbergen in  Zevenbergen
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  GOLDEN TULIP ZEVENBERGEN ****
 ZEVENBERGEN •  NEDERL AND

 Op een vijftiental kilometer van Breda vind je Zevenbergen, een gezellig stadje dat 
ideaal gelegen is om het beste van natuur en cultuur uit de omgeving te combineren. 
Je overnacht er in het Golden Tulip Zevenbergen, een viersterrenhotel dat er met 
zijn persoonlijke uitstraling en sfeervolle interieur meteen voor zorgt dat je je volledig 
op je gemak voelt. De 75 stijlvol ingerichte kamers en suites zijn voorzien van alle 
moderne gemakken. In het authentieke boerderijrestaurant De 7 Bergsche Hoeve 
kun je je smaakpapillen laten verwennen met verse visspecialiteiten, voortreffelijke 
vlees gerechten en seizoensspecialiteiten.

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

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

 Golden Tulip Zevenbergen 
 Schansdijk  3  •  4761 RH  Zevenbergen ( Nederland) 

 T +31 (0)168 33 12 34 •  www.goldentulipzevenbergen.nl •  info@goldentulipzevenbergen.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandelkaarten
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ER
LA
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 Badhotel Renesse in  Renesse
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  BADHOTEL RENESSE ***
 RENESSE •  NEDERL AND

 Het sfeervolle Badhotel Renesse ligt op een unieke locatie dicht bij de brede duinen en 
mooie stranden. Ideaal voor eindeloze wandelingen of fietstochten langs het water. De 
comfortabele hotelkamers zijn voorzien van een badkamer met ligbad en enkele kamers 
hebben een klein balkon of een dakterras. Verder heeft het hotel prachtig aangelegde 
tuinen, een buitenzwembad en een Finse sauna. In de totaal vernieuwde en sfeervolle 
Brasserie Bries krijg je heerlijke, mediterraan geïnspireerde gerechten voorgeschoteld.

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

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

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

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

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

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

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

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik fiets- en 

 wandelkaarten
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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. Dit 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. 
Deze 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 mooiste plekjes van dit afgelegen 
stukje Vlaanderen. Onderweg passeer je 
langs 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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 Domein Westhoek in  Oostduinkerke

48 

  DOMEIN WESTHOEK ***
 OOSTDUINKERKE •  BELGIË

 De uitgestrekte natuurgebieden en het uitstekende cultuuraanbod maken van Oost-
duinkerke een toeristische topper aan de Vlaamse Kust. Domein Westhoek ligt in het 
hartje van de duinen, op amper zevenhonderd meter van het strand. Bij mooi weer is 
het heerlijk toeven op het zonneterras. Er zijn diverse ontspanningsmogelijkheden op 
het domein zelf zoals: een binnenzwembad, een multisportterrein, petanque, een fitness 
en wellness, al biedt de omgeving nog meer! Dankzij de centrale ligging aan de westkust 
onderneem je hier heerlijke fietstochten en eindeloze wandelingen. Uitrusten doe je in 
een van de 91 comfortabele kamers.

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

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

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- of 

wandelkaarten

 BELG
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 Velotel in  Brugge
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  VELOTEL ****
 BRUGGE •  BELGIË

 Aan de rand van Brugge ligt het luxueuze viersterren hotel Velotel. Vanuit het hotel is 
het slechts 25 minuten wandelen naar het historische hart en de talrijke winkel straten 
van de stad. Het hotel beschikt over 120 ruime en uiterst gerieflijke kamers. Brasserie 
Ter Poele biedt Franse gerechten aan met een internationale toets. Trakteer jezelf 
na een bezoekje aan de stad op een van de vele Belgische bieren in de bar. Het hotel 
verhuurt zelf fietsen, maar je kunt ook je eigen fiets meebrengen en deze gratis en veilig 
opbergen in de afgesloten fietsenstalling.

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

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

 Velotel 
 Handboogstraat  1  •  8000  Brugge ( België) 

 T +32 (0)50 25 25 25 •  www.hotelvelotel.com •  info@hotelvelotel.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandelroutes
• gebruik van sauna en 

fitness

Opgelet: bij het inchecken 
wordt een waarborg 
van 50 euro per nacht 
gevraagd (cash of credit-
card). Je krijgt dit bedrag 
terug bij het uitchecken.
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 Hotel Aragon in  Brugge
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  HOTEL ARAGON ****
 BRUGGE •  BELGIË

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

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

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

 Hotel Aragon 
 Naaldenstraat  22  •  8000  Brugge ( België) 

 T +32 (0)50 33 35 33 •  www.hotelaragon.be •  info@aragon.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
executivekamer

• ontbijt
• welkomstdrankje in 

de bar
• een doosje chocolade op 

de kamer

 BELG
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 ibis Brugge Centrum in  Brugge
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  IBIS BRUGGE CENTRUM **
 BRUGGE •  BELGIË

 Het hotel ibis Brugge Centrum is ondergebracht in een vijftiende-eeuws klooster in 
het historische stadsgedeelte van Brugge. Historische accenten zijn her en der bewaard 
gebleven en geven een aparte sfeer aan het hotel. Vandaag biedt het gebouw een com-
fortabel verblijf op korte loopafstand van alle historische bezienswaardigheden en de 
Brugse winkelstraten. Je begint de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet. 's Avonds kun je 
in het restaurant streekgerechten, een lichte maaltijd of een uitgebreid diner bestellen.

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

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

 ibis Brugge Centrum 
 Katelijnestraat  65a  •  8000  Brugge ( België) 

 T +32 (0)50 33 75 75 •  www.ibis.com •  h1047@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
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ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 15:57:31: main_photo changed
5/4/2018 13:54:7: voucher_value changed
5/4/2018 13:57:24: introduction changed

 Novotel Ieper Centrum in  Ieper

52 

  NOVOTEL IEPER CENTRUM ***
 IEPER •  BELGIË

 Novotel Ieper Centrum is gelegen in het historische stadscentrum van Ieper, vlak bij alle 
bezienswaardigheden die van Ieper zo'n boeiende stad maken. Het hotel beschikt over 
116 ruime, moderne kamers die voorzien zijn van alle comfort. Op de eerste verdieping 
kun je je uitleven in de fitnessruimte of zalig ontspannen in de hamam. Er is gratis wifi 
in het hele hotel. 's Morgens geniet je van een uitgebreid ontbijtbuffet met warme en 
koude gerechten. In de bar-brasserie dineer je in een gemoedelijke sfeer en vind je een 
ruim aanbod aan regionale gerechten, wijnen en Belgische bieren.

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

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

 Novotel Ieper Centrum 
 Sint-Jacobsstraat  15  •  8900  Ieper ( België) 

 T +32 (0)57 42 96 00 •  www.novotel.com •  h3172@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandelkaarten

 BELG
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ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 15:58:47: main_photo changed
5/4/2018 13:57:58: voucher_value changed
5/4/2018 13:59:26: introduction changed

 Europahotel Gent in  Gent

53 

  EUROPAHOTEL GENT ***
 GENT •  BELGIË

 Europahotel Gent is een knus en gezellig zaken- en familiehotel in Gent. Gelegen aan 
de rivier De Leie, en op amper achthonderd meter van het Sint-Pietersstation, geniet 
je er van een rustige, groene omgeving op een steenworp van het historische centrum 
van de stad. Met een buitenlift aan de voordeur is het hotel ook voor rolstoelgebruikers 
toegankelijk. Europahotel kreeg dan ook een A-label voor mindervaliden. De 41 kamers 
van het hotel zijn comfortabel en gezellig ingericht. De bijhorende stijlvolle bistro 
Courant D'eau staat garant voor een aangename culinaire belevenis. De menukaart en 
de wijnen zijn met zorg geselecteerd en de bediening is uitstekend. Je kunt ook boten 
huren aan de nieuwe aanlegsteiger bij het hotel.

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

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

 Europahotel Gent 
 Gordunakaai  59  •  9000  Gent ( België) 

 T +32 (0)9 222 60 71 •  www.europahotel-gent.be •  info@europahotel-gent.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
5/3/2018 15:59:24: main_photo changed
5/4/2018 14:4:41: introduction changed
5/4/2018 14:4:52: voucher_value changed

 Ramada Plaza Antwerp in  Antwerpen

54 

  RAMADA PLAZA ANTWERP ****
 ANTWERPEN •  BELGIË

 Het Ramada Plaza Antwerp is een modern viersterrenhotel, gunstig gelegen in het 
hart van het zakelijke district en op twee kilometer van het historische centrum van 
de stad. De tram stopt vlak voor het hotel en brengt je in slechts tien minuten naar 
het stadscentrum. Na een lange dag winkelen is het tijd om te gaan zitten en een 
welverdiend drankje te bestellen. In de Premtimecafe Brasserie-Bar geniet je van een 
cappuccino terwijl je dankzij het gratis internet je e-mails of de krant leest. Verder kan 
je er ook terecht voor heerlijke gerechten. Sportievelingen kunnen zich in het leisure 
center uitleven op de fitnesstoestellen of relaxen in de sauna en de infraroodcabine.

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

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

 Ramada Plaza Antwerp 
 Desguinlei  94  •  2018  Antwerpen ( België) 

 T +32 (0)3 244 82 11 •  www.ramadaplaza-antwerp.com •  reservations@ramadaplaza-antwerp.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt

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

 New partner added
5/3/2018 16:29:23: main_photo changed
5/4/2018 14:5:16: voucher_value changed
5/4/2018 14:6:41: introduction changed

 TRYP by Wyndham Antwerp in  Antwerpen
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  TRYP BY WYNDHAM ANTWERP ***
 ANTWERPEN •  BELGIË

 Sinds de complete renovatie combineert het TRYP by Wyndham Antwerp Hotel moeite-
loos klassiek met trendy. Hier komen oud en nieuw prachtig samen. De  176 comfortabele 
kamers zijn efficiënt uitgerust en hebben elk hun eigen inrichting in sfeervolle kleuren. 
Dankzij de ideale ligging van het hotel, tussen het Centraal Station en de snelweg rond 
Antwerpen, is het historische centrum makkelijk bereikbaar. De wijk is de ideale plek voor 
een stijlvol ommetje tussen villa's en herenhuizen in een mengeling van stijlen zoals art 
nouveau, gotiek en barok. Ook aan gezellige restaurantjes is er in deze buurt geen gebrek.

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:

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

 New partner added
5/3/2018 16:0:4: main_photo changed
5/4/2018 14:7:39: voucher_value changed
5/4/2018 14:9:59: introduction changed

 Martin's Patershof in  Mechelen

56 

  MARTIN'S PATERSHOF ****
 MECHELEN •  BELGIË

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

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

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

 Martin's Patershof 
 Karmelietenstraat  4  •  2800  Mechelen ( België) 

 T +32 (0)15 46 46 46 •  www.martinshotels.com •  mph@martinshotels.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
Great-kamer

• ontbijt
• een glaasje cava in de 

bar
• late check-out tot  

14 uur

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

 New partner added
5/3/2018 16:1:25: main_photo changed
5/4/2018 14:12:57: voucher_value changed

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

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

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

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

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

 T +32 (0)15 40 49 50 •  www.novotel.com •  h3154@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 New partner added
5/3/2018 16:3:28: main_photo changed
5/4/2018 14:17:11: introduction changed
5/4/2018 14:17:33: voucher_value changed

 YUP Hotel - Different Hotels in  Hasselt

58 

  YUP HOTEL - DIFFERENT HOTELS ***
 HASSELT •  BELGIË

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

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

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

 YUP Hotel - Different Hotels 
 Thonissenlaan  52  •  3500  Hasselt ( België) 

 T +32 (0)11 23 11 11 •  www.yuphotel.com •  info@yuphotel.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt

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

 New partner added
5/3/2018 16:2:22: main_photo changed
5/4/2018 14:18:4: voucher_value changed

 M Hotel - Different Hotels in  Genk
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  M HOTEL - DIFFERENT HOTELS ****
 GENK •  BELGIË

 Het M Hotel ligt aan de rand van het centrum van Genk, vlak tegenover het shopping-
center en aan het Molenvijverpark. Het Nationaal Park Hoge Kempen ligt op een 
boogscheut van het hotel. Hierdoor is het een ideale locatie om te wandelen en te 
fietsen. Fietsen kun je in het hotel huren. Het hotel telt tachtig ruime en gezellige 
kamers. In Bistro Restaurant Molenvijver 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:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• toeristisch infopakket BE
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
5/3/2018 16:3:3: main_photo changed
5/4/2018 14:33:51: introduction changed
5/4/2018 14:35:7: voucher_value changed

 Terhills Hotel in  Maasmechelen
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  TERHILLS HOTEL ****
 MAASMECHELEN •  BELGIË

 Het Terhills Hotel is gelegen in de voormalige prestigieuze kantoorgebouwen van de 
mijnsite in Eisden. Zo authentiek de buitenkant van het hotel, zo modern en stijlvol is 
het aan de binnenkant. Geniet bij Restaurant Terhills en in de loungebar van het hotel 
van een onvergetelijke culinaire ervaring. Verwen jezelf bij Pascaud Delight, waar je 
terechtkunt voor een massage, verzorging, make-up en hairstyling. Daarnaast ligt het 
hotel ook langs de hoofdingang van het Nationaal Park Hoge Kempen. En er is meer. 
Terhills ligt naast een bioscoop. Ideaal voor als je 's avonds nog een film wilt meepikken. 
Hou je van avontuur? Bezoek dan eens het Terhills Cable Park.

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

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

 Terhills Hotel 
 Zetellaan  68  •  3630  Maasmechelen ( België) 

 T +32 (0)89 73 09 09  •  info@terhillshotel.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• glaasje bubbels bij 
aankomst

• een overnachting in een 
comfortkamer

• uitgebreid ontbijtbuffet
• toegangstickets 

 Connecterra
• late check-out tot  

14 uur
• gratis parking
• een VIP-dagpas Maas-

mechelen Village met 
10% korting in  
9 boetieks naar keuze

 BELG
IË



90

DEZE BONGO

ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 16:1:43: main_photo changed
5/4/2018 14:37:53: titel_in_stad_titel changed
5/4/2018 14:38:39: voucher_value changed
5/4/2018 14:51:50: introduction changed

 Eurotel Lanaken - Different Hotels in  Lanaken
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  EUROTEL LANAKEN -  
DIFFERENT HOTELS ****

 L ANAKEN •  BELGIË

 Op amper vijf kilometer van Maastricht vind je in Lanaken het viersterrenhotel Eurotel 
Lanaken. Het heeft zeventig comfortabele kamers. Het restaurant, de bar en de lounge 
nodigen uit om te genieten van lekker eten en drinken. 's Ochtends zorgt het uitgebreide 
ontbijtbuffet voor een geslaagde start van de dag. Eurotel is de ideale uitvalsbasis om 
de streek met de fiets te verkennen. Lanaken ligt in het hart van de Euregio, vanaf 
hier kun je fietsen richting de Voerstreek, Valkenburg, het Maasland en Maastricht. 
Wandelaars komen dan weer aan hun trekken in het Nationaal Park Hoge Kempen. 
En voor wie het shoppen niet kan laten: Maasmechelen Village Outlet Shopping en 
Maastricht liggen vlakbij.

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

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

 Eurotel Lanaken – Different Hotels 
 Koning Albertlaan  264  •  3620  Lanaken ( België) 

 T +32 (0)89 72 28 22 •  www.eurotel-lanaken.be •  info@eurotel-lanaken.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandel kaarten
• gebruik van overdekte 

en afsluitbare fiets-
garage
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
5/3/2018 16:4:27: main_photo changed
5/4/2018 14:53:52: introduction changed
5/4/2018 14:54:7: voucher_value changed

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

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

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

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

 Novotel Leuven Centrum 
 Vuurkruisenlaan  4  •  3000  Leuven ( België) 

 T +32 (0)16 21 32 00 •  www.accorhotels.com •  h3153@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)

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

 New partner added
5/3/2018 16:5:20: main_photo changed
5/4/2018 14:54:47: voucher_value changed

 Leopold Hotel Brussels EU in  Elsene

63 

  LEOPOLD HOTEL BRUSSELS EU ****
 ELSENE •  BELGIË

 Rustig gelegen in een oud herenhuis in de Luxemburgstraat, in de directe omgeving 
van het Koninklijk Paleis, het Europese Parlement en de chique winkels rondom de 
Louizalaan, vind je Leopold Hotel Brussels EU. Het is een erg aangenaam hotel, waar 
je behalve comfortabel overnachten ook nog eens heerlijk kunt eten. Dankzij het ge-
zellige interieur en de familiale aanpak voel je je direct thuis in hartje Brussel. Culinaire 
liefhebbers komen zeker aan hun trekken, want in Brasserie Leopold kun je genieten 
van enkele Belgische specialiteiten in een driegangenseizoensdiner van de chef.

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

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

 Leopold Hotel Brussels EU 
 Luxemburgstraat  35  •  1050  Elsene ( België) 

 T +32 (0)25 11 18 28 • www.hotel-leopold.be •  reservations@hotel-leopold.be

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangen-

seizoensdiner van de 
chef (exclusief dranken)
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ADRES

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

 New partner added
5/3/2018 16:6:24: main_photo changed
5/4/2018 14:58:55: titel_in_stad_titel changed
5/4/2018 15:2:53: introduction changed
5/4/2018 15:3:26: voucher_value changed

 Hotel Castel de Pont-à-Lesse in  Dinant

64 

  HOTEL CASTEL DE PONT-À-LESSE ***
 DINANT •  BELGIË

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

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

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

Hotel Castel de Pont-à-Lesse 
 Pont à Lesse  36  •  5500  Dinant ( België) 

 T +32 (0)82 22 28 44 •  www.casteldepontalesse.be •  reservation@casteldepontalesse.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een lunch (hoofd gerecht 

en dessert)
• bezoek aan de abdij van 

Maredsous met degusta-
tie van een abdijbier

• keuze uit een van de 
volgende activiteiten, 
afhankelijk van het sei-
zoen: railbike (draisines 
van de Molignée) OF 
bezoek aan de citadel 
OF boottocht op de 
Maas
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
5/3/2018 16:5:49: main_photo changed
5/4/2018 15:4:42: voucher_value changed
5/4/2018 15:10:21: introduction changed

 Le Moulin Simonis in  Laforêt

65 

  LE MOULIN SIMONIS **
 L AFORÊT •  BELGIË

 Laforêt is een dorpje in de provincie Namen dat op de linkeroever van de Semois ligt. 
Kleine uit leisteen opgetrokken boerderijtjes typeren deze streek. Heerlijk om tussen te 
wandelen en fietsen. Het is in zo'n boerderij gebouwtje dat Moulin Simonis is gevestigd. 
Hier combineer je de pracht van de natuurlijke omgeving met de bekoring van het 
gastronomisch tafelen. In de keuken zwaait Thierry de scepter. 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:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• een wandelkaart
• een drankje voor de 

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

 New partner added
5/3/2018 16:6:44: main_photo changed
5/4/2018 15:12:7: introduction changed
5/4/2018 15:12:34: voucher_value changed

 Château de Harzé in  Harzé (Aywaille)
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  CHÂTEAU DE HARZÉ ***
 HARZÉ •  BELGIË

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

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

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

 Château de Harzé 
 Rue de Bastogne  1  •  4920  Harzé ( België) 

 T +32 (0)4 246 63 63 •  www.chateau-harze.be •  info@chateau-harze.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• gebruik van kaarten met 

wandelroutes in de regio
• een sportief arrange-

ment bij het Domaine 
de Palogne met keuze 
uit een halve dag moun-
tainbiken of een afdaling 
van de Ourthe met een 
tweepersoonskajak, 
inclusief pannenkoek 
met drankje en een 
dagschotel met aperitief 
en koffie

 BELG
IË
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 Radisson BLU Palace Hotel in  Spa

67 

  RADISSON BLU PALACE HOTEL ****
 SPA •  BELGIË

 Het viersterrenhotel Radisson Blu Palace Hotel ligt in het hart van Spa, aan de voet 
van de Annette-et-Lubinheuvel. Een kabellift verbindt het hotel met het bekende 
kuurcentrum bovenop de heuvel. Het hotel ontvangt je in een van zijn 120 luxekamers. 
Brasserie Les Saisons de Spa laat je genieten van regionale en internationale brasserie-
specialiteiten. Het verwarmde buitenterras met uitzicht op het stadscentrum is zeer 
populair. Het uitgebreide ontbijt wordt elke ochtend in de brasserie geserveerd en bestaat 
uit gerookte zalm, ontbijtgranen, yoghurt, vers fruit, verschillende soorten thee en een 
assortiment broodjes en koffiekoeken. Verder herbergt het hotel een fitnessgedeelte 
met sauna en ontspanningsruimte.

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

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

 Radisson Blu Palace Hotel 
 Place Royale  39  •  4900  Spa ( België) 

 T +32 (0)87 27 97 00 •  www.radissonblu.com •  info.spapalace@radissonblu.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• welkomstdrankje
• vrije toegang tot de fit-

ness- en sauna-afdeling 
van het hotel

• gratis parkeren in het 
hotel

 BE
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 Relax Hotel Pip Margraff in  Sankt Vith

68 

  RELAX HOTEL PIP MARGRAFF ***
 SANKT VITH •  BELGIË

 Sankt Vith biedt je het beste van twee werelden: de gezelligheid van een klein stadje 
en de nabijheid en stilte van de natuur. In het hart van dit romantische stadje in de 
Oostkantons staat het driesterrenhotel Relax Hotel Pip Margraff. Gastvrijheid is 
hét kernwoord van dit gezellige familiehotel. Pip Margraff beschikt verder over twee 
grote troeven: een verfijnde gastronomische keuken en verschillende ontspannende 
wellnessfaciliteiten. Het restaurant serveert geraffineerde menu's en een ruime keuze 
aan regionale en seizoensgebonden specialiteiten. Net zoals het restaurant behoort het 
intieme wellnesscentrum van het hotel tot een van de betere in de streek. Wie ont-
spanning zoekt, vindt die ongetwijfeld in de complete infrastructuur met rotszwembad, 
sauna, whirlpools, nevel- en belevenisdouche en solarium.

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

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

 Relax Hotel Pip Margraff 
 Hauptstraße  7  •  4780  Sankt Vith ( België) 

 T +32 (0)80 22 86 63 •  www.pip.be •  info@pip.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangenmenu 

(exclusief dranken)
• toegang tot het zwem-

bad en de sauna

Opgelet: indien je op 
maandag aankomt, geniet 
je van je menu op dins-
dagmiddag; bij aankomst 
op zondag krijg je dit op 
zondagmiddag.

 BELG
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 Floreal La Roche in  La Roche-en-Ardenne

69 

  FLOREAL LA ROCHE
 L A ROCHE-EN-ARDENNE •  BELGIË

 Vakantieoord Floréal La Roche ligt in het groen, op minder dan een kilometer van het 
centrum van La Roche. Je verblijft in een prachtig park van vier hectare langs de oevers 
van de Ourthe, waar je kunt kiezen uit tal van sportieve en ontspannende activiteiten. 
Niet alleen natuurliefhebbers halen hier hun hart op, maar ook iedereen die ervan houdt 
om lekker te ontspannen in de buitenlucht. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos. In het 
kasteel zijn 76 kamers. In aparte gebouwen op zo'n vijftig meter van het hoofdgebouw 
gelegen, zijn nog 38 studio's en appartementen ondergebracht.

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

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

 Floreal La Roche 
 Avenue de Villez  6  •  6980  La Roche-en-Ardenne ( België) 

 T +32 (0)84 21 94 46 •  www.floreallaroche.be •  reception.laroche@florealgroup.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• toegang tot de verschil-

lende buitenactiviteiten

OF

VOOR 4 PERSONEN:

• een overnachting in een 
familiekamer

• ontbijt
• toegang tot de verschil-

lende buitenactiviteiten

 BE
LG
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FRANSE FAR WEST
Wie dacht dat hij de oceaan moest over-
steken om in een westerndecor terecht 
te komen, heeft het helemaal mis. In 
Rustrel, een plaatsje in de Franse Vauclu-
se, kun je Le Colorado Provençal bezoe-
ken. Deze voormalige okergroeves deden 
dienst tot 1992 en vormen sindsdien een 
prachtig wandelgebied. Verwacht je aan 
een indrukwekkend kleurenpallet, met 
schakeringen van oranje, rood, geel en 
paars. Ondertussen geniet je van een 
prachtig uitzicht over de streek.



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

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



GROEN PARIJS
Op mooie zomerdagen lijkt het wel alsof 
half Parijs in Parc des Buttes-Chaumont 
flaneert. 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 wer-
den hoge rotskliffen gecreëerd, 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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 Holiday Inn Coquelles in  Coquelles

70 

  HOLIDAY INN COQUELLES ****
 COQUELLES •  FRANKRIJK

 Holiday Inn Coquelles bevindt zich aan de Opaalkust, op slechts anderhalfuur rijden van 
de wereldsteden Parijs, Brussel en Londen. Toch vertoef je hier in een groene en rustige 
omgeving. Vanuit het hotel breng je makkelijk een bezoekje aan de Opaalkust, waar je 
heerlijk kunt wandelen langs Cap Gris Nez en Cap Blanc Nez. Of plan een boeiende 
uitstap naar het Nationaal Zeecentrum Nausicaa, een van de grootste aquaria van 
Europa. Voor pure ontspanning hoef je het hotel niet uit. In het wellnessgedeelte van 
Holiday Inn Coquelles tref je een overdekt zwembad, sauna en stoombad. Wie liever 
een inspanning levert, kan een balletje slaan op de squashbaan of stevig zweten in de 
fitnessruimte. Hier verveel je je alvast nooit.

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

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

 Holiday Inn Coquelles 
 Avenue Charles De Gaulle  2099  •  62231  Coquelles ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 21 46 60 60 •  www.hicoquelles.com •  info@hicoquelles.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
• vrij gebruik van de 

wellness voorzieningen  FR
A

N
K

R
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 Les Jardins d'Hardelot in  Hardelot

71 

  LES JARDINS D'HARDELOT ***
 HARDELOT •  FRANKRIJK

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

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

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

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

wandelkaarten
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 Hôtel Lille Europe in  Lille

72 

  HÔTEL LILLE EUROPE ***
 LILLE •  FRANKRIJK

 Hôtel Lille Europe is een comfortabel driesterrenhotel met een uitstekende ligging 
om de stad en haar winkels te ontdekken. Het hotel ligt in het hartje van Lille met het 
enorme shoppingscentrum Euralille pal naast de deur en honderd meter verderop vind 
je de gezellige straatjes en boetiekjes van de oude stad. Hôtel Lille Europe, dat een paar 
jaar geleden volledig gerenoveerd werd, is piekfijn in orde: comfort en sfeer zijn hier 
de kernwoorden. De 97 moderne, netjes ingerichte kamers zijn dan ook uitstekend 
geïsoleerd en voorzien van gratis wifi. In de ruime ontbijtruimte smul je van een uit-
gebreid ontbijtbuffet, terwijl je geniet van een panoramisch uitzicht over het oude Lille.

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

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

 Hôtel Lille Europe 
 Avenue Le Corbusier   •  59777  Lille ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 28 36 76 76 •  www.hotel-lille-europe.com •  hotellilleeurope@wanadoo.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
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 INTER-HOTEL La Cour Carrée in  Eu

73 

  INTER-HOTEL LA COUR CARRÉE ***
 EU •  FRANKRIJK

 INTER-HOTEL La Cour Carrée is een voormalige vierkantshoeve uit 1892, gebouwd in de 
typische stijl van het Pays de Caux. Het erf wordt langs alle kanten omgeven door hoge 
muren of gebouwen. Er is slechts één toegang tot de binnenplaats. De hoeve was ooit een 
steenbakkerij en werd later een kippenkwekerij. Er werd flink gerenoveerd en de kamers 
kregen een heel eigen sfeer. Je verblijft er in een gezellige roulotte (woonwagen) in de 
tuin van het hotel. De roulotte beschikt over eigen sanitair en een aparte slaapkamer. 
Voor het ontbijt schuif je mee aan in het hotel. Nog een interessant weetje: de gemeente 
Eu werd door Michelin opgenomen in de lijst van mooiste omwegen van Frankrijk.

RESERVEREN
Opgelet: reserveren is niet mogelijk via Bongo, gelieve rechtstreeks  

contact op te nemen met het hotel.

 INTER-HOTEL La Cour Carrée 
 Rue de Dieppe   •  76260  Eu ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 35 50 60 60 •  www.hotel-courcarree-eu.fr •  reservation@hotel-courcarree-eu.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen in een 
roulotte

• ontbijt

Opgelet: reserveren is niet 
mogelijk via Bongo, gelieve 
rechtstreeks contact op te 
nemen met het hotel.
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 Le Village de la Champagne in  Bar-sur-Aube

74 

  LE VILLAGE DE LA CHAMPAGNE
 BAR-SUR-AUBE •  FRANKRIJK

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

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

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

 Le Village de la Champagne 
 Rue des Varennes  2  •  10200  Bar-sur-Aube ( Frankrijk) • T +33 (0)385 53 76 60 
 www.roulottes-de-champagne.com •  reservation@roulottes-de-champagne.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van het ver-

warmde zwembad
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 Novotel Strasbourg Centre Halles in  Straatsburg

75 

  NOVOTEL STRASBOURG  
CENTRE HALLES ****

 STRAATSBURG •  FRANKRIJK

 Als hoofdstad van Europa en de Elzas is het dynamische Straatsburg vaak het toneel 
van culturele evenementen. Tegelijkertijd vind je hier een historisch centrum dat zich zó 
een plekje wist te veroveren op de Unesco-werelderfgoedlijst. Ontdek de interessante 
musea, struin door de straatjes van La Petite France of breng een bezoekje aan het 
Europees Parlement. Als uitvalsbasis is het Novotel Strasbourg Centre Halles ideaal. 
Het viersterrenhotel ligt in het hart van de stad op een steenworp van de beroemde 
kathedraal en vlak bij de brug naar het beschermde Grande Île. De hotelkamers genieten 
van het geijkte Novotel-comfort. Je beschikt er over gratis snelle wifi en wie dat wil, 
kan altijd extra calorieën verbranden in het fitnesscentrum.

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

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

 Novotel Strasbourg Centre Halles 
Quai Kleber  4  •  67000  Straatsburg ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 88 21 50 50 •  www.novotel.com •  h0439@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
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 Hôtel Les Remparts in  Kaysersberg

76 

  HÔTEL LES REMPARTS ***
 KAYSERSBERG •  FRANKRIJK

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

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

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

 Hôtel Les Remparts Kaysersberg 
 Rue de la Flieh  4  •  68240  Kaysersberg ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 89 47 12 12 •  www.lesremparts.info •  hotel@lesremparts.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• toegang tot de sauna
• gebruik van fiets- en 

wandelkaarten
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 INTER-HOTEL La Ferme du Pape in  Eguisheim

77 

  INTER-HOTEL LA FERME DU PAPE ***
 EGUISHEIM •  FRANKRIJK

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

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

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

 INTER-HOTEL 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
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
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  Adagio Access Paris Philippe Auguste in  Parijs

78 

   ADAGIO ACCESS PARIS  
PHILIPPE AUGUSTE

 PARIJS •  FRANKRIJK

 Het Adagio Access Paris Philippe Auguste ligt in het twintigste arrondissement van 
Parijs, op loopafstand van Père Lachaise, de beroemde begraafplaats waar beroemdheden 
zoals Edith Piaf en Jim Morrison hun laatste rustplek hebben. Het hotel beschikt over 
35 functionele en volledig uitgeruste appartementen en een aantrekkelijke, lommerrijke 
binnenplaats waar het aangenaam vertoeven is. Op minder dan tweehonderd meter van 
het hotel vind je de metro, die je in geen tijd naar het hart van de stad brengt. Verken 
zeker de levendige buurt van het hotel met zijn kunstgalerieën, concertzalen en winkels.

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

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

 Adagio Access Paris Philippe Auguste 
 Rue Pierre Bayle  12  •  75020  Parijs ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 58 39 31 50 •  www.adagio-city.com •  h8364@adagio-city.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
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 New partner added
5/3/2018 16:15:22: main_photo changed
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 Adagio Aparthotel Paris Centre Tour Eiffel in  Parijs

79 

  ADAGIO APARTHOTEL PARIS CENTRE 
TOUR EIFFEL ****

 PARIJS •  FRANKRIJK

 Als je op citytrip graag je eigen ding doet en een huiselijke plek als uitvalsbasis verkiest, 
dan zit je voor je weekendje Parijs goed bij het Adagio Aparthotel Paris Centre Tour Eiffel. 
Dit hotel, dat zich pal in het centrum van de lichtstad bevindt, vlak bij alle belangrijke 
bezienswaardigheden, beschikt immers over 375 appartementen, variërend van studio's 
voor twee personen tot appartementen met drie kamers, die modern en kleurrijk zijn 
ingericht. Als hotelgast kun je ook gebruikmaken van het verwarmde binnenzwembad, 
de fitnesstoestellen en het stoombad. Het Adagio Aparthotel Paris Tour Eiffel biedt 
je een uitstekende locatie aan de oevers van de Seine niet ver van de Eiffeltoren, met 
een adembenemend uitzicht over Parijs.

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

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

 Adagio Aparthotel Paris Centre Tour Eiffel 
 Rue du Théâtre  14  •  75015  Parijs ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 45 71 88 88 •  www.adagio-city.com •  h6790@adagio-city.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen in een 
studio

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

 New partner added
5/3/2018 16:12:48: main_photo changed
5/4/2018 16:37:48: voucher_value changed

 Hôtel Splendor Elysées in  Parijs

80 

  HÔTEL SPLENDOR ELYSÉES ***
 PARIJS •  FRANKRIJK

 Hôtel Splendor Elysées ligt in een residentiële wijk van Parijs, niet ver van het roman-
tische Parc Monceau. De betoverende jaren twintig lopen als een rode draad doorheen 
het hotel, dat in 2013 gerenoveerd werd. In de thematische inrichting van de kamers 
siert onder meer de filmmagie van Georges Méliès de muren en her en der zie je speelse 
knipogen naar de goochelkunst. De kamers zijn, zoals dat vaak het geval is in de lichtstad, 
niet heel groot, maar een slimme indeling zorgt voor een comfortabel gevoel. Je verblijf 
staat in het teken van Parijse elegantie met een feeëriek tintje.

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

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

 Hôtel Splendor Elysées 
 Rue Cardinet  38  •  75017  Parijs ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 46 22 07 73 •  www.hotel-splendor.com •  contact@hotel-splendor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
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 Novotel Paris Rueil Malmaison in  Rueil-Malmaison

81 

  NOVOTEL PARIS RUEIL MALMAISON ****
 RUEIL-MALMAISON •  FRANKRIJK

 Novotel Paris Rueil Malmaison ligt aan de oevers van de Seine, in Rueil-Malmaison, net 
ten noordwesten van het centrum van Parijs. Hier logeer je in alle rust en sta je toch snel 
in de stad. Op een minuutje wandelen van het hotel vind je een RER-halte van lijn A, 
zodat je na een kwartier sporen al in het centrum staat. Het hotel telt 118 ruime kamers 
voorzien van een minibar, een televisie en gratis draadloos internet. In de kamers kun 
je in alle rust ontspannen dankzij de moderne inrichting met geavanceerde apparatuur 
en het ergonomische design. Zin in iets lekkers? Stap de GourmetBar binnen voor een 
van de lekkere huisgemaakte hamburgers 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. 

 Novotel Paris Rueil Malmaison 
 Avenue Édouard Belin  21  •  92500  Rueil-Malmaison ( Frankrijk) 
 T +33 (0)1 47 16 60 60 •  www.novotel.com •  h1609@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
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DUITSLAND





MONUMENTALE KLIFFEN
Hoewel de meesten Duitsland niet 
meteen met zee en strand associëren, 
beschikt het land over een kustlijn van 
ruim 2300 kilometer 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 on-
bekend, maar de Duitsers zijn er dol op. 
Bijzonder mooi zijn de hoge krijtrotsen in 
het Nationaal Park Jasmund. De rest van 
het nationaal park bestaat uit zeer oude, 
onaangeroerde beukenbossen. Sinds 2011 
staat het park op de werelderfgoedlijst 
van Unesco.



SPROOKJESACHTIG 
SAARLAND
Niet ver van het drielandpunt van  
Luxemburg, Frankrijk en Duitsland ligt 
het pittoreske plaatsje Losheim am See. 
In de heuvelachtige, bosrijke streek rond 
het stadje liggen twee van Duitslands 
mooiste wandelroutes. De Felsenweg 
is een wandeling van 13,4 kilometer die 
je langs spectaculaire rotsen, idyllische 
beekvalleien en uitgestrekte boomgaar-
den 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 
wel uit een oerdegelijke stenen mok. Frohe 
Weihnachten!



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

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

 New partner added
5/3/2018 16:18:44: main_photo changed
5/4/2018 16:46:39: voucher_value changed

 Welcome Hotel Paderborn in  Paderborn

82 

  WELCOME HOTEL PADERBORN ****
 PADERBORN •  DUITSL AND

 In Noordrijn-Westfalen vind je het stadje Paderborn dat zijn naam te danken heeft aan 
de rivier de Pader. In de omgeving zijn er zo'n tweehonderd bronnen. In dit rustige stadje 
vind je Welcome Hotel Paderborn, centraal en rustig gelegen in de nabijheid van de 
rivier. Het viersterrenhotel beschikt over 153 kamers die gezellig met diep bordeaux, wit 
en beige werden aangekleed. Voor een diner schuif je aan tafel in restaurant Paderaue. 
Vanaf je tafel heb je dankzij de grote ramen een prachtig uitzicht op de rivier en de groene 
omgeving. Er is ook een aangename promenade langs de rivier die je in ongeveer acht 
minuten naar het hart van het historisch centrum brengt.

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

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

 Welcome Hotel Paderborn 
 Fürstenweg  13  •  33102  Paderborn ( Duitsland) 

 T +49 (0)525 12 88 00 •  www.welcome-hotel-paderborn.de •  info.pad@welcome-hotels.com

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 New partner added
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 Welcome Hotel Meschede/Hennesee in  Meschede

83 

  WELCOME HOTEL  
MESCHEDE/HENNESEE ****

 MESCHEDE •  DUITSL AND

Prachtig gelegen in een groene omgeving, direct aan de oevers van de Hennesee in 
hartje Sauerland, ligt het luxueuze Welcome Hotel Meschede/Hennesee. Het stijlvolle 
hotel bestaat uit twee delen: een 'Altbau' uit de jaren vijftig, waarbij het oorspronkelijke 
karakter tijdens de renovatie in ere werd gehouden, en de 'Neubau', het andere deel 
dat in dezelfde stijl werd opgetrokken. Dineren kan in restaurant Seeblick, ingericht 
in jarenvijftigstijl met parket en lampen uit die periode, en in restaurant Windrose. De 
verzorgde maaltijden worden samengesteld met verse  in grediënten. Er zijn ook twee 
gezellige bars en een 'biergarten' aan het strand.

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

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

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

 T +49 (0)29 12 00 00 •  www.welcome-hotels.com •  info.mes@welcome-hotels.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
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 Dorint Hotel & Sportresort Arnsberg/Sauerland in  Arnsberg-Neheim

84 

  DORINT HOTEL & SPORTRESORT 
ARNSBERG/SAUERLAND ****

 ARNSBERG-NEHEIM •  DUITSL AND

 Midden in het groene Sauerland ligt Dorint Hotel & Sportresort Arnsberg/Sauerland, 
een ideale plek om tot rust te komen. Het hotel telt 163 ruime en aangename kamers, 
voorzien van alle comfort. In restaurant Wintergarten geniet je van een mooi uitzicht 
en van een moderne, lichte en regionale keuken. In de gezellige Bar Laurenz word je 
ondergedompeld in de charme van het Sauerland. Het hotel heeft verder een ruim 
opgezette sport- en wellnessclub DoriVita, met onder meer een zwembad, sauna-
landschap, grotdouche, whirlpool, zonnecentrum en fitness.

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

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

 Dorint Hotel & Sportresort Arnsberg/Sauerland 
 Zu den Drei Bänken   •  59757  Arnsberg-Neheim ( Duitsland) 

 T +49 (0)29 32 20 01 •  www.dorint.com/arnsberg •  info.arnsberg@dorint.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen in een 
Klassik-kamer

• ontbijt
• ge bruik van de sport- en 

wellnessclub DoriVita

 D
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 New partner added
5/3/2018 16:21:33: main_photo changed
5/4/2018 16:50:11: voucher_value changed

 Holiday Inn Essen City Centre in  Essen

85 

  HOLIDAY INN ESSEN CITY CENTRE ****
 ESSEN •  DUITSL AND

 Essen ligt in het Duitse Ruhrgebied en de historische overblijfselen staan dan ook 
 grotendeels in het teken van de industriële geschiedenis van de stad. Dat Essen een 
stad in beweging is, merk je overal. Je vindt er een rijk cultureel leven, tal van winkel-
mogelijkheden en veel groen. Als geen ander slaagde de Duitse stad erin zichzelf heruit 
te vinden en zijn koolmijnverleden om te zetten naar een milieubewuste toekomst. In 
2017 mocht de stad zich vol trots 'Groene hoofdstad van Europa' noemen. Voor je 
verblijf is het centraal gelegen viersterrenhotel Holiday Inn Essen City Centre ideaal. 
's Morgens staat er een uitgebreid Amerikaans 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. 

 Holiday Inn Essen City Centre 
 Frohnhauser Straße  6  •  45127  Essen ( Duitsland) 

 T +49 (0)20 12 40 70 •  www.hi-essen.de •  info@hi-essen.de

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• welkomstdrankje in de 

Lobby-Bar (wijn, bier of 
frisdrank)

• toegang tot de sauna

 D
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 TRYP Hotel CentrO Oberhausen in  Oberhausen

86 

  TRYP HOTEL CENTRO OBERHAUSEN ***+

 OBERHAUSEN •  DUITSL AND

 TRYP Hotel CentrO Oberhausen ligt in de stad Oberhausen in de Duitse  deelstaat 
Noordrijn-Westfalen. Hier slaap je tegenover CentrO, het grootste  winkel- en 
amusements complex van Europa dat ook over een groot uitgaanscentrum met 
 restaurants, bars en discotheken beschikt. Heerlijk relaxen kan in je comfortabele 
 hotelkamer met internettoegang. Het à-la-carterestaurant La Trattoria serveert  
's middags en 's avonds knapperige steenovenpizza's en verse pasta's. Het hotel heeft 
ook een bar, waar je op elk moment van de dag terechtkunt voor een dorstlesser.

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

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

 TRYP Hotel CentrO Oberhausen 
 Centroallee  280  •  46047  Oberhausen ( Duitsland) 

 T +49 (0)20 88 20 20 •  www.melia.com •  tryp.oberhausen@melia.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
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 Welcome Hotel Wesel in  Wesel
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  WELCOME HOTEL WESEL ****
 WESEL •  DUITSL AND

 Welcome Hotel Wesel ligt in het stadje Wesel aan een rustig, landelijk stukje van de Rijn. 
Er zijn 102 smaakvol ingerichte suites, die voorzien zijn van alle moderne gemakken, een 
kitchenette en een terras of wintertuin. Op het bistroterras kun je genieten van een 
kopje thee of koffie met een lekker stukje cake, met uitzicht op de Rijn. In restaurant 
Deichgraf proef je van streekgerechten en internationale toppers. Nadien kun je gezellig 
natafelen in H2O, de bar van het hotel, of bij Q-stall, het gezellige café.

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:

• 2 overnachtingen in een 
suite

• ontbijt
• fietshuur voor 2 dagen
• gebruik van fietskaarten

 D
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 Dorint Parkhotel Mönchengladbach in  Mönchengladbach

88 

  DORINT PARKHOTEL  
MÖNCHENGLADBACH ****

 MÖNCHENGL ADBACH •  DUITSL AND

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

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

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

 Dorint Parkhotel Mönchengladbach 
 Hohenzollernstraße  5  •  41061  Mönchengladbach ( Duitsland) 

 T +49 (0)2161 89 36 31 •  www.dorint.com •  info.moenchengladbach@dorint.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• driegangendiner of 

-buffet (exclusief 
dranken)

• gebruik van de wellness- 
en fitnessfaciliteiten 
(sauna, jacuzzi en 
zwembad)

 D
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 INNSIDE Düsseldorf Derendorf in  Düsseldorf

89 

  INNSIDE DÜSSELDORF DERENDORF ****
 DÜSSELDORF •  DUITSL AND

 Düsseldorf is een echte Duitse metropool. Toch heeft ze haar charme behouden en 
kun je er rustig kuieren in de straten en tussen het groen. Verder zijn er talrijke musea 
en kun je er lekker uit eten. Logeren doe je in INNSIDE Düsseldorf Derendorf, een 
luxueus viersterrenhotel. Je verblijft er in unieke kamers, met een comfortabel bed en 
een futuristische badkamer. De INNSIDE-keten staat bekend om zijn  innovatieve design 
en uitstekende restaurants. INNSIDE Düsseldorf Derendorf is daar geen  uitzondering 
op. Het restaurant serveert voornamelijk Europese gerechten met  accenten uit de 
 wereldkeuken. Verder beschikt het hotel over een wellnessgedeelte met sauna,  stoombad 
en fitnessruimte.

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

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

 INNSIDE Düsseldorf Derendorf 
 Derendorfer Allee  8  •  40476  Düsseldorf ( Duitsland) 

 T +49 (0)211 17 54 60 •  www.innside.com •  miriam.malo@melia.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• niet-alcoholische 

 dranken uit minibar
• toegang tot het aroma-

stoombad, de sauna en 
de fitness

• stadsplattegrond

 D
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 Wyndham Garden Gummersbach in  Gummersbach

90 

  WYNDHAM GARDEN GUMMERSBACH ****
 GUMMERSBACH •  DUITSL AND

 Het Bergische Land wordt gekenmerkt door een glooiend landschap met tal van wandel-
mogelijkheden en een groot aanbod aan culturele en industrieel-historische beziens-
waardigheden. Gummersbach, het economische centrum van de regio, wordt omringd 
door natuurschoon en idyllische dorpjes. Het Wyndham Garden Gummersbach ligt aan 
de stadsrand, te midden van een vier hectare groot hotelpark met vijvers, fonteinen en 
grasperken. Het hotel bevindt zich in een voormalig postgebouw uit 1832 en combineert 
modern comfort met een warme sfeer. De 97 kamers verschillen van stijl en inrichting, 
gaande van liefdevol versierde barokkamers met waardevolle antiquiteiten tot modern 
ingerichte business-suites. In de prachtige Kristallzaal staat 's morgens een uitgebreid 
ontbijtbuffet op je te wachten. In het restaurant geniet je van voortreffelijke gerechten.

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

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

 Wyndham Garden Gummersbach 
 Hückeswagener Straße  4  •  51647  Gummersbach ( Duitsland) 

 T +49 (0)2261 8026226 • www.wyndhamhotels.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen in een 
comfortkamer

• ontbijt
• toegang tot het zwem-

bad en de sauna

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

 New partner added
5/3/2018 16:25:5: main_photo changed
5/4/2018 17:8:16: voucher_value changed
5/4/2018 17:8:55: 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 prachige fiets- en wandelroutes en wijn. In het centrum van het pittoreske 
dorpje Altenahr ligt Hotel-Restaurant Ruland. Een vleugje romantiek, een vlaag van 
het goede leven en de nodige gastvrijheid, dat mag je hier verwachten. Het familiehotel 
herbergt veertig traditioneel ingerichte kamers die beschikken over veel natuurlijke 
lichtinval. Voor mindervalide gasten zijn aangepaste slaapvertrekken voorzien. In het 
stijlvolle restaurant met overdekt zomerterras, geniet je van de landelijke, creatieve 
keuken met uitzicht op de prachtige omgeving.

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:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van fiets- en 

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

 New partner added
5/3/2018 16:23:24: main_photo changed
5/4/2018 17:9:53: introduction changed
5/4/2018 17:10:1: voucher_value changed

 Wyndham Garden Lahnstein Koblenz in  Lahnstein
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  WYNDHAM GARDEN LAHNSTEIN  
KOBLENZ ****

 L AHNSTEIN •  DUITSL AND

 Hotel Wyndham Garden Lahnstein Koblenz is prachtig gelegen te midden van het 
Rijndal. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat je in deze regio van schitterende natuur-
panorama's geniet. Bovendien is het hotel makkelijk bereikbaar en is het een ideale 
uitvalsbasis voor een citytrip naar Koblenz. Het viersterrenhotel telt 228 eenvoudig 
ingerichte kamers die je een prachtig uitzicht op de omringende natuur geven.

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

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

 Wyndham Garden Lahnstein Koblenz 
 Zu den Thermen  1  •  56112  Lahnstein ( Duitsland) 

 T +49 (0)26 2191-20 •  www.wyndhamgardenlahnstein.com •  info@wyndhamgardenlahnstein.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen in een 
superiorkamer

• ontbijt
• toegang tot de sauna en 

fitness

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

 New partner added
5/3/2018 16:24:46: main_photo changed
5/4/2018 17:10:17: titel_in_stad_titel changed
5/4/2018 17:10:36: voucher_value changed
5/4/2018 17:12:12: introduction changed

 Dorint Seehotel & Resort Bitburg/Südeifel in  Biersdorf am See
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  DORINT SEEHOTEL & RESORT  
BITBURG/SÜDEIFEL ****

 BIERSDORF AM SEE •  DUITSL AND

 Dorint Seehotel & Resort Bitburg/Südeifel ligt aan het stuwmeer van Bitburg, midden 
in het Duits-Luxemburgse natuurpark Südeifel. Het resort bestaat uit een hotel met 
honderd kamers en op een heuvel wat verderop staan comfortabele appartementen en 
gezellige landhuisjes. De hotelkamers zijn ruim en beschikken onder andere over een 
tv, kleine minibar en een moderne badkamer met bad en douche. Om lekker te eten, 
hoef je het hotel niet te verlaten. In het Wintertuinrestaurant verwent de chef je met 
seizoensgebonden streekspecialiteiten. Het hotel beschikt ook over een zwembad, een 
spa en tal van andere ontspanningsmogelijkheden.

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

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

 Dorint Seehotel & Resort Bitburg/Südeifel 
 Seeuferstraße 1  1  •  54636  Biersdorf am See ( Duitsland) 

 T +49 (0)6569 990 •  hotel-eifel-bitburg.dorint.com/de •  info.bitburg@dorint.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner of 

buffet (exclusief dranken)
• een fles water en marme-

lade op de kamer
• vrije toegang tot de 

fitnessruimte
• vrije toegang tot het 

zwembad Aqua Mares
• vrije toegang tot het spa-

gedeelte Aqua Therme
• badjas en slippers
Opgelet: badkleding niet 
toegelaten in Aqua Therme, 
verplicht in Aqua Mares. D
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 New partner added
5/3/2018 16:18:22: main_photo changed
5/4/2018 17:12:31: titel_in_stad_titel changed
5/4/2018 17:13:16: voucher_value changed

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

 Op een zeer rustige plek, aan de Promenade langs de rivier de Weser, ligt het hotel 
INNSIDE Bremen. Vanaf hier is het tien minuten rijden naar het historische centrum 
van de stad. Het prachtige hotel is volledig futuristisch ingericht, met als thema 'de 
ruimte'. Je ziet het thema terugkeren in de moderne bar, het Starwalker Restaurant, in 
de gangen en in de 162 ruime hotelkamers. Het restaurant van het hotel staat bekend 
om zijn heerlijke visspecialiteiten. 's Ochtens geniet je van een uitgebreid ontbijtbuffet 
met aandacht voor verse ingrediënten. Bij mooi weer kun je 's zomers plaatsnemen op 
het gezellige terras met uitzicht op de Weber.

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:

• 2 overnachtingen in een 
deluxekamer

• ontbijt
• niet-alcoholische 

 drankjes uit de minibar
• toegang tot de wellness
• stadsplattegrond

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

 New partner added
5/3/2018 16:16:32: main_photo changed
5/4/2018 17:14:43: introduction changed
5/4/2018 17:14:53: voucher_value changed

 Estrel Berlin in  Berlijn
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  ESTREL BERLIN ****
 BERLIJN •  DUITSL AND

Hoewel je je in Berlijn bevindt, waan je je in Estrel Berlin haast in Las Vegas. Dit is 
het grootste hotel- en entertainmentcomplex van Europa met 1125 hotelkamers, vijf 
restaurants, een biergarten aan het water, winkeltjes, een enorm atrium met terrassen 
en fonteinen en een eigen musicaltheater! Het Estrel Berlin is een absolute aanrader 
indien je meer wenst dan alleen maar een hotel. Ook buiten het hotel valt heel wat te 
beleven. Ontdek de hippe wijk Neukölln en zijn intrigerende kunstgalerijen, hippe bars, 
Turkse marktjes en unieke winkeltjes. Weet je niet waar eerst te beginnen? Estrel Hotel 
heeft een lijst met alle hotspots samengesteld en geeft je zo een voorproefje van het 
beste van Neukölln. Alle must-sees vind je op wandelafstand van het hotel.

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

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

 Estrel Berlin 
 Sonnenallee  225  •  12057  Berlijn ( Duitsland) 

 T +49 (0)306 83 12 25 22 •  www.estrel.com •  reservierung@estrel.com

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 New partner added
5/3/2018 16:17:29: main_photo changed
5/4/2018 17:15:11: titel_in_stad_titel changed
5/4/2018 17:15:19: voucher_value changed
5/4/2018 17:16:15: introduction changed

 Best Western Hotel Kantstrasse Berlin in  Berlijn
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  BEST WESTERN HOTEL KANTSTRASSE 
BERLIN ****

 BERLIJN •  DUITSL AND

 Wie Berlijn wil ontdekken, is het meest gebaat bij een hotel in het stadscentrum. Best 
Western Hotel Kantstrasse Berlin profiteert van zo'n ideale locatie. In dit viersterrenhotel 
zit je immers op wandelafstand van de beroemde Kurfürstendamm en dicht bij andere 
belangrijke toeristische bezienswaardigheden, zoals Slot Charlottenburg, de dierentuin, 
Postdamer Platz en Brandenburger Tor. Zowel bus als metro stoppen vlak bij het hotel, 
zodat de Duitse hoofdstad hier echt aan je voeten ligt. In het gerenommeerde hotel 
slaap je in een van de zeventig gezellige en recent gerenoveerde kamers, voorzien van 
alle comfort. Je auto kun je kwijt in de garage van het hotel.

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

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

 Best Western Hotel Kantstrasse Berlin 
 Kantstraße  111  •  10627  Berlijn ( Duitsland) 

 T +49 (0)30 814 07 60  •  info@hotel-kantstrasse.bestwestern.de

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 New partner added
5/3/2018 16:17:9: main_photo changed
5/4/2018 17:17:5: voucher_value changed

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

 Hotelgasten een verblijf in Berlijn bieden dat even deugddoend als onvergetelijk is, dat is 
de missie van het driesterrenhotel Brandies. Concreet vertaalt zich dat in professioneel 
en attent personeel dat je een onberispelijke service biedt, maar ook in aangename, 
ruime kamers die voorzien zijn van het nodige comfort. 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 
 Kaiserdamm  27  •  14057  Berlijn ( Duitsland) 

 T +49 (0)303 64 19 90 •  www.hotel-brandies.de •  info@hotel-brandies.de

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 New partner added
5/3/2018 16:25:27: main_photo changed
5/3/2018 16:25:45: main_photo changed
5/4/2018 17:17:21: voucher_value changed
5/4/2018 17:19:9: introduction changed

 Dorint Hotel Dresden in  Dresden
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  DORINT HOTEL DRESDEN ****
 DRESDEN •  DUITSL AND

 Wie Dresden al eens bezocht, weet dat de bijnaam Firenze aan de Elbe niet toevallig 
gekozen is. De stad werd na de zware Britse en Amerikaanse bombardementen in 1945 
steen voor steen heropgebouwd en in zijn oorspronkelijke glorie hersteld. Het grote 
en comfortabele Dorint Hotel Dresden ligt centraal, net buiten de Altstadt, op tien 
minuten lopen van de Frauenkirche en de beroemde Semperoper. De modern ingerichte 
kamers lossen alle verwachtingen die je van een viersterrenhotel hebt ruimschoots in. 
Om gezellig na te praten bij een diner kun je in een van de twee restaurants terecht: de 
rustieke Bierstube of het à-la-carterestaurant Drei Brücke. Voor een lekkere cocktail 
of een lokaal biertje moet je in de bar zijn.

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

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

 Dorint Hotel Dresden 
 Grunaer Straße  14  •  01069  Dresden ( Duitsland) 

 T +49 (0)351 491 50 •  www.dorint.com/dresden •  info.dresden@dorint.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
• vrije toegang tot de 

wellnessfaciliteiten

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

 New partner added
5/3/2018 16:15:45: main_photo changed
5/4/2018 17:19:58: introduction changed
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 Hotel Reichsküchenmeister in  Rothenburg ob der Tauber
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  HOTEL REICHSKÜCHENMEISTER ***
 ROTHENBURG OB DER TAUBER •  DUITSL AND

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

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

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

 Hotel Reichsküchenmeister 
 Kirchplatz  8  •  91541  Rothenburg ob der Tauber ( Duitsland) 

 T +49 (0)98 61 97 00 •  www.flairhotel-rothenburg.de •  hotel@reichskuechenmeister.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
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 New partner added
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 ibis London Excel Docklands in  Londen
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  IBIS LONDON EXCEL DOCKLANDS **
 LONDEN •  VERENIGD KONINKRIJK

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

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

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

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen

Opgelet: het ontbijt is niet 
inbegrepen. Dit is verplicht 
bij te boeken, mits betaling 
van een supplement. Dit 
supplement betaal je 
rechtstreeks in het hotel.
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