




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. Neem 
zeker ook een kijkje op onze website www.bongo.nl/eyewish, 
daar vind je nog meer hotels waar je ook met deze cadeaubon 
terechtkunt.

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  Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof  

in  Leeuwarden 20
2  Erfgoed Logies Lytshuis Zilver in  Paesens 21
3  Hotel Resort Landgoed Westerlee in  Westerlee 22
4  Hotel Schimmelpenninck Huys in  Groningen 23
5  Landgoed Wilgenheerd in  Wehe-den Hoorn 24
6  Abdij de Westerburcht in  Westerbork 25
7  Erfgoed Logies Het Buytenhof in  Zweeloo 26
8  Erfgoed Logies de Eshof in  Norg 27
9  De Zon Hotel & Restaurant in  Ommen 28
10  Hotel & Restaurant Hoog Holten in  Holten 29
11  Landgoed De Holtweijde in  Lattrop 30
12  Landgoed De Uitkijk in  Hellendoorn 31
13  Erve Fakkert in  Rossum 32
14  Gastenboerderij De Ziel in  Diepenheim 33
15  Hoeve de Haar in  Ambt Delden 34
16  Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier  

in  Huizen 35
17  L'Auberge Damhotel in  Edam 36
18  Petit Hotel-Vakantiehuis La Normande  

in  Westwoud 37
19  De Flevohoeve Bed & Breakfast in  Anna Paulowna 38
20  Inntel Hotels Amsterdam Zaandam in  Zaandam 39
21  Hotel-Restaurant Het Rechthuis in  Muiderberg 40
22  Grand Hotel Opduin in  De Koog 41
23  Radisson Blu Palace Hotel in  Noordwijk aan Zee 42
24  Carlton Ambassador in  Den Haag 43
25  ss Rotterdam in  Rotterdam 44
26  Bilderberg Parkhotel Rotterdam in  Rotterdam 45
27  Fletcher Hotel-Restaurant Duinzicht in  Ouddorp 46
28  Carlton President in  Utrecht 47
29  Bilderberg Hotel De Buunderkamp in  Wolfheze 48

30  Hampshire Hotel - Avenarius in  Ruurlo 49
31  Fletcher Landgoed Hotel Holthurnsche Hof  

in  Berg en Dal 50
32  't VeerHuys in  Beusichem 51
33  Silogie in  Epe 52
34  B&B De Traverse in  Bemelen 53
35  Hotel Winselerhof in  Landgraaf 54
36  Romantik Hotel Kasteel Daelenbroeck  

in  Herkenbosch 55
37  De Melkfabriek in  Eckelrade 56
38  HOTEL MERICI in  Sittard 57
39  Parkhotel Horst in  Horst 58
40  Simplevei in  Simpelveld 59
41  Saillant Hotel Maastricht City Centre  

in  Maastricht 60
42  Inntel Hotels Art Eindhoven in  Eindhoven 61
43  Landgoed De Rosep in  Oisterwijk 62
44  Mansion Hotel Bos & Ven in  Oisterwijk 63
45  B&B Carpe Diem in  Oirschot 64
46  Erfgoed Logies Den Heijkant  

in  Moergestel - Oisterwijk 65
47  Golden Tulip Keyser Breda Centre in  Breda 66
48  Charme Hotel - Auberge De Hilver in  Diessen 67
49  City Resort Hotel Mill in  Mill 68
50  Villa Magnolia in  Oostkapelle 69
51  Amadore Grand Hotel De Kamperduinen  

in  Kamperland 70
52  Hostellerie Schuddebeurs - Hampshire Classic  

in  Schuddebeurs 71
53  Hotel Het Raedthuys in  Sint-Maartensdijk 72
54  Bilderberg hotel de Bilderberg in  Oosterbeek 73
55  Parkhotel Het Gulpdal in  Slenaken 74



20

DEZE BONGO

ADRES

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

 

 Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof in  Leeuwarden

1 

  FLETCHER HOTEL-PALEIS  
STADHOUDERLIJK HOF ****

 LEEUWARDEN •  NEDERL AND

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

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

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

Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof 
 Hofplein  29  •  8911 HJ  Leeuwarden ( Nederland) 

 T +31 (0)58 216 21 80 •  www.hotelstadhouderlijkhof.nl •  info@hotelstadhouderlijkhof.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een viergangendiner 

(exclusief dranken)

 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.

 

 Erfgoed Logies Lytshuis Zilver in  Paesens

2 

  ERFGOED LOGIES LYTSHUIS ZILVER
 PAESENS •  NEDERL AND

 In 2002 kwam een droom uit voor Huub van der Meeren: hij vertrok vanuit Brabant 
naar het noorden van Nederland om daar, in Paesens-Moddergat, te starten met de 
verbouwing van een oude stelpboerderij uit begin 1900 tot het gastenverblijf Lytshuis 
Zilver. Deze B&B werd in 2005 uitgeroepen tot de beste van Nederland. De jury schreef 
een uitstekend rapport omwille van de luxeaccommodatie, de ligging, de gastvrijheid 
en de praktische aanpassingen voor rolstoelgebruikers. Om alles zo veel mogelijk in de 
originele staat te houden, heeft Huub bij de verbouwing oude materialen gebruikt. Hij 
kreeg ook de hulp van de oude bewoners, die veel verhalen vertelden en foto's toonden. 
Zo ontstonden vier sfeervolle en comfortabele kamers.

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

contact op te nemen met de B&B.

 Erfgoed Logies Lytshuis Zilver 
 Mounewei  1  •  9136 DJ  Paesens ( Nederland) 

 T +31 (0)519 58 90 14 •  www.lytshuiszilver.nl •  welkom@lytshuiszilver.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.

 

 Hotel Resort Landgoed Westerlee in  Westerlee

3 

LANDGOED WESTERLEE ****
 WESTERLEE •  NEDERL AND

 In het oosten van de provincie Groningen is nog een schitterend onontdekt stukje 
 Nederland te vinden. Prachtige veengebieden, uitgestrekte graslanden, bossen en 
mooie vestingstadjes wisselen elkaar af. Landgoed Westerlee is een ideale uitvals basis. In 
dit elegant herenhuis staan ontspanning en culinaire verwennerij centraal. De wellness 
zorgt ervoor dat stress naar de prullenbak wordt verwezen. Als hotelgast kun je gebruik-
maken van het buitenzwembad (mei tot en met september) en de sauna (betalend). De 
kamers zijn in een klassieke stijl ingericht, met duidelijke verwijzingen naar de jugendstil.

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

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

 Landgoed Westerlee 
 Hoofdweg  67  •  9678 PH  Westerlee ( Nederland) 

 T +31 (0)597 43 30 82 •  www.landgoedwesterlee.nl •  info@landgoedwesterlee.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)

 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.

 

 Hotel Schimmelpenninck Huys in  Groningen

4 

  HOTEL SCHIMMELPENNINCK HUYS ***+

 GRONINGEN •  NEDERL AND

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

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

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

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
romantische kamer

• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)

 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.

 

 Landgoed Wilgenheerd in  Wehe-den Hoorn

5 

  LANDGOED WILGENHEERD
 WEHE-DEN HOORN •  NEDERL AND

 Op het Hoogeland, net buiten het Groningse dorpje Wehe-den Hoorn, vind je de lange 
oprijlaan naar Landgoed Wilgenheerd. De oude wilgenlaan leidt je naar een heerlijke stille 
plek midden in de Groninger natuur. Door de bijzondere aanleg van erf en tuin waan je 
je af en toe even in Frankrijk. Huur een (elektrische) fiets of de sloep van het landgoed 
om de omgeving te verkennen. De twee gastenkamers zijn modern en comfortabel 
ingericht en hebben openslaande deuren naar een eigen terras. 's Ochtends krijg je 
een uitgebreid ontbijt geserveerd in de ontbijtkamer, waar je de hele dag heerlijk kunt 
snuffelen in de goed gevulde boekenkast.

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

contact op te nemen met de B&B.

 Landgoed Wilgenheerd 
 Havenstraat  3  •  9964 AN  Wehe-den Hoorn ( Nederland) 

 T +31 (0)595 401 943 of M +31 (0)6 10 16 46 15 •  www.wilgenheerd.nl •  info@wilgenheerd.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.

 

 Abdij de Westerburcht in  Westerbork

6 

  ABDIJ DE WESTERBURCHT ***
 WESTERBORK •  NEDERL AND

 Abdij de Westerburcht ligt in het centrum van het groene Westerbork en is afgestemd op 
het trappistenklooster in Berkel-Enschot. Het abdijthema keert terug in de 36 kamers 
en het Grand Café. Hier kun je terecht voor trappistenbier en gerechten op basis van 
 ingrediënten uit het klooster. Het hotel beschikt ook over een groot terras met open 
haardjes, een fietsenstalling en huurfietsen. Naast het hotel vind je Vitalia Beauty & 
Wellness. Een beautysalon met twee behandelkamers en een wellness plein met Kelosauna, 
zoutsteensauna, stoomsauna en een ruimte voor hamam- en rasulbehandelingen.

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

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

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
kamer met sauna of 
bubbelbad

• ontbijt 
• een viergangendiner 

(exclusief dranken)

 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.

 

 Erfgoed Logies Het Buytenhof in  Zweeloo

7 

  ERFGOED LOGIES HET BUYTENHOF
 ZWEELOO •  NEDERL AND

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

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

contact op te nemen met de B&B.

 Erfgoed Logies Het Buytenhof 
 Hoofdstraat  24  •  7851 AA  Zweeloo ( Nederland) 

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• uitgebreid driegangen-

ontbijt
• ontvangst met koffie of 

thee en Drentse koek
• fles prosecco op de 

kamer
• badjassen op de kamer
• een welkomstpakket 

met fiets- en wandel-
kaarten en informatie 
over de omgeving

 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.

 

 Erfgoed Logies de Eshof in  Norg

8 

  ERFGOED LOGIES DE ESHOF
 NORG •  NEDERL AND

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

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

contact op te nemen met de B&B.

 Erfgoed Logies De Eshof 
 Esweg  25  •  9331 AP  Norg ( Nederland) 

M +31 (0)6 21 69 00 92 •  www.eshofnorg.nl •  info@eshofnorg.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen in de 
Bovenkamer

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

 

 De Zon Hotel & Restaurant in  Ommen

9 

  DE ZON HOTEL & RESTAURANT ****
 OMMEN •  NEDERL AND

 Sinds 1893 staat aan rivier de Vecht in het groene Overijssel De Zon Hotel & Restaurant. 
Het hotel staat bekend als kunsthotel: naast de vele moderne werken van onder andere 
Bart ten Bruggencate, hangen er een achttal stukken van de Groningse schilder Henk 
Helmantel. De 35 gastenkamers zijn voorzien van alle comfort. In de Uncle Henry's Pub 
of de lounge zak je onderuit met een biertje of aperitief. Het hotel beschikt ook over 
een kleine ontspanningsruimte met sauna en solarium. Een van de trekpleisters van het 
hotel is het designterras met grote parasols. De keuken serveert Frans georiënteerde 
gerechten met streekproducten.

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

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

 De Zon Hotel & Restaurant 
 Voorbrug   •  7731 BB  Ommen ( Nederland) 

 T +31 (0)52 945 55 50 •  www.dezon.nl •  receptie@hoteldezon.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
Vechtzichtkamer (met 
whirlpool en aparte 
douche)

• ontbijt
• een driegangendiner 

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

 

 Hotel & Restaurant Hoog Holten in  Holten

10 

  HOTEL & RESTAURANT  
HOOG HOLTEN ****

 HOLTEN •  NEDERL AND

 Hotel & Restaurant Hoog Holten huist in een prachtig pand in Engelse cottagestijl. 
Het hotel ligt verscholen op de Holterberg, midden in de bossen van Nationaal Park 
de Sallandse Heuvelrug. Er zijn 24 landelijke gastenkamers, voorzien van alle comfort. 
Het restaurant bevindt zich in de halfronde erker die uitkijkt op de bossen. De chef-kok 
werkt met dagverse streekproducten, die hij verwerkt tot gerechten met een inter-
nationale toets. Bij mooi weer wordt er op het terras geserveerd. Bijpraten doe je in de 
bibliotheek, wandelen kan langs de landhuizen in het bos. Verder kun je je ontspannen 
in de wellnessruimte voor vijftien euro per persoon per verblijf.

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

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

Hotel & Restaurant Hoog Holten 
 Forthaarsweg  7  •  7451 JS  Holten ( Nederland) 

 T +31 (0)548 36 13 06 •  www.hoogholten.nl •  info@hoogholten.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
comfortkamer

• ontbijt
• een driegangendiner 

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

 

 Landgoed De Holtweijde in  Lattrop

11 

  LANDGOED DE HOLTWEIJDE ****
 L ATTROP •  NEDERL AND

 In het meest noordoostelijke hoekje van Twente geniet je bij Landgoed De Holtweijde 
van privacy, comfort en absolute rust midden in de natuur. De suites zijn verdeeld over 
het landgoed van dit viersterrenhotel. Verder liggen dertien vrijstaande landhuizen 
verspreid tussen de bomen en in het hoofdgebouw bevinden zich nog eens 41 luxe suites. 
In Lattrop ervaar je wat de ware betekenis is van het stijlvolle landleven. 's Ochtends kun 
je je tegoed doen aan het ambachtelijke ontbijtbuffet. De rest van de dag kun je door-
brengen in het Health & Wellness Center. De keukenbrigade van restaurant 't Spieck 
kookt op het ritme van de seizoenen en met bijzondere aandacht voor streekproducten.

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

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

 Landgoed de Holtweijde 
 Spiekweg  7  •  7635 LP  Lattrop ( Nederland) 

 T +31 (0)541 22 92 34 •  www.holtweijde.nl •  info@holtweijde.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
• gebruik van de wellness-

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

 

 Landgoed De Uitkijk in  Hellendoorn

12 

  LANDGOED DE UITKIJK ****
 HELLENDOORN •  NEDERL AND

 Sfeervol gesitueerd bovenop de Hellendoornse Berg, in de bossen van het Nationaal 
Park de Sallandse Heuvelrug, ligt Landgoed De Uitkijk. Deze rietgedekte villa was, 
bijna een eeuw geleden, een theehuis met een uitkijktoren. Bij De Uitkijk ligt de na-
druk op rust, privacy en ontspanning. Terwijl je tijdens het ontbijt van verse broodjes 
en heerlijk vers sap geniet, hoor je de vogels een nieuwe dag aankondigen. De chef en 
zijn keukenbrigade bereiden gerechten met verse, regionale ingrediënten en met de 
grootst mogelijke zorg. In de zomermaanden is het heerlijk vertoeven op het terras met 
uitzicht over het bos en heideveld.

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

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

 Landgoed De Uitkijk 
 Hellendoornsebergweg  8  •  7447 PA  Hellendoorn ( Nederland) 

 T +31 (0)548 65 41 17 •  www.landgoeddeuitkijk.nl •  info@landgoeddeuitkijk.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een viergangendiner 

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

 

 Erve Fakkert in  Rossum

13 

  ERVE FAKKERT
 ROSSUM •  NEDERL AND

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

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

contact op te nemen met de B&B.

 Erve Fakkert 
 Everlostraat  3  •  7596 MP  Rossum ( Nederland) 

 T +31 (0)541 625 789 •  www.erve-fakkert.nl •  info@erve-fakkert.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• het gebruik van 2 fietsen 

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

 

 Gastenboerderij De Ziel in  Diepenheim

14 

  GASTENBOERDERIJ DE ZIEL
 DIEPENHEIM •  NEDERL AND

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

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

contact op te nemen met de B&B.

 Gastenboerderij De Ziel 
 Deventerdijk  5  •  7478 RR  Diepenheim ( Nederland) 

M +31 (0)6 23 66 34 63 •  www.deziel.nl •  gastenboerderij@deziel.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• een dag fietshuur
• eenmaal een lunchpakket 

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

 

 Hoeve de Haar in  Ambt Delden
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  HOEVE DE HAAR
 AMBT DELDEN •  NEDERL AND

 Hoeve de Haar dateert uit 1925. Dit prachtige voorbeeld van een typische landgoed-
boerderij bevat nog veel authentieke stijlkenmerken en is daarom aangeduid als Rijks-
monument. In het hoofdgebouw bevinden zich zeven luxueuze tweepersoonskamers met 
badkamer, een eigen ingang, centrale verwarming en fijne boxspringbedden. Ontbijten 
doe je in de grote huiskamer van de Hoeve met lekkere verse streekproducten. De 
Hoeve staat op het landgoed Twickel, vlak bij de Twentsche Golfclub. Het gebouw met 
bijhorend grondgebied vormt één geheel met het typisch Twentse landschap. Het loont 
dan ook de moeite om vroeg op te staan: dan zie je reeën over het erf lopen. Je kunt ook 
fietsen of wandelen naar het prachtige Kasteel Twickel, dat op amper drie kilometer ligt.

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

contact op te nemen met de B&B.

 Hoeve de Haar 
 Grote Looweg  4  •  7495 TL  Ambt Delden ( Nederland) 

 T +31 (0)742 50 25 26 •  www.hoevedehaar.nl •  info@hoevedehaar.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 

 Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier in  Huizen
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
NAUTISCH KWARTIER ***

 HUIZEN •  NEDERL AND

 Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier is een plek waar je je meteen thuis voelt en 
waar ontspanning en tijdloze klasse de boventoon voeren. Je vindt het op de kop van de 
Oude Haven, direct aan het Gooimeer. Er zijn tachtig comfortabele hotelkamers, die zich 
zowel in het hoofdgebouw als in de drie bijgebouwen bevinden. De inrichting vormt een 
eigentijdse versie van de nautische stijl, mooi aansluitend op de omgeving. J Restaurant 
is het culinaire hart van het hotel. Hier komen mensen op adem bij de open haard met 
uitzicht op de bootjes. De chef kijkt voor zijn bereidingen naar de mediterrane keuken, 
maar werpt net zo goed een blik over het kanaal.

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

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

 Fletcher Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier 
 Mastspoor  1  •  1271 GL  Huizen ( Nederland) 

 T +31 (0)35 523 00 10 •  www.hotelnautischkwartier.nl •  info@hotelnautischkwartier.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een viergangendiner 

(exclusief dranken)

 N
ED

ER
LA

N
D



36

DEZE BONGO

ADRES

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

 

 L'Auberge Damhotel in  Edam
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  L'AUBERGE DAMHOTEL ***
 EDAM •  NEDERL AND

 Op de grond van L'Auberge Damhotel stond in de zestiende eeuw al een herberg. Het 
huidige Damhotel werd onlangs gerenoveerd. In het restaurant waan je je in de kelder 
van een oud kasteel mede door de grote, authentieke schouw. De chef-kok Richard Plat 
en zijn brigade verrassen je met uiteenlopende specialiteiten van dagverse, seizoens-
gebonden ingrediënten. In de open keuken volg je hoe ze je diner bereiden. L'Auberge 
Damhotel beschikt over elf hotelkamers, waarvan vier bruidskamers. Ze zijn allemaal 
in een andere stijl ingericht en hebben gezien de aard van het pand verschillende 
afmetingen, maar bieden alle comfort. De kamers aan de voorzijde kijken uit over de 
monumentale Keizersgracht.

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

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

 L'Auberge Damhotel 
 Keizersgracht  1  •  1135 AZ  Edam ( Nederland) 

 T +31 (0)299 37 17 66 •  www.damhotel.nl •  info@damhotel.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.

 

 Petit Hotel-Vakantiehuis La Normande in  Westwoud

18 

  PETIT HOTEL-VAKANTIEHUIS  
LA NORMANDE
 WESTWOUD •  NEDERL AND

 La Normande, dat is Christine Bataille, een boerendochter uit Normandië die 25 jaar 
geleden naar Nederland verhuisde. Met hart en ziel knapte ze een monumentale stolp-
boerderij uit 1857 op in Westwoud, tussen het platteland en het IJsselmeer. Het prachtige 
vierkante rieten dak en de originele ronde schoorsteen werden in ere hersteld en de 
voormalige koestallen werden omgetoverd tot een vakantiehuis met vier luxeslaapkamers. 
Er is een sfeervolle eetzaal met een bar en een open keuken; de parketvloer en de houten 
wanden met koeienraampjes zorgen voor een authentieke, landelijke sfeer. Het ontbijt 
kan hier worden geserveerd of op het grote terras aan de ingang van het gastenverblijf, 
aan de zuidkant.

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

contact op te nemen met de B&B.

 Petit Hotel-Vakantiehuis La Normande 
 Binnenwijzend  66  •  1671 KW  Westwoud ( Nederland) 

 T +31 (0)228 56 24 30 of M +31 (0)6 131 285 55 •  www.lanormande.nl •  info@lanormande.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt

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

 

 De Flevohoeve Bed & Breakfast in  Anna Paulowna
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  DE FLEVOHOEVE BED & BREAKFAST
 ANNA PAULOWNA •  NEDERL AND

 De sfeervolle en gastvrije Flevohoeve is grotendeels in de oude stijl gerestaureerd en 
heeft twee mooie accommodaties achter op het erf met een eigen ingang en parkeer-
plaats. In Het Koetshuis heerst een landelijke, rustieke, Engelse stijl. Je beschikt er over 
een sfeervolle woonkamer met kitchenette en met uitzicht op het boerenland. De trap 
in de woonkamer leidt je naar je knusse slaapsuite en de aansluitende badruimte met 
ligbad, douche en wastafels. Het tweede verblijf, De Cockpit, is helemaal ingericht 
volgens het thema luchtvaart.

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

contact op te nemen met de B&B.

 De Flevohoeve Bed & Breakfast 
 Boermansweg  5  •  1761 LK  Anna Paulowna ( Nederland) 

M +31 (0)6 444 564 15 •  www.flevohoeve.nl •  service@flevohoeve.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van badjassen

Opgelet: er kan één kind 
(tot 16 jaar) mee op de 
kamer logeren (mits een 
supplement van 7,50 euro 
voor het ontbijt). Kinderen 
dienen vooraf te worden 
aangemeld, gezien het niet 
mogelijk is in alle kamers.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Inntel Hotels Amsterdam Zaandam in  Zaandam
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  INNTEL HOTELS AMSTERDAM  
ZAANDAM ****
 ZAANDAM •  NEDERL AND

 Inntel Hotels Amsterdam Zaandam ligt vlak naast het treinstation van Zaandam, waar-
door je op twaalf minuten midden in het bruisende Amsterdam staat. Het Inntel Hotels 
Amsterdam Zaandam werd recent opgericht en is een unieke en moderne vertaling van 
de Zaanse geschiedenis. De gevel bestaat uit een opeenstapeling van bijna zeventig 
losse Zaanse huisjes. In de 160 hotelkamers zal het je niet aan comfort ont breken. In 
het restaurant Puur Saen word je in de watten gelegd met puur Zaanse gerechten.

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

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

 Inntel Hotels Amsterdam Zaandam 
 Provincialeweg  102  •  1506 MD  Zaandam ( Nederland) 

 T +31 (0)756 81 01 71 •  www.inntelhotelsamsterdamzaandam.nl •  reszaandam@inntelhotels.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.

 

 Hotel-Restaurant Het Rechthuis in  Muiderberg
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  HOTEL-RESTAURANT HET RECHTHUIS
 MUIDERBERG •  NEDERL AND

 In Muiderberg, de badplaats van de Amsterdammers, laat je je bij Het Rechthuis 
onderdompelen in een gastvrije en sfeervolle omgeving. Het monumentale pand is al 
sinds 1792 een hotel, maar deed ook dienst als stationsgebouw en daarvoor, zoals de 
naam al doet vermoeden, als gerechtsgebouw. De mooi ingerichte kamers zijn voorzien 
van alle hedendaags comfort. In de lounge kun je terecht voor een drankje aan de bar 
of de gezellige haard. Wil je 's avonds culinair genieten, schuif dan zeker aan tafel in het 
restaurant. De keukenbrigade schotelt gerechten voor op basis van seizoensgebonden 
producten. Op het terras geniet je van een prachtig uitzicht op de Brinkvan Muiderberg.

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

contact op te nemen met de B&B.

 Hotel-Restaurant Het Rechthuis 
 Googweg  1  •  1399 EP  Muiderberg ( Nederland) 

 T +31 (0)294 26 13 23 •  www.hotelhetrechthuis.nl •  info@hotelhetrechthuis.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 

 Grand Hotel Opduin in  De Koog
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  GRAND HOTEL OPDUIN ****
 DE KOOG •  NEDERL AND

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

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

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

 Grand Hotel Opduin 
 Ruijslaan  22  •  1796 AD  De Koog ( Nederland) 

 T +31 (0)222 31 74 45 •  www.opduin.nl •  info@opduin.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken) in 
Restaurant Opduin

• een welkomstdrankje
• gebruik van de fitness en 

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

 

 Radisson Blu Palace Hotel in  Noordwijk aan Zee
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  RADISSON BLU PALACE HOTEL ****
 NOORDWIJK AAN ZEE •  NEDERL AND

 Het stijlvolle Radisson Blu Palace Hotel ligt in Noordwijk aan Zee, vlak bij het strand 
en de boulevard. Het hotel doet zijn vorstelijke naam alle eer aan en is ontworpen 
om gasten op hun gemak te stellen en tegelijkertijd te verbazen. Het Palace Hotel is 
gebouwd in art-decostijl en biedt ruime kamers. Brasserie & Lounge Circles, met zijn 
zonovergoten terras, ontvangt je voor het uitgebreide ontbijtbuffet en biedt later op 
de dag talrijke mogelijkheden voor een lunch of high tea. Voor de ultieme ontspanning 
is er het wellnesscentrum.

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 
 Picképlein  8  •  2202 CL  Noordwijk aan Zee ( Nederland) 

 T +31 (0)71 365 30 00 •  www.palacehotel.nl •  info.palacehotelnoordwijk@radissonblu.com

 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.

 

 Carlton Ambassador in  Den Haag
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  CARLTON AMBASSADOR ****
 DEN HAAG •  NEDERL AND

 In het historische centrum van Den Haag, omgeven door groene, brede lanen, staat het 
stijlvolle Carlton Ambassador. Het hotel combineert nostalgische grandeur met modern 
comfort en heeft alles in huis voor een romantisch weekendje weg. Dit boetiekhotel, 
dat gevestigd is in een monumentaal en historisch pand, telt 88 kamers die stuk voor 
stuk uniek zijn. Er is rekening gehouden met het kleinste detail waardoor de sfeer zeer 
intiem is. Zelfs de badkamers zijn verschillend, al zijn ze wel allemaal uiterst luxueus. Het 
driegangendiner wordt geserveerd in de gezellige Rubens Bar of in Restaurant Henricus. 
Bij mooi weer is het mogelijk om op het terras van het hotel te dineren.

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

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

 Carlton Ambassador 
 Sophialaan  2  •  2514 JP  Den Haag ( Nederland) 

 T +31 (0)703 63 03 63 •  www.carlton.nl •  reservations@ambassador.carlton.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
deluxekamer

• ontbijt
• een driegangen diner 

(exclusief dranken)
• een welkomstdrankje
• een welkomstpakketje 

met informatie over 
Den Haag
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 ss Rotterdam in  Rotterdam
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  SS ROTTERDAM ****
 ROTTERDAM •  NEDERL AND

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

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

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

 ss Rotterdam 
 3de Katendrechtsehoofd  25  •  3072 AM  Rotterdam ( Nederland) 

 T +31 (0)10 297 30 90 •  www.ssrotterdam.nl •  info@ssrotterdam.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
superiorkamer

• een uitgebreid inter-
nationaal ontbijt

• een driegangen-
verrassingsdiner in 
het Lido Restaurant 
(exclusief dranken) om 
18.30 uur
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Bilderberg Parkhotel Rotterdam in  Rotterdam

26 

  BILDERBERG PARKHOTEL  
ROTTERDAM ****

 ROTTERDAM •  NEDERL AND

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

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:

• een overnachting 
• ontbijt 
• een driegangendiner 

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

 

 Fletcher Hotel-Restaurant Duinzicht in  Ouddorp

27 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT  
DUINZICHT ****

 OUDDORP •  NEDERL AND

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

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

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

 Fletcher Hotel-Restaurant Duinzicht 
 Oude Nieuwlandseweg  13  •  3253 LL  Ouddorp ( Nederland) 

 T +31 (0)187 68 00 00 •  www.fletcherhotelduinzicht.nl •  info@fletcherhotelduinzicht.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een viergangendiner 

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

 

 Carlton President in  Utrecht

28 

  CARLTON PRESIDENT ****
 UTRECHT •  NEDERL AND

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

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

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

 Carlton President 
 Floraweg  25  •  3542 DX  Utrecht ( Nederland) 

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
• een welkomstdrankje
• rozenblaadjes op de 

kamer
• gebruik van de fitness en 

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

 

 Bilderberg Hotel De Buunderkamp in  Wolfheze

29 

  BILDERBERG HOTEL  
DE BUUNDERKAMP ****

 WOLFHEZE •  NEDERL AND

 In het prachtige hart van de Veluwe, te midden van een twintig hectare groot eigen 
bosgebied, ligt het viersterren Bilderberg Hotel De Buunderkamp. Het hotel is gebouwd 
in 1976. Aan de buitenkant tref je een robuust gebouw, terwijl je binnen rustige natuur-
tinten ontdekt. Met je bon logeer je in een juniorsuite. In restaurant De Buunderkamp 
geniet je van klassieke gerechten en seizoensspecialiteiten. Het personeel geeft je graag 
advies bij de keuze van de juiste wijn uit de met zorg samengestelde selectie. Nagenieten 
kan in de lounge of in de bar. Je kunt je verder ook zalig ontspannen in de mooie natuur.

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

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

 Bilderberg Hotel De Buunderkamp 
 Buunderkamp  8  •  6874 NC  Wolfheze ( Nederland) 

 T +31 (0)264 82 11 66 •  www.bilderberg.nl •  buunderkamp.reception@bilderberg.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
juniorsuite

• ontbijt
• een driegangendiner 

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

 

 Hampshire Hotel - Avenarius in  Ruurlo

30 

  HAMPSHIRE HOTEL - AVENARIUS ****
 RUURLO •  NEDERL AND

 Aan de rand van het dorp Ruurlo, te midden van de bossen, weilanden en kronkelende 
riviertjes van de Nederlandse Achterhoek, staat het Hampshire Hotel - Avenarius. 
Het hotel dateert uit 1879 en ligt tegenover kasteel Huize Ruurlo, een van de fraaiste 
kastelen van Nederland. Vanouds wordt Avenarius geassocieerd met gastvrijheid en 
culinair genieten. Het hotel biedt 29 luxehotelkamers. In Petit-Restaurant tovert de 
chef-kok bekende en minder bekende streek- en seizoensgebonden gerechten uit zijn 
koksmuts, maar ook meer traditionele menu's. Gezellig naborrelen of gewoon genieten 
van een kopje koffie kan in de tapasbar. Bij mooi weer kun je je lekker verwarmen op 
het terras dat aan de zonzijde ligt.

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

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

 Hampshire Hotel - Avenarius 
 Dorpsstraat  2  •  7261 AW  Ruurlo ( Nederland) 

 T +31 (0)573 45 11 22 •  www.avenarius.nl •  info@avenarius.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
• ontbijt 
• een viergangendiner 

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

 

 Fletcher Landgoed Hotel Holthurnsche Hof in  Berg en Dal

31 

  FLETCHER LANDGOED HOTEL  
HOLTHURNSCHE HOF ****

 BERG EN DAL •  NEDERL AND

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

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

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

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

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
bronzen suite

• ontbijt
• een viergangenproeverij 

met een kopje thee of 
koffie (exclusief andere 
dranken)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 't VeerHuys in  Beusichem

32 

  'T VEERHUYS
 BEUSICHEM •  NEDERL AND

 Het historische pand waarin 't Veerhuys gevestigd is, werd gerestyled door de huidige 
eigenaars Vincent en Hanneke. Het resultaat is sfeervol en eigentijds. Je kunt hier 
volgens Vincent en Hanneke terecht voor de heerlijkste pannenkoeken van Nederland, 
voor verrassende vlees- en visgerechten, maar ook voor een high tea. Boven het restau-
rant bevindt zich het logement de Barones. Je kunt hier overnachten in een prachtige 
omgeving. De kamers zijn bijzonder gezellig ingericht en voorzien van veel faciliteiten. 
Je logeert midden in de natuur, maar toch dicht bij steden als Culemborg en Utrecht.

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

contact op te nemen met de B&B.

 't VeerHuys 
 Veerweg  7  •  4112 PC  Beusichem ( Nederland) 

 T +31 (0)345 50 14 49 •  www.veerhuys.eu •  beusichem@veerhuys.eu

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt

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

 

 Silogie in  Epe

33 

  SILOGIE
 EPE •  NEDERL AND

 Silogie is een buitengewone bed and breakfast, gelegen in de mooie landelijke omgeving 
van de Veluwe. Niet alleen die omgeving is bijzonder, ook het gebouw zelf is heel apart. 
Silogie is namelijk ondergebracht in de malerij van een oude graanfabriek uit de jaren 
vijftig. In de voormalige graansilo's bevinden zich nu luxueuze gastenverblijven. Het 
interieur combineert de typische kenmerken die van de malerij zijn overgebleven, met 
de luxe van een modern gastenverblijf. Zo ontstond een warme, industriële inrichting 
die van Silogie een unieke verblijfplaats maakt. Bij mooi weer kun je ontbijten op het 
terras, in de zachte ochtendzon.

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

contact op te nemen met de B&B.

 Silogie 
 Paasvuurweg  7  a •  8161 CA  Epe ( Nederland) 

 T +31 (0)578 61 17 03 •  www.silogie.nl •  info@silogie.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 

 B&B De Traverse in  Bemelen

34 

  B&B DE TRAVERSE
 BEMELEN •  NEDERL AND

 Het Heuvelland ten oosten van Maastricht is een streek waar je je gemakkelijk in Frankrijk 
zult wanen. Dit is ook de mergelstreek en dat merk je aan de karakteristieke gebouwen 
die in mergel zijn opgetrokken. Een van die authentieke gebouwen is B&B De Traverse. 
De vier ruime kamers kregen een klassieke inrichting, met hier en daar mooie antieke 
meubelen. 's Ochtends krijg je van gastvrouw Catharina een heerlijk ontbijt voorgescho-
teld dat bestaat uit vers sinaasappelsap, warme broodjes, fruit en huisgemaakte confituur, 
die bereid is met fruit uit de eigen tuin. Bij mooi weer kun je ook op het terras ontbijten. 
Hier kijk je uit op een prachtig, glooiend landelijk panorama, grazende koeien inbegrepen. 
Voor wie graag af en toe een balletje slaat, is er een graveltennisbaan bij De Traverse.

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

contact op te nemen met de B&B.

 B&B De Traverse 
 Franse Steeg  1  •  6268 NW  Bemelen ( Nederland) 

 T +31 (0)43 407 39 80 •  www.detraverse.nl •  info@detraverse.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• een fles wijn op de 

kamer

 N
ED

ER
LA

N
D



54

DEZE BONGO

ADRES

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

 

 Hotel WinselerHof in  Landgraaf

35 

  HOTEL WINSELERHOF ****
 L ANDGRAAF •  NEDERL AND

 Aan de rand van het schitterende Strijthagerbeekdal ligt landgoed Winselerhof, een tot 
hotel omgetoverde sfeervolle herenboerderij uit de zestiende eeuw met 49 hotelkamers. 
De kamers liggen allemaal rond de binnenplaats. Authentieke elementen zoals gewelven-
plafonds en houten balken geven de kamers een eigen sfeer. In het Italiaanse restaurant 
Pirandello ervaar je Limburgse gastvrijheid en culinair vakmanschap. Voor een lunch 
en een borrel in een ongedwongen ambiance kun je terecht in Luigi's Lunchrestaurant 
& Bar. Het landgoed beschikt over een eigen wijn- en fruitgaard.

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

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

 Hotel Winselerhof 
 Tunnelweg  99  •  6372 XH  Landgraaf ( Nederland) 

 T +31 (0)45 546 43 43 •  www.winselerhof.nl •  info@winselerhof.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
luxekamer

• een ontbijtbuffet met 
prosecco

• een welkomstdrankje
• een driegangendiner 

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

 

 Romantik Hotel Kasteel Daelenbroeck in  Herkenbosch

36 

  ROMANTIK HOTEL  
KASTEEL DAELENBROECK ****

 HERKENBOSCH •  NEDERL AND

 Het veertiende-eeuwse Romantik Hotel Kasteel Daelenbroeck ligt in het gezellige 
dorpje Herkenbosch, net ten zuiden van de winkelstad Roermond en aan de rand 
van Nationaal Park de Meinweg. Het is een rustige plek waar je je haast weer in de 
middel eeuwen waant. Het landgoed is 6,5 hectare groot en bestaat uit drie historische 
gebouwen: de voorburcht, de hoofdburcht en de kasteelhoeve. Overnachten doe je in de 
monumentale kasteelhoeve. Elke kamer is van alle gemakken voorzien. Over de gracht 
en door een statige poort in de voorburcht kom je bij een binnenplaats. Hier ligt het 
à-la-carte restaurant waar heerlijke seizoensgerechten worden bereid.

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

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

 Romantik Hotel Kasteel Daelenbroeck 
 Kasteellaan  2  •  6075 EZ  Herkenbosch ( Nederland) 

 T +31 (0)475 53 24 65 •  www.daelenbroeck.nl •  info@daelenbroeck.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een viergangendiner 

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

 

 De Melkfabriek in  Eckelrade

37 

  DE MELKFABRIEK
 ECKELRADE •  NEDERL AND

 In Eckelrade, op de grens tussen Heuvelland en Maastricht, vind je de B&B van Leo 
en Resi: De Melkfabriek. De namen van de kamers verwijzen telkens naar hun vroe-
gere bestemming: De Boterkamer, De Koelcel, Het Bureau, De Slaapkamer en De 
Kaasruimte. Elke kamer is met smaak en met respect voor het verleden ingericht, de 
sfeervolle verlichting en uitnodigende bedden doen de rest. 's Ochtends neem je plaats 
in het voormalige Laboratorium, of bij mooi weer in de tuin, voor het continentale ontbijt 
met streekproducten. Niet alleen de tuin, maar ook het dakterras en de gemeenschap-
pelijke woon- en eetkamer met open haard en leestafel, zijn ideaal om van de rust en 
het mooie uitzicht te genieten.

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

contact op te nemen met de B&B.

 De Melkfabriek 
 Dorpsstraat  15  •  6251 NA  Eckelrade ( Nederland) • T +31 (0)43 408 50 50 of 
 M +31 (0)6 46 11 17 74 •  www.demelkfabriek.com •  info@demelkfabriek.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van badjas en 

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

 

 HOTEL MERICI in  Sittard

38 

  HOTEL MERICI ****
 SITTARD •  NEDERL AND

 Het volledig gerestaureerde Kloosterkwartier in het hart van Sittard herbergt een 
uniek viersterrenhotel. HOTEL MERICI combineert eigentijdse luxe met een duidelijk 
voelbare historie. De rust in de gangen, de subtiele slierten van gebed en de zon die 
haar weg zoekt door de authentieke raampartijen getuigen van de voormalige functie 
van het pand als Ursulinenpensionaat. De kamers kregen een luxueuze afwerking met 
respect voor hun rijke geschiedenis. Restaurant WINE & DINE, op wandelafstand van 
het hotel, nodigt je uit om in een sfeervolle omgeving à la carte te dineren. In de Bar/
Lounge 'Anno 1647' is het gezellig vertoeven met een glas wijn, een kopje koffie of een 
stukje Limburgse vlaai. 

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

contact op te nemen met de B&B.

 HOTEL MERICI  
 Oude Markt  25  •  6131 EN  Sittard ( Nederland) 

 T +31 (0)464 00 90 02 •  www.hotelmerici.nl •  reservering@hotelmerici.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 

 Parkhotel Horst in  Horst

39 

  PARKHOTEL HORST ****
 HORST •  NEDERL AND

 In lang vervlogen tijden bood het Kasteel Huys ter Horst onderdak aan 'den reizenden 
edelman'. Met het recente Parkhotel Horst wordt die oude traditie voortgezet. De 
Kasteelse Bossen met de ruïne van het Kasteel Huys ter Horst vormen het decor van 
Parkhotel Horst, midden in het groen en direct aan het water. In brasserie en restaurant 
Hof ter Binnen ervaar je de echte Limburgse gastvrijheid. Tijdens je maaltijd geniet je er 
van het panoramische uitzicht op het water en de Kasteelse Bossen met de kasteelruïne. 
Bij mooi weer kun je plaatsnemen op het beschutte en zonnige terras aan het water. 
Het Parkhotel beschikt over een verwarmd binnenzwembad, binnen- en buitensauna's, 
een whirlpool en een Turks stoombad.

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

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

Parkhotel Horst 
 Tienrayseweg  2  •  5961 NL  Horst ( Nederland) 

 T +31 (0)77 397 60 00 •  www.parkhotelhorst.nl •  info@parkhotelhorst.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

(Parkhotelmenu) in Hof 
ter Binnen (exclusief 
dranken)

• gebruik van de wellness-
faciliteiten (op de dag 
van aankomst OF 
vertrek)

• gebruik van het zwem-
bad
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Simplevei in  Simpelveld

40 

  SIMPLEVEI
 SIMPELVELD •  NEDERL AND

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

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

contact op te nemen met de B&B.

 Simplevei 
 Hennebergweg  1  •  6369 BL  Simpelveld ( Nederland) 

 T +31 (0)45 54 45 05 1  •  Info@simplevei.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• een fles wijn op de 

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

 

 Saillant Hotel Maastricht City Centre in  Maastricht

41 

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

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

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

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

Saillant Hotel Maastricht City Centre 
 Vrijthof  31  •  6211 LE  Maastricht ( Nederland) 

 T +31 (0)43 311 88 04 •  www.saillanthotels.eu •  hotelmaastricht@saillanthotels.eu

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
superiorkamer

• ontbijt
• een viergangenkeuze-

diner (exclusief dran-
ken) bij de Vrienden van 
het Vrijthof

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

 

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

 Inntel Hotels Art Eindhoven heeft een unieke ligging in het bruisende centrum van 
Eindhoven. Een groot deel van dit viersterrenhotel werd ondergebracht in de in 1909 
gebouwde monumentale fabriek van Philips. In het gebouw zijn nog heel wat van de 
mooie authentieke elementen te zien, zonder dat er werd ingeboet op het meest mo-
derne comfort. Alle 230 kamers en suites hebben een eigen inrichting met gratis wifi, 
flat screentelevisie, minibar, kluisje en badkamer met inloopdouche of bad. Verder vind 
je in het hotel Brasserie Lumen, met een open keuken, waar je terechtkunt voor een 
heerlijk ontbijtbuffet of gevarieerde seizoensgerechten.

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

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

 Inntel Hotels Art Eindhoven 
 Lichttoren  22  •  5611 BJ  Eindhoven ( Nederland) 

 T +31 (0)40 751 35 00 •  www.inntelhotelsarteindhoven.nl •  infoeindhoven@inntelhotels.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
Loftkamer

• ontbijt
• een viergangendiner 

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

 

 Landgoed De Rosep in  Oisterwijk

43 

  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. In het hotel kun je 
(elektrische) fietsen of mountainbikes huren om zo de omgeving te verkennen. Er zijn 
zeventig ruime en uiterst comfortabele kamers, met zicht op de natuurlijke omgeving. 
Verder herbergt het hotel een restaurant, waar je kunt proeven van eigentijdse klassie-
kers en verrassende streekgerechten. Daarnaast is er ook een wellness met overdekt 
zwembad, Turks stoombad, drie verschillende sauna's, een whirlpool en fitnessruimte. 
Voor behandelingen kun je terecht in de beautysalon. Buiten is er een all-weather 
tennisbaan en jeu-de-boulesbaan.

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:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
• gebruik van de fitness en 

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

 

 Mansion Hotel Bos & Ven in  Oisterwijk
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  MANSION HOTEL BOS & VEN ****
 OISTERWIJK •  NEDERL AND

 Aan het natuurschone Klompven in het gezellige Brabantse stadje Oisterwijk staat het 
luxueuze viersterrenhotel Mansion Hotel Bos & Ven. Al sinds 1920 werden er de eerste 
gasten ontvangen. Je kunt er in stijl overnachten in een van de veertig hotelkamers 
die een uniek karakter hebben. Het romantische restaurant van Mansion Hotel Bos 
& Ven stelt je een internationale, Franse en gastronomische keuken voor. Geniet er 
van een uitgebreid ontbijt en heerlijke gerechten die bereid zijn volgens een wisselend 
seizoensgebonden thema. Je kunt ook een bezoekje brengen aan Bert's chocolaterie 
die ambachtelijke chocoladebonbons-repen en ander lekkers maakt.

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

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

 Mansion Hotel Bos & Ven 
 Klompven  26  •  5062 AK  Oisterwijk ( Nederland) 

 T +31 (0)135 28 88 56 •  www.bos-ven.nl •  info@bos-ven.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
• gebruik van de wellness-

faciliteiten bij Landgoed 
De Rosep
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Carpe Diem in  Oirschot
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  B&B CARPE DIEM
 OIRSCHOT •  NEDERL AND

 Carpe Diem staat letterlijk voor 'pluk de dag' en dat is dan ook de filosofie van deze mooie 
bed and breakfast, die wordt uitgebaat door Netty en Kees. Onlangs werd Carpe Diem 
nog verkozen tot beste B&B van Nederland en dat is zeker niet overdreven. Hier logeer in 
je in een groene omgeving en toch vlak bij het centrum van Oirschot, met zijn vele leuke 
terrasjes en winkeltjes. Als gast geniet je hier van het beste van twee werelden: de luxe van 
een hotel en de gezellige, huiselijke sfeer van een bed and breakfast. 's Ochtends wordt er 
op de kamer een heerlijk ontbijt voor je geserveerd met producten uit de eigen moestuin.

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

contact op te nemen met de B&B.

 B&B Carpe Diem 
 Eindhovensedijk  34  •  5688 GN  Oirschot ( Nederland) 

M +31 (0)6 423 643 95 •  www.bedandbreakfastcarpediem.nl •  carpe.diem.oirschot@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van huurfietsen
• gebruik van badjassen en 

slippers

Opgelet: bij aankomst op 
maandag of woensdag ont-
vang je een gratis upgrade 
naar een luxekamer (op 
basis van beschikbaarheid) 
of een flesje wijn op de 
kamer.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Erfgoed Logies Den Heijkant in  Moergestel - Oisterwijk
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  ERFGOED LOGIES DEN HEIJKANT
 MOERGESTEL - OISTERWIJK •  NEDERL AND

 In het groen rond het Noord-Brabantse dorpje Moergestel ligt de mooie boerderij van 
Den Heijkant. Het gebouw behoort al sinds het midden van de zeventiende eeuw toe aan 
de familie Bierkens, en dat is nog steeds het geval. De huidige eigenaars Kees en Tonnie 
Bierkens hebben er een enorme renovatie op zitten. De graanschuur, het karreschop en 
de schaapskooi die bij de boerderij horen, kregen een nieuwe bestemming als Erfgoed 
Logies. Dit bijzondere historisch erfgoed is ondertussen een Rijksmonument. De 
boerderij is omringd door landerijen, bossen en vennen. Elk van de zes appartementen 
beschikt over een volledig ingerichte keuken, met onder meer serviesgoed en bestek 
uit grootmoeders tijd.

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

contact op te nemen met de B&B.

 Erfgoed Logies Den Heijkant 
 Heikant  8  •  5066 CR  Moergestel - Oisterwijk ( Nederland) • M +31 (0)6 18 53 31 81 

www.erfgoedlogiesdenheijkant.nl •  boekingen@erfgoedlogiesdenheijkant.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 

 Golden Tulip Keyser Breda Centre in  Breda
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  GOLDEN TULIP KEYSER  
BREDA CENTRE ****

 BREDA •  NEDERL AND

 Midden in het bruisende stadshart van Breda, op slechts een minuut loopafstand van 
de Grote Markt, ligt hotel Golden Tulip Keyser Breda Centre. Mede dankzij de vrien-
delijke medewerkers heerst hier een gemoedelijke sfeer. Er zijn 87 modern ingerichte 
kamers, die alle verschillen naargelang de ligging in het oorspronkelijke gebouw of de 
later aangebouwde delen. Verder herbergt het hotel een sfeervolle bar en lounge, een 
fitness, een huis bibliotheek en restaurant Orange, waar gekookt wordt met culinaire 
inspiratie uit de hele wereld. De sfeer is er ongedwongen en de gerechten zijn van 
uitstekende kwaliteit. Bij de receptie is het mogelijk om fietsen te huren en er is een 
gloednieuwe fitnessruimte die hotelgasten gratis mogen gebruiken.

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

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

 Golden Tulip Keyser Breda Centre 
 Keizerstraat  5  •  4811 HL  Breda ( Nederland) 

 T +31 (0)76 520 51 73 •  www.hotel-keyser.nl •  info@hotel-keyser.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
comfortkamer

• ontbijt 
• een viergangendiner 

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

 

 Charme Hotel - Auberge De Hilver in  Diessen
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  CHARME HOTEL - AUBERGE  
DE HILVER ****

 DIESSEN •  NEDERL AND

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

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  Diessen ( Nederland) 

 T +31 (0)13 504 30 51 •  www.aubergedehilver.nl •  reserveringen@aubergedehilver.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een viergangendiner 

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

 

 City Resort Hotel Mill in  Mill
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  CITY RESORT HOTEL MILL ****
 MILL •  NEDERL AND

 City Resort Hotel Mill ligt in het mooie, rustig gelegen plaatsje Mill, dicht bij Nijmegen. In 
de omgeving liggen bewegwijzerde fiets- en wandelpaden waardoor je op een ontspannen 
manier kunt genieten van de prachtige omgeving. Het hotel beschikt over zestig hotel-
kamers die met smaak zijn ingericht. In Restaurant Des Werelds proef je van gerechten 
die geïnspireerd zijn op de verschillende werelddelen. Voor een drankje en een hapje kun je 
terecht in het gezellige Grand Café London. Samen met De Wellness boot, een sauna- en 
beautyresort (betalend) en Fitland Sport vormt het hotel een uniek sport-, wellness- en 
evenementencentrum.

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

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

 City Resort Hotel Mill 
 Hoogveldseweg  1  •  5451 AA  Mill ( Nederland) 

 T +31 (0)485 47 72 10 •  www.cityresorthotelmill.nl •  Hotelmill@cityresort.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.

 

 Villa Magnolia in  Oostkapelle
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  VILLA MAGNOLIA
 OOSTKAPELLE •  NEDERL AND

 Villa Magnolia ligt al meer dan honderd jaar verscholen in de unieke omgeving van de 
Manteling, een natuurgebied dat zich uitstrekt langs de noordkust van het Zeeuwse 
schiereiland Walcheren. De villa is omringd door een grote tuin van meer dan vierduizend 
vierkante meter, grenzend aan bos, duinen en de mooiste stranden van Nederland. De 
historische waarde van Villa Magnolia valt op zodra je er arriveert. De piekfijn onder-
houden tuin, de klassieke inrichting, de charmante ontvangst en feilloze service maken 
dat je je hier in een Engels landhuis waant. De kamers zijn ruim en bieden een uitzicht 
op de tuin en de groene omgeving. Tijdens een wandeling door die tuin zul je bovendien 
een theehuis, een vijver en verschillende terrassen aantreffen.

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

contact op te nemen met de B&B.

 Villa Magnolia 
 Oude Domburgseweg  20  •  4356 CC  Oostkapelle ( Nederland) 

 T +31 (0)118 58 19 80 •  www.villamagnolia.nl •  info@villamagnolia.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 

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

 KAMPERL AND •  NEDERL AND

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

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

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

Amadore Grand Hotel De Kamperduinen 
 Patrijzenlaan  1  •  4493 RA  Kamperland ( Nederland) 

 T +31 (0)113 37 00 00 •  www.amadore.nl •  wellness@amadore.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

(van zondag t.e.m. 
donderdag) OF een 
viergangenbuffet (op 
zaterdag), exclusief 
dranken
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hostellerie Schuddebeurs - Hampshire Classic in  Schuddebeurs
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  HOSTELLERIE SCHUDDEBEURS - 
HAMPSHIRE CLASSIC ***

 SCHUDDEBEURS •  NEDERL AND

 Even buiten Zierikzee, midden in het rustieke Zeeuwse landschap ligt Schuddebeurs, een 
klein dorpje met niet meer dan een paar honderd inwoners. Hostellerie Schuddebeurs is 
drie eeuwen oud. Ooit vervulde het de functie van herberg en theeschenkerij waar reizigers 
van paard wisselden. Een paar jaar geleden werd de hostellerie stijlvol gerestaureerd. De 
voormalige gelagkamer wordt nu gebruikt als restaurant. Je kunt hier kiezen uit lokale 
gerechten als gepocheerde Zeeuwse oesters en Schouws lam. De 22 hotelkamers zijn 
voorzien van alle comfort en zijn verschillend ingericht. 's Zomers is het heerlijk toeven op 
het terras, waar de haan en zijn hennen langs de tafels flaneren. Kortom, een uitgelezen 
adresje voor wie er graag even écht tussenuit wil.

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

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

 Hostellerie Schuddebeurs - Hampshire Classic 
 Donkereweg  35  •  4317 NL  Schuddebeurs ( Nederland) 

 T +31 (0)111 41 56 51 •  www.schuddebeurs.nl •  hostellerie@schuddebeurs.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt 
• een viergangendiner 

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

 

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

 In Zeeland, in het pittoreske Sint-Maartensdijk, staat Hotel Het Raedthuys garant voor 
culinair genieten en stijlvol overnachten in het voormalige gemeentehuis van de stad. Het 
historische pand ademt nostalgie uit met meubilair en schilderijen uit de zestiende en 
zeventiende eeuw. Tegelijkertijd zijn de 29 luxueuze hotelkamers en hotel appartementen 
uitgerust met de modernste faciliteiten. De gastvrijheid en intieme sfeer die in Het 
Raedthuys heersen zijn hartverwarmend. In het restaurant van Het Raedthuys ver-
werken ze duurzame, biologische en verse producten tot gezonde, lekkere gerechten.

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

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

 Hotel Het Raedthuys 
 Markt  5  •  4695 CE  Sint-Maartensdijk ( Nederland) 

 T +31 (0)16 666 26 26 •  www.raedthuystholen.nl •  info@raedthuystholen.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
deluxe classickamer

• ontbijt 
• een driegangendiner 

(vrije keuze van de kaart, 
toeslag op menu's van de 
chef en seizoensgerech-
ten, exclusief dranken)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Bilderberg hotel de Bilderberg in  Oosterbeek
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  BILDERBERG HOTEL DE BILDERBERG ****
 OOSTERBEEK •  NEDERL AND

 Tussen de eeuwenoude bomen van Oosterbeek ligt Hotel De Bilderberg, ondergebracht 
in een groot en klassiek landhuis uit 1908. De directe omgeving behoort tot een van de 
mooiste gebieden van Nederland en nodigt uit tot urenlange fiets- en wandeltochten. Je 
hotelkamer is erg ruim, rustig gelegen en voorzien van alle comfort: televisie, een zithoek en 
badkamer met douche of bad en haardroger. Hotel De Bilderberg heeft twee restaurants. 
In De Mediterraan staan Zuid-Franse en mediterrane gerechten op het menu. Het meer 
intieme Trattoria Artusi serveert een smaakvolle Italiaanse keuken. 's Ochtends staat er 
een uitgebreid Bilderbergontbijt voor je klaar. Ter ontspanning kun je een partijtje tennissen 
en stoom aflaten in de sauna of het stoombad.

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

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

 Bilderberg Hotel de Bilderberg 
 Utrechtseweg  261  •  6868 AK  Oosterbeek ( Nederland) 

 T +31 (0)26 339 63 33   • www.bilderberg.nl  • bilderberg@bilderberg.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken) in 
Julia's Kitchen
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Parkhotel Het Gulpdal in  Slenaken
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  PARKHOTEL HET GULPDAL ****
 SLENAKEN •  NEDERL AND

 In een romantische villa in Engelse stijl, te midden van de rustgevende natuur van het 
Zuid-Limburgse Heuvelland, waan je je in een wereld zonder de beslommeringen van 
het dagelijkse leven. Net over de grens met België, in Slenaken, droom je er heerlijk 
weg in de stijlvol ingerichte kamers van Parkhotel Het Gulpdal. Gun jezelf deugddoende 
ontspanning in het binnenzwembad, de sauna, de jacuzzi en het solarium van het hotel 
of maak je hoofd leeg tijdens een partijtje tennis. In het restaurant loopt het water je 
in de mond bij natuurlijke smaken en verse seizoensproducten. De omgeving is ideaal 
voor wandel- en fietstochten. Wanneer je toch verlangt naar het stadsgevoel, ben je 
met de auto snel in Aken, Luik of Maastricht.

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

contact op te nemen met het hotel.

 Parkhotel Het Gulpdal 
 Dorpsstraat  40  •  6277 NE  Slenaken ( Nederland) 

 T +31 (0)43 457 33 15 •  www.gulpdal.nl •  info@gulpdal.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
luxekamer

• ontbijt
• een tweegangen diner 

(exclusief dranken)
• toegang tot de wellness-

faciliteiten
• gratis parking
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BELGIË EN 
GROOTHERTOGDOM 

LUXEMBURG





DE BLANKAARTROUTE
De Blankaart is een natuurgebied langs 
de rechteroever van de IJzer, net ten 
zuiden van Diksmuide, dat voorname-
lijk uit drassige weiden en hooilanden 
bestaat. 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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DEZE BONGO

ADRES

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

 

 Best Western Premier Hotel Weinebrugge in  Sint-Michiels

56 

  BEST WESTERN PREMIER  
HOTEL WEINEBRUGGE ****

 SINT-MICHIELS •  BELGIË

 Best Western Premier Hotel Weinebrugge ligt in een oase van rust aan de rand van 
Brugge, vlak bij het Tillegembos. Op vaste tijden brengt een shuttledienst van het hotel 
je naar het centrum van een van Vlaanderens mooiste steden. Het hotel telt dertig 
luxueuze kamers en je vindt het in een nieuw gebouw achter de mooie, witte villa die het 
restaurant herbergt. In restaurant Weinebrugge geniet je van een hoogstaande keuken 
waarin de Belgische gastronomie centraal staat. De kaart werd zorgvuldig samengesteld 
door de chef en bevat koude en warme voorgerechten, vis- en vleesgerechten, seizoens-
gebonden suggesties, kreeften en oesters uit het homarium. De wijnkaart omvat een 
uitzonderlijke selectie champagnes en wijnen.

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

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

Best Western Premier Hotel Weinebrugge 
 Leikendreef  1  •  8200  Sint-Michiels ( België) 

 T +32 (0)50 38 44 40 •  www.weinebrugge.be •  info@weinebrugge.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
comfortkamer

• ontbijt
• een welkomstdrankje
• een gastronomisch drie-

gangendiner (exclusief 
dranken)

Extra: op vaste tijdstippen 
is er een shuttle naar en 
van de stad (5 euro per 
rit).
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Saint Sauveur Hotel in  Blankenberge

57 

  SAINT SAUVEUR HOTEL ****
 BL ANKENBERGE •  BELGIË

 Vlak bij het strand en de zeedijk van de badplaats Blankenberge, ligt het viersterren Saint 
Sauveur Hotel. Naast een aantal 'gewone' luxekamers herbergt het hotel ook enkele 
designkamers, waar je dankzij deze bon in mag overnachten. Verder vind je in het hotel 
het uitstekende restaurant Starckx dat uitsluitend werkt met dagverse producten, 
biologische groenten en ingrediënten van de beste leveranciers. Ontspannen kun je in 
het wellnessgedeelte van het hotel. Je geniet er van een overdekt zwembad en een sauna.

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

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

 Saint Sauveur Hotel 
 Langestraat  50  •  8370  Blankenberge ( België) 

 T +32 (0)50 42 70 00 •  www.saintsauveur.be •  hotel@saintsauveur.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
designkamer

• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken) in 
restaurant Starckx

• gebruik van de wellness-
faciliteiten

Opgelet: Restaurant 
Starckx is gesloten op 
zondag en maandag. In 
juli en augustus kunnen er 
andere sluitingsdagen van 
toepassing zijn.

 BE
LG

IË

©
 A

nn
eli

es
 V

er
he

lst
 



87

DEZE BONGO

ADRES

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

 

 B&B Belise in  De Haan

58 

  B&B BELISE
 DE HAAN •  BELGIË

 Dankzij zijn fraai bewaarde architectuur is De Haan volgens velen de mooiste gemeente 
van de hele kustlijn. Een ideale verblijfplaats in deze badstad is B&B Belise, gelegen 
op slechts vierhonderd meter van het strand. Vanuit de B&B kun je mooie wandel- en 
fietstochten maken, of een bezoekje brengen aan het cultuurrijke Brugge. Ontspannen 
doe je in de erg lichte kamers van de B&B, die uitzicht bieden op de tuin. Wil je niet 
uit eten, maar maak je liever zelf een lekker avondmaal klaar? De moderne, gedeelde 
keuken staat ter je beschikking. B&B Belise staat bekend om zijn verrukkelijk ontbijt 
en op aanvraag is een table d'hôtes mogelijk. 

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

contact op te nemen met de B&B.

 B&B Belise 
 Mispelburgstraat  1  1 •  8420  De Haan ( België) 

M +32 (0)476 09 82 54  •  renee.meersseman@gmail.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• een vieruurtje met 

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

 

 Bed & Breakfast Gallery Yasmine in  Brugge

59 

  BED & BREAKFAST GALLERY YASMINE
 BRUGGE •  BELGIË

 Bed & Breakfast Gallery Yasmine is gevestigd in een oud herenhuis in Brugge. Op de 
benedenverdieping heeft de kunstenares Yasmine Verberckmoes haar kunstgalerij geves-
tigd. De kleurrijke sfeer uit de galerij vormt ook de rode draad boven in de gasten kamers, 
die overigens elk hun eigenheid hebben. Zo is er onder meer de rustgevende lavendel-
kamer met grijsblauwe tinten of de woestijnrooskamer, waarin de gele tinten bruisen van 
opgewektheid en levenslust. Je bevindt je hier bovendien op slechts zeshonderd meter 
van de Burg, waar de mooie gevels van het stadhuis en de Heilig Bloedkapel te zien zijn.

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

contact op te nemen met de B&B.

 Bed & Breakfast Gallery Yasmine 
 Langestraat  30-32  •  8000  Brugge ( België) 

M +32 (0)476 95 16 08 •  www.gallery-yasmine.be •  informatie@gallery-yasmine.be

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 

 B&B Abalona in  Dendermonde

60 

  B&B ABALONA
 DENDERMONDE •  BELGIË

 Bij Abalona hebben ze het helemaal begrepen: een B&B is niets zonder gastvrijheid. 
Kim en Inge zorgen er dan ook graag voor dat je hier helemaal niets tekort komt. 
Deze luxeverblijfplaats combineert het comfort en de privacy van een hotel met het 
persoonlijke en warme onthaal van een B&B en is daarmee uniek in zijn soort. De 
kamers zijn voorzien van alle nodige luxe, en er is een prachtige tuin waar het heerlijk 
vertoeven is. 's Ochtends geniet je van een kakelvers en uitgebreid ontbijt. Dankzij de 
rustige omgeving zit je hier goed voor een weekendje ultieme ontspanning. Bovendien 
is de B&B centraal gelegen tussen Gent, Antwerpen en Brussel. 

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

contact op te nemen met de B&B.

 B&B Abalona 
 Koebosstraat  60A  •  9200  Dendermonde ( België) 

M +32 (0)474 51 38 23 •  www.abalona.be •  info@abalona.be

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 B&B Halewijn in  Drongen

61 

  B&B HALEWIJN
 DRONGEN •  BELGIË

 In het landelijke Drongen, maar tegelijkertijd op amper zeven kilometer van de his-
torische Gentse binnenstad, ontvangen Wim en Christine je in B&B Halewijn. Alle 
ingrediënten voor een ontspannend verblijf zijn hier aanwezig: drie stijlvolle kamers 
met eigen badkamer, een gemeenschappelijke leefruimte, een keuken en een tuin met 
overdekt terras en verwarmd zwembad (april tot oktober). Gedurende je verblijf krijg je 
twee fietsen tot je beschikking. Het centrum van de Arteveldestad ligt op amper een 
halfuurtje fietsen, maar je kunt je tweewieler ook gebruiken om de charmante Leiestreek 
te ontdekken. Ook een boottochtje op de Leie is een aanrader.

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

contact op te nemen met de B&B.

 B&B Halewijn 
 Halewijnstationstraat  34  •  9031  Drongen ( België) 

 T +32 (0)9 328 34 75 •  www.bbhalewijn.be •  contact@bbhalewijn.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• het gebruik van 2 fietsen 

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

 

 Lindner Hotel & Lounge City Antwerpen in  Antwerpen

62 

  LINDNER HOTEL & LOUNGE CITY  
ANTWERPEN ****

 ANTWERPEN •  BELGIË

 Lindner Hotel & Lounge City Antwerpen ligt midden in de Antwerpse diamantwijk, 
vlak bij het monumentale Centraal Station en op wandelafstand van het stadscentrum. 
Niet alleen de ligging, maar ook het moderne design en de warme service maken van 
het hotel de ideale verblijfplaats voor cityhoppers. De 173 moderne kamers geven je 
meteen een thuisgevoel dankzij het aanwezige comfort. In het restaurant op de eerste 
verdieping kun je - behalve op zondag en feestdagen - genieten van streekgerechten, 
nationale of internationale seizoensgerechten en snacks. Op de elfde verdieping van het 
hotel is er een fitnessruimte en een sauna met een spectaculair uitzicht over Antwerpen.

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

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

 Lindner Hotel & Lounge City Antwerpen 
 Lange Kievitstraat  125  •  2018  Antwerpen ( België) 

 T +32 (0)3 227 77 00 •  www.lindnerhotels.be •  reservations.antwerpen@lindnerhotels.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
• ontbijt 
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)

Opgelet: het driegangen-
diner is niet van toepassing 
op zon- en feestdagen.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 B&B Art of Dreams in  Laakdal

63 

  B&B ART OF DREAMS
 L AAKDAL •  BELGIË

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

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

contact op te nemen met de B&B.

 B&B Art of Dreams 
 Markt  14  •  2430  Laakdal ( België) 

M +32 (0)468 14 77 76 •  www.artofdreams.be •  info@artofdreams.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van de wellness-

faciliteiten (buiten-
zwembad, jacuzzi, sauna)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Guesthouse "De.Mademoiselle" in  Hoboken

64 

  GUESTHOUSE "DE.MADEMOISELLE"
 HOBOKEN •  BELGIË

 Wanneer je de Louisalei in Hoboken inrijdt, vallen de prachtige herenhuizen meteen op. 
Guesthouse "De.Mademoiselle" schuilt achter zo'n statige gevel en grenst aan een net 
opgefrist parkje. Natuurreservaat De Hobokense Polder is ook vlakbij. Dit gastenverblijf 
telt vier moderne en stijlvol ingerichte kamers, die allemaal een vrouwennaam kregen. 
Je overnacht in Marie, een ruime kamer met een elegante privébadkamer. 's Morgens 
start je je dag met een heerlijk ontbijt en nadien ben je helemaal klaar om Antwerpen 
te verkennen. Met het openbaar vervoer of een stadsfiets sta je op twintig minuutjes in 
het centrum. Heb je nood aan wat ontspanning, boek dan een deugddoende behandeling 
in het schoonheidsinstituut dat bij de Guesthouse hoort.

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

contact op te nemen met de B&B.

 Guesthouse "De.Mademoiselle" 
 Louisalei  3  •  2660  Hoboken ( België) 

M +32 (0)472 67 27 77 •  www.guesthouse-antwerpen.be •  info@demademoiselle.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen in 
kamer Marie

• ontbijt
• een geschenkje

Extra: je kunt je ontbijt 
upgraden naar een 
luxe-ontbijt (glaasje 
cava, verse fruitsalade en 
versgeperst fruitsap of 
smoothie) mits een toeslag 
van 5 euro per persoon.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hotel Mardaga - Different Hotels in  As

65 

  HOTEL MARDAGA -  
DIFFERENT HOTELS ****

 AS •  BELGIË

 Hotel Mardaga, een gevestigde waarde en het oudste hotel van Limburg sinds 1909, 
staat synoniem voor zalig vertoeven en lekker eten op topniveau. Het hotel is een 
leuk en familiaal 'Charme Boutique Hotel', waarvan de kamers begin 2014 volledig 
gerenoveerd zijn. Je overnacht er in een oase van rust en groen, in het hart van het 
Nationaal Park Hoge Kempen. Na een heerlijke nacht word je verwelkomd bij het 
uitgebreid ontbijtbuffet met bubbels. In het restaurant kun je genieten van een lekkere 
klassieke keuken, in menuvorm of à la carte. De gerechten worden op een hoog en 
eigentijds niveau gepresenteerd. De kunst van gastvrijheid, gastheerschap en service 
staat hier hoog in het vaandel geschreven.

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

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

 Hotel Mardaga – Different Hotels 
 Stationsstraat  121  •  3665  As ( België) 

 T +32 (0)89 65 62 65 •  www.hotelmardaga.be •  info@hotelmardaga.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt 
• een gastronomisch drie-

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

 

 Radisson Blu Hotel, Hasselt in  Hasselt

66 

  RADISSON BLU HOTEL HASSELT ****
 HASSELT •  BELGIË

 Radisson Blu Hotel Hasselt is een designboetiekhotel in het hartje van de jenever stad. 
Dit hotel beschikt over 126 Hazeltek-kamers, alle met een uniek uitzicht over de stad. Bij 
Koper, het restaurant van het hotel, kun je genieten van een hedendaagse keuken en een 
waaier aan seizoensgerechten. Op de bovenste verdieping van het hotel vind je de Sky 
Lounge. Vanuit deze wijn- en champagnebar heb je een panoramisch zicht van 360 graden. 
Als gast heb je gratis toegang tot de Health & Leisure Club. Moderne fitness apparatuur, 
een verwarmd binnen zwembad en een sauna zorgen voor de nodige in- en ontspanning. 
Zorgeloos parkeren kan in de ondergrondse publieke parking TT (betalend).

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

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

 Radisson Blu Hotel Hasselt 
 Torenplein  8  •  3500  Hasselt ( België) 

 T +32 (0)11 77 00 07 •  www.radissonblu.com •  reservations.hasselt@radissonblu.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
Hazeltek-kamer

• een uitgebreid ontbijt-
buffet

• een driegangendiner 
in Restaurant Koper 
(exclusief dranken) 

• gratis gebruik van de 
Health & Leisure Club
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site voor het actuele arrangement.

 

 Gastenkamers Het Zoete Zijn in  Hoepertingen

67 

  GASTENKAMERS HET ZOETE ZIJN
 HOEPERTINGEN •  BELGIË

 Het Zoete Zijn verwelkomt je in Hoepertingen bij Borgloon, de parel van het mooie, 
groene Haspengouw. In deze vierkantshoeve, die dateert uit 1856, zijn zeven stijlvolle 
gastenkamers ondergebracht. Met je bon slaap je in kamer Vanille, Kandij, Riet, Caramel 
of Kristal. Je kamer is uitgerust met een flatscreentelevisie met dvd-speler, een koelkast, 
een internetaansluiting, een badkamer met douche, wastafel en haardroger. Andere faci-
liteiten die Het Zoete Zijn aanbiedt, zijn fietsverhuur, stallingen om je fiets of motor veilig 
weg te zetten en een petanquebaan. Voor kinderen is er een speelhoek en een speelweide 
met pony's, geitjes, eenden en paarden. In deze B&B, die door Vlaanderen Lekkerland 
verkozen is tot Zoetste Haspengouws Verblijf, kun je ook terecht voor een diner.

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

contact op te nemen met de B&B.

 Gastenkamers Het Zoete Zijn 
 Wildebornstraat  7  •  3840  Hoepertingen ( België) 

 T +32 (0)11 76 74 48 •  www.hetzoetezijn.be •  hetzoetezijn@telenet.be

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 

 Casa Roman in  Zonhoven

68 

  CASA ROMAN
 ZONHOVEN •  BELGIË

 Wie graag Italiaanse sferen opsnuift of wat Italiaans spreekt zonder helemaal naar het 
zuiden te moeten reizen, is bij Casa Roman in Zonhoven aan het juiste adres. In deze 
Italiaans ingerichte B&B met tuinkamer, prachtige tuin met zwembad, palmbomen en 
agapanthussen raak je helemaal in de stemming. De kamers zijn ruim en sfeervol en 
combineren kunstwerklampen en boxspringbedden met antieke meubels. Bij mooi weer 
kun je gratis plaatsnemen op een van de ligzetels in de prachtige tuin of een verfrissende 
duik nemen in het nieuwe zwembad. Sportievelingen zullen met plezier gebruikmaken 
van de huurfietsen die ter beschikking staan om de omgeving te verkennen.

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

contact op te nemen met de B&B.

 Casa Roman 
 Herestraat  72  •  3520  Zonhoven ( België) 

M +32 (0)496 86 35 35 of +32 (0)496 86 37 37 •  www.casaroman.be •  info@casaroman.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt
• gebruik van de fietsen-

stalling
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
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 Bed & Breakfast Baron's House Neerijse-Leuven in  Neerijse-Leuven

69 

  BED & BREAKFAST BARON'S HOUSE 
NEERIJSE-LEUVEN

 NEERIJSE-LEUVEN •  BELGIË

 Baron's House Neerijse-Leuven is een bed and breakfast die op een betoverende ma-
nier charme, klasse, kwaliteit en intimiteit met elkaar combineert. Te midden van het 
 belangrijkste natuurgebied in de Dijlevallei, is dit de uitgelezen uitvalsbasis om van het 
rustgevende groen te genieten. Baron's House werd ondergebracht in het koetshuis van het 
kasteelpark van Neerijse. Het gebouw dateert uit 1700 en wordt omringd door prachtige 
natuur. De zeven gastenkamers zijn modern ingericht en beschikken over al het nodige 
comfort. Het adembenemende uitzicht over de omliggende natuur krijg je er helemaal 
gratis bij. In de mooiste ruimte van het gebouw staat 's ochtends een uitgebreid buffet klaar.

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

contact op te nemen met de B&B.

 Bed & Breakfast Baron's House Neerijse-Leuven 
 Kapelweg  6  •  3040  Neerijse-Leuven ( België) 

 T +32 (0)16 28 49 38 •  www.baronshouse.be •  info@baronshouse.be

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 

 Martin's Grand Hotel in  Waterloo
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  MARTIN'S GRAND HOTEL ****
 WATERLOO •  BELGIË

 In Waterloo werd ooit het lot van Europa beslist. Tegenwoordig gaat het er wat rustiger 
aan toe en is het een prachtige streek voor een ontspannend weekendje. Het luxueuze 
viersterrenhotel Martin's Grand Hotel, een voormalige suikerfabriek die prachtig 
gerenoveerd werd, vormt de perfecte uitvalsbasis. De 79 luxueuze en ruime kamers 
van het hotel zijn van alle comfort voorzien. In brasserie-restaurant La Sucrerie wordt 
het oog gestreeld door een warm interieur. In de neoklassieke keuken krijgen streek-
gerechten een creatieve toets of een vleugje exotisch raffinement. De bar Club, ingericht 
in neokoloniale stijl, is een heerlijke plek om even te ontspannen. Het hotel beschikt 
verder over een eigen fitnessruimte.

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

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

 Martin's Grand Hotel 
 Tervuursesteenweg  198  •  1410  Waterloo ( België) 

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

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner in 

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

 

 Hôtel-Restaurant Le Castel in  Fosses-la-Ville
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  HÔTEL-RESTAURANT LE CASTEL ***
 FOSSES-L A-VILLE •  BELGIË

 Hôtel-Restaurant Le Castel ligt in het hart van het plaatsje Fosses-la-Ville en is onder-
gebracht in een voormalige advocatenwoning uit 1870. Je kunt hier niet alleen heerlijk 
logeren, je bent hier ook op een van de betere eetadressen van de streek. Gastheer 
Benjamin Mathy staat naast een hartelijke ontvangst ook in voor de bereiding van 
overheerlijke gastronomische streekgerechten. De tien ruime kamers zijn eigentijds 
ingericht en voorzien van alle comfort. Strokleurige muren, zetels in mosterdtinten en 
verweerd parket vormen het decor voor de bar en het restaurant. Achter het huis ligt 
een mooie tuin. Als hotelgast mag je tijdens de zomer ook gebruikmaken van het kleine, 
verwarmde zwembad dat omringd is door houten terrassen.

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

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

 Hôtel-Restaurant Le Castel 
 Rue du Châpitre  10  •  5070  Fosses-la-Ville ( België) 

 T +32 (0)71 71 18 12 •  www.lecastel.be •  lecastel@lecastel.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een standaardkamer (of 
superiorkamer indien 
beschikbaar)

• ontbijt
• een viergangendiner 

(exclusief dranken)

Extra: mits supplement 
en reservering vooraf kun 
je overnachten in een 
luxekamer met jacuzzi.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

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

 SANKT VITH •  BELGIË

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

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

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

 Hotel-Restaurant ‘’Am Steineweiher’’ 
 Rodter Straße  32  •  4780  Sankt Vith ( België) 

 T +32 (0)80 22 72 70 •  www.steineweiher.be •  info@steineweiher.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een viergangendiner 

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

 

 Radisson BLU Palace Hotel in  Spa
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  RADISSON BLU PALACE HOTEL ****
 SPA •  BELGIË

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

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 
• een driegangendiner 

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

 

 Boutique Hotel Dufays in  Stavelot
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  BOUTIQUE HOTEL DUFAYS ***
 STAVELOT •  BELGIË

 Te midden van de goed bewaarde natuur aan de rand van de Hoge Venen ligt Stavelot, 
een vroegmiddeleeuws, cultuurhistorisch stadje waar de oude abdij en de typische 
huizen je transporteren naar lang vervlogen tijden. In deze historische plaats staat het 
charmante gastenverblijf Boutique Hotel Dufays, ondergebracht in een Ardens huis 
uit 1780. Elke kamer is thematisch ingericht en beschikt over een luxueuze badkamer. 
Wie weet vertoef je wel in de Franse kamer of in de kamer van Duizend-en-een-nacht? 
Het oude huis heeft hoge plafonds die een heerlijk ruimtegevoel creëren.

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

contact op te nemen met de B&B.

 Boutique Hotel Dufays 
 Rue Neuve  115  •  4970  Stavelot ( België) 

 T +32 (0)80 54 80 08 •  www.bbb-dufays.be •  dufays@skynet.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen in 
de Franse kamer, de 
Jaren 30-kamer of de 
1001-nacht-kamer

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

 

 Hotel - La Grande Cure in  Marcourt
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  HOTEL - LA GRANDE CURE ***
 MARCOURT •  BELGIË

 Sinds februari 1999 zwaait het Nederlands-Deense echtpaar Hélène en Tim Christensen 
met de scepter in Hotel - La Grande Cure in de Belgische Ardennen. Het charmante 
hotel van Hélène en Tim, omringd door een ruime, sfeervolle tuin, biedt een oase van 
rust en is daardoor een perfecte uitvalsbasis om de ongerepte Ardennen te ontdekken. In 
de bar of op het terras met uitzicht op het kapelletje van Saint-Thibaut, kun je genieten 
van een bruisend aperitief. De 24 comfortabele kamers zijn rustiek of modern ingericht. 
De keuken is vernieuwend en laat zich graag inspireren door de mediterrane cultuur. 
Je krijgt er basisingrediënten in een creatieve combinatie voorgeschoteld. De steeds 
wisselende menu's maken van de keuken een echte culinaire belevenis.

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

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

 Hotel - La Grande Cure 
 Les Planesses  12  •  6987  Marcourt ( België) 

 T +32 (0)84 47 73 69 •  www.lagrandecure.be •  info@lagrandecure.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
comfortkamer

• ontbijt
• een gastronomisch vier-

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

 

 The Guesthouse / Le 7 by Juliette in  Durbuy
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  THE GUEST HOUSE / LE 7 BY JULIETTE
 DURBUY •  BELGIË

 Bij een uitstap naar de Ardennen mag een bezoek aan Durbuy niet ontbreken. Midden 
in het gezellige stadje ligt The Guest House, een historisch huis omgevormd tot bed 
and breakfast. Je slaapt er in een van de vier kamers in een intieme setting. De char-
mante inrichting weet het authentieke karakter van het gebouw te bewaren. Tussen de 
houten vloeren en betonnen muren kom je er volledig tot rust. The Guest House is een 
aangename uitvalsbasis om de dorpen in de omgeving te verkennen of een wandeling te 
maken door de uitgestrekte Ardense bossen. Avonturiers kunnen hun hartje ophalen 
tijdens een kajaktocht of een bezoek aan het avonturenpark in de buurt.

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

contact op te nemen met de B&B.

 The Guest House / Le 7 by Juliette 
 Avenue Hubert Philippart  7  •  6940  Durbuy ( België) 

 T +32 (0)86 84 07 13 •  www.septbyjuliette.be •  info@maisoncaerdinael.be

 VOOR 2 PERSONEN:

• 2 overnachtingen
• ontbijt in hotel Victoria 

(1 minuut te voet)

 BELG
IË



106

DEZE BONGO

ADRES

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

 

 La Barrière de Transinne in  Transinne
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  LA BARRIÈRE DE TRANSINNE ***
 TRANSINNE •  BELGIË

 Tussen de glooiende heuvels en de weelderige bossen van de Ardennen vind je in een typisch 
Ardens huis het volledig gerenoveerde hotel La Barrière de Transinne. De 28 kamers van 
dit hotel zijn stijlvol ingericht met warme kleuren en ambachtelijke materialen zoals hout 
en steen. De kamers zijn voorzien van een modern ingerichte badkamer met een douche 
of bad, een flatscreentelevisie en draadloos internet. In de ommuurde tuin kun je bij mooi 
weer genieten van de zon en de rust. Je kunt ook tegen betaling gebruikmaken van de 
sauna en de hamam van het hotel. Laat je in het gemoedelijke restaurant verleiden door 
een explosie van vergeten en authentieke smaken.

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

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

 La Barrière de Transinne 
 Rue de la Barrière  4  •  6890  Transinne ( België) 

 T +32 (0)61 65 50 37 •  www.barrieredetransinne.be •  info@barrieredetransinne.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.

 

 Sofitel Luxembourg Europe in  Luxemburg
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  SOFITEL LUXEMBOURG EUROPE *****
 LUXEMBURG •  GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

 Net buiten het stadscentrum van Luxemburg combineert vijfsterrenhotel Sofitel 
Luxembourg Europe een eigentijdse architectuur met elegantie en knusheid. Het hotel 
ligt in het stadsdeel Kirchberg tussen de Europese instituten en tegenover Philharmonie 
Luxembourg. De 109 kamers van het hotel liggen allemaal rond een prachtig atrium. Ze 
combineren klassieke elementen met hedendaagse componenten. In het hotel vind je 
een aantal gezellige bars en een Havana Lounge. Er zijn ook twee restaurants binnen 
de imposante muren van Sofitel Luxembourg Europe. Dineren doe je in Stübli, een 
restaurant dat maar liefst drie vorken van Michelin kreeg.

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

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

Sofitel Luxembourg Europe 
 Rue du Fort Niedergrünewald  4  •  2226  Luxemburg ( Groothertogdom Luxemburg) 

 T +352 43 77 61 •  www.sofitel.com •  h1314@sofitel.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

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

 

 Grand Hôtel de l'Abbaye in  Beaugency

79 

  GRAND HÔTEL DE L'ABBAYE ***
 BEAUGENCY •  FRANKRIJK

 Beaugency is een klein, historisch plaatsje in de Franse streek van de Loire. De regio 
is erg geliefd om het landschap en de vele kastelen die er te zien zijn. Grand Hôtel de 
l'Abbaye, een elfde-eeuwse abdij die omgebouwd werd tot een hotel, ademt een serene, 
maar gezellige sfeer. Logeren in een authentiek kader doe je hier zeker, want het gebouw 
is geklasseerd als historisch monument. In een van de negentien kamers waan je je dan 
ook in een klooster, maar met alle moderne comfort. Neem een drankje op het terras 
aan de stromende Loire. Binnen, onder de zware houten Franse plafonds, kun je een 
glaasje wijn drinken. Dineren doe je in het hotel of in een nabijgelegen restaurant.

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

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

 Grand Hôtel de l'Abbaye 
 Quai de l'Abbaye  2  •  45190  Beaugency ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 38 45 10 10 •  www.grandhoteldelabbaye.com •  info@grandhoteldelabbaye.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
• ontbijt 
• een bistronomisch drie-

gangendiner (exclusief 
dranken) in restaurant 
L'Idée OF in het grill-
restaurant van het hotel

 FR
A

N
K

R
IJ

K



117

DEZE BONGO

ADRES

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

 

 Hostellerie La Croix Blanche in  Fontevraud l'Abbaye

80 

  HOSTELLERIE LA CROIX BLANCHE ***
 FONTEVRAUD L'ABBAYE •  FRANKRIJK

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

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

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

 Hostellerie La Croix Blanche 
 Place des Plantagenets  7  •  49590  Fontevraud l'Abbaye ( Frankrijk) 

 T +33 (0)2 41 51 71 11 •  www.hotel-croixblanche.com •  info@hotel-croixblanche.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• éénmaal een drie gangen-

diner, exclusief dranken
• gratis parking,
• gebruik van het zwem-

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

 

 Le Moulin du Landion Hôtel & Spa in  Dolancourt

81 

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

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

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

contact op te nemen met de B&B.

 Le Moulin du Landion Hôtel & Spa 
 Rue Saint-Léger  5  •  10200  Dolancourt ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 25 27 92 17 •  www.moulindulandion.com •  contact@moulindulandion.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• éénmaal een driegangen-

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

 

 Château d'Isenbourg in  Rouffach
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  CHÂTEAU D'ISENBOURG ****
 ROUFFACH •  FRANKRIJK

 Gelegen op de uitlopers van de Vogezen, met de middeleeuwse stad Rouffach in zijn 
schaduw, roept Château d'Isenbourg met zijn twaalfde- en veertiende-eeuwse kelders 
herinneringen op aan Dagobert en Karel de Grote. De smaakvol ingerichte kamers en 
suites zijn verdeeld over het kasteel en het paviljoen Nanthilde. Het hotel bevindt zich 
in een park van vier hectare en beschikt met Les Tommeries over een restaurant met 
een prachtig panoramisch zicht op het Zwarte Woud. Het restaurant is werkelijk een 
aanrader voor de fijnproever. Hier ontdek je de charme en het karakter van de Elzas!

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

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

 Château d'Isenbourg 
 Route de Pfaffenheim  9-11  •  68250  Rouffach ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 40 02 99 93 •  www.grandesetapes.fr •  isenbourg@grandesetapes.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
Tradition-kamer in het 
kasteel met zicht op 
het park

• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
• vrije toegang tot het 

wellnessgedeelte met 
binnenzwembad, sauna, 
hamam, jacuzzi en 
buitenzwembad (in de 
zomer)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Château de Sancy in  Sancy-les-Meaux
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  CHÂTEAU DE SANCY ****
 SANCY-LES-MEAUX •  FRANKRIJK

 Vlak bij de Champagnestreek en Disneyland® Paris, ligt het Château de Sancy. Het 
historische gebouw werd grondig opgefrist, met respect voor het karakter van het pand. 
Vanuit alle 21 kamers, gelegen in een bijgebouw van het kasteel, heb je een prachtig 
uitzicht over het park van acht hectare. Met televisie, minibar, kluisje, internet en een 
badkamer met bad of douche en haardroger zijn alle gangbare faciliteiten aanwezig. In 
restaurant La Catounière geniet je van geraffineerde gerechten van hoog niveau. Bij 
mooi weer kun je op het terras dineren. Verder heeft het hotel een tennisbaan en een 
overdekt zwembad.

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

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

 Château de Sancy 
 Place de l'Église  1  •  77580  Sancy-les-Meaux ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 60 25 77 77 •  www.chateaudesancy.com •  commercial@chateaudesancy.com

 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.

 

 Hôtel Le Vert Galant in  Parijs
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  HÔTEL LE VERT GALANT ***
 PARIJS •  FRANKRIJK

 Ondanks dat Hôtel Le Vert Galant zich in de Franse hoofdstad bevindt, straalt dit kleine 
familiehotel een rust uit waardoor je je helemaal niet in een drukke wereldstad waant. 
Het driesterrenhotel herbergt zeventien verzorgde kamers die elk in een eigen stijl zijn 
ingericht en uitkijken op de private en rustieke binnentuin. In de buurt van het hotel 
vind je verschillende metro- en buslijnen die je in een mum van tijd naar de vele andere 
Parijse wijken en bezienswaardigheden vervoeren. Je dineert in het kwaliteitsrestaurant 
Auberge Etchegorry dat aanpalend aan Le Vert Galant ligt en al meer dan 45 jaar 
uitgebaat wordt door dezelfde familie. Het ontbijt wordt geserveerd in de veranda van 
het hotel. Je wordt er elke dag verrast door huisbereid gebak.

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

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

 Hôtel Le Vert Galant 
 Rue Croulebarbe  43  •  75013  Parijs ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 44 08 83 50 •  www.vertgalant.com •  contact@vertgalant.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt 
• een driegangendiner 

(exclusief dranken) 

Opgelet: het restaurant 
is gesloten op zondag en 
maandag.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Le Manoir de Gressy in  Gressy
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  LE MANOIR DE GRESSY ****
 GRESSY •  FRANKRIJK

 Op een halfuurtje rijden ten oosten van Parijs, gelegen tussen de weilanden van de 
Seinevallei, ligt het viersterrenhotel Le Manoir de Gressy. Dit hotel biedt de ideale 
mogelijkheid om in alle rust en luxe te logeren vlak bij de wereldstad. Het hotel heeft 
87 ruime kamers die uitgeven op de binnentuin. 's Ochtends krijg je in het restaurant 
een heerlijk fijnproeversontbijt. Het hotel herbergt verder een gastronomisch res-
taurant, een bar, een verwarmd buitenzwembad en een fitnessruimte. Er is ook een 
gezellig buitenterras waar je een adembenemend uitzicht hebt op de tuinen van het 
hotel. Door het prachtige decor is dit hotel erg geliefd als trouwlocatie.

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

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

 Le Manoir de Gressy 
 Chemin des Carrosses   •  77410  Gressy ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 60 26 68 00 •  www.manoirdegressy.com •  information@manoirdegressy.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een gastronomisch drie-

gangendiner van de chef 
(exclusief dranken)

• toegang tot het zwem-
bad, de fitness en de 
sauna
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Paxton Resort and Spa in  Ferrières-en-Brie
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  PAXTON RESORT AND SPA ****
 FERRIÈRES-EN-BRIE •  FRANKRIJK

 Paxton Resort and Spa ligt in het rustige plaatsje Ferrières-en-Brie, tussen Parijs en 
Disneyland®. Het hotel heeft 232 appartementen met een eigentijdse inrichting en 
een knusse sfeer. In het hotel geniet je 's ochtends van een gevarieerd ontbijt en je 
kunt er later op de dag ook lunchen en dineren. Op de kaart staan gerechten bereid 
met seizoens verse producten. De opvallende, met roze tinten gedecoreerde bar is een 
gezellige plek om te ontspannen. In de spa kun je gebruikmaken van het binnenzwembad 
en in het bijhorende beautygedeelte zijn ook massages en andere lichaamsbehandelingen 
mogelijk. Tegen betaling kun je gebruikmaken van een van de twintig bowlingbanen en 
de biljartzaal.

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

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

 Paxton Resort and Spa 
 Rue Joseph Paxton  1  BP 49 •  77164  Ferrières-en-Brie ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 60 94 19 18 •  www.paxton-resortspa.com •  reservation@paxton-resortspa.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
• gratis toegang tot het 

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

 

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

 MAGNY-LE-HONGRE •  FRANKRIJK

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

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

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

 Radisson Blu Hotel at Disneyland® Paris 
 Allée de la Mare Houleuse   •  77700  Magny-le-Hongre ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 60 43 64 00 •  www.radissonblu.com •  reservations.golfresort.paris@radissonblu.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

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

 

 Best Western Hôtel Hermitage in  Montreuil-sur-Mer
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  BEST WESTERN HÔTEL HERMITAGE ***
 MONTREUIL-SUR-MER •  FRANKRIJK

 Het Carcassonne van het noorden. Dat is wat de Fransen zeggen over Montreuil-sur-Mer. 
En de vergelijking is te begrijpen. Het stadje wordt gedomineerd door een imposante 
burcht en is omringd door drie kilometer omwallingen. Best Western Hôtel Hermitage 
ligt in het hart van het historische centrum en is ondergebracht in een prachtig gebouw 
met een indrukwekkende geschiedenis. De 57 kamers zijn bijzonder ruim, comfortabel 
en functioneel ingericht. In het Centre de Beauté kun je terecht voor schoonheids-
behandelingen en er is ook een wijnwinkel in het hotel, waar ze je met deskundige raad 
bijstaan tijdens je zoektocht. In het restaurant Anecdote kun je de creaties van de chef 
ontdekken, die bereid worden met verse producten.

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

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

Best Western Hôtel Hermitage 
 Place Gambetta   •  62170  Montreuil-sur-Mer ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 21 06 74 74 •  www.hermitage-montreuil.com •  contact@hermitage-montreuil.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een viergangendiner in 

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

 

 Château d'Hesdin-l'Abbé - Hôtel Cléry in  Hesdin-l'Abbé
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  CHÂTEAU D'HESDIN-L'ABBÉ - HÔTEL 
CLÉRY ***

 HESDIN-L'ABBÉ •  FRANKRIJK

 In het achterland van de Opaalkust, te midden van een park van vijf hectare, vind je het 
romantische Château d'Hesdin-L'Abbé - Hôtel Cléry. Het kasteelhotel uit de achttiende 
eeuw straalt romantiek en authenticiteit uit. De 27 kamers zijn stuk voor stuk ingericht 
met oog voor detail en hebben een uniek karakter. Vanuit de veranda van restaurant 
Le Berthier kijk je uit op het schitterende park. De keuken serveert eenvoudige, maar 
geraffineerde gerechten. De authentieke charme van weleer vind je ook terug in de 
salon met bar en haard. Ontspannen kun je in de fitness en de sauna, of tijdens een 
wandeling in het park tussen eeuwenoude bomen of in de bloementuin.

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

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

 Château d'Hesdin-L'Abbé - Hôtel Cléry 
 Rue du Château   •  62360  Hesdin-l'Abbé ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 21 83 19 83 •  www.clery.najeti.fr •  clery@najeti.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
charmekamer

• ontbijt
• een driegangendiner 

gekozen door de chef 
(exclusief dranken)

 FR
A

N
K

R
IJ

K



127

DEZE BONGO

ADRES

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

 

 Couvent des Minimes in  Lille
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  COUVENT DES MINIMES ****
 LILLE •  FRANKRIJK

 In het oude Lille, langs het water van de Quai du Wault en op vijf minuutjes wandelen 
van de Grand Place en de grote winkelstraten, ligt het charmante Couvent des Minimes. 
Het geklasseerde voormalige klooster uit de zeventiende eeuw herbergt nu een modern 
hotel. De binnenplaats van het in een vierkant opgetrokken gebouw is overdekt met glas. 
Onder de glaskoepel vind je Bar l'Echiquier en restaurant Jardin du Cloître. 's Ochtends 
smul je er onder het stralende daglicht van je ontbijt, 's avonds dineer je er onder de 
sterrenhemel. De keuken staat garant voor heerlijke streek- en seizoensgebonden 
gerechten. De 83 ruime kamers, die in 2012 volledig gerenoveerd werden, liggen alle 
rond de patio. Je wandelt ernaartoe door de gewelfde brede kloostergangen.

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

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

 Couvent des Minimes 
 Quai du Wault  17  BP 133 •  59027  Lille ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 20 30 62 62 •  www.alliance-lille.com •  alliancelille@alliance-couventdesminimes.com

 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.

 

 Hôtel & Restaurant La Matelote in  Boulogne-sur-Mer
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  HÔTEL & RESTAURANT  
LA MATELOTE ****

 BOULOGNE-SUR-MER •  FRANKRIJK

 Hôtel & Restaurant La Matelote ligt vlak bij de zee en de vissershaven. Op tien minuutjes 
rijden tref je het centrum van Boulogne-sur-Mer, een bruisende havenstad. Hier word 
je hartelijk ontvangen door eigenaar en chef-kok Tony Lestienne. De kamers van het 
hotel hebben alle een stijlvol en klassiek decor. Bij het hotel hoort het gelijknamige 
restaurant dat onderscheiden is met een Michelinster. Haring is er een van dé speci-
aliteiten. Voor de nodige ontspanning na een dagje lekker uitwaaien, kun je terecht in 
het wellnessgedeelte. De sauna, de jacuzzi, het stoombad en het klein binnenzwembad 
zorgen ervoor dat je echt volledig kunt relaxen.

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

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

 Hotel & Restaurant La Matelote 
 Boulevard Sainte Beuve  80  •  62200  Boulogne-sur-Mer ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 21 30 33 33 •  www.la-matelote.com •  info@la-matelote.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
superiorkamer

• ontbijt
• een driegangen diner 

(exclusief dranken) 
• toegang tot het 

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

 

 Relais du Silence La Ferme Blanche in  Lompret
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  RELAIS DU SILENCE  
LA FERME BLANCHE ***

 LOMPRET •  FRANKRIJK

 In Lompret verovert het charmante La Ferme Blanche vanaf aankomst je hart dank-
zij de rustige ligging en het warme onthaal. Hier overnacht je in een gerenoveerde 
 achttiende-eeuwse boerderij. Elke kamer heeft een eigentijdse inrichting, al vind je er 
ook authentieke elementen van de voormalige boerderij in terug. Naast een hotel is La 
Ferme Blanche eveneens een gerenommeerd restaurant. Laat je culinair verrassen door de 
eigen creaties van de chef, bereid met hoogwaardige seizoensproducten. Ben je helemaal 
in de ban van zijn kookkunsten? Dan kun je als hobbykok lessen volgen bij de chef-kok 
zelf, mits boeking op voorhand! Tip: wie graag een bezoekje brengt aan Lille hoeft maar 
tien minuten te rijden vanaf het hotel, of kan vlakbij de metro nemen.

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

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

 Relais du Silence La Ferme Blanche 
 Rue Pasteur  9  •  59840  Lompret ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 20 92 99 12 •  www.fermeblanche.fr •  contact@fermeblanche.fr

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

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

 

 Hotel-Restaurant Altdeutsche Weinstube in  Rüdesheim am Rhein

93 

  HOTEL-RESTAURANT ALTDEUTSCHE 
WEINSTUBE ***

 RÜDESHEIM AM RHEIN •  DUITSL AND

 Hotel-Restaurant Altdeutsche Weinstube ligt in Rüdesheim, een toeristisch wijnstadje 
aan de Rijn. Dit typische Rijnhotel is al vijf generaties lang een knus en gastvrij familie-
hotel. Altdeutsche Weinstube bestaat uit twee gebouwen die aan beide kanten van de 
straat staan. Er zijn twee gezellige Stubes, helemaal 'Rheinisch' ingericht met houten 
lambrisering, houtsnijwerk, smeedijzeren versieringen en oude wijnvaten. Dit Duitse 
hotel heeft een Franse chef, die zowel specialiteiten uit de streek als gerechten uit 
Frankrijk bereidt. De wijn die je bestelt, komt uit de eigen wijngaarden van de familie. De 
kamers zijn, net als de gemeenschappelijke delen van het hotel, ingericht met veel hout.

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

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

 Hotel-Restaurant  Altdeutsche Weinstube 
 Grabenstraße  4  •  65385  Rüdesheim am Rhein ( Duitsland) • T +49 (0)672 29 42 30 
 www.hotel-altdeutsche-weinstube.de •  Hotel-Altdeutsche-Weinstube@t-online.de

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
comfortkamer

• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
• een boottochtje op de 

Rijn (burchtenrondvaart)
• een welkomst drankje

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

 

 Welcome Hotel Bad Arolsen in  Bad Arolsen
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  WELCOME HOTEL BAD AROLSEN ****
 BAD AROLSEN •  DUITSL AND

 Tussen de heuvels van het Sauerland vind je het Welcome Hotel Bad Arolsen. Het 
hotel is opgetrokken in atriumvorm en bestaat grotendeels uit charmant gerenoveerde 
bijgebouwen en een modern nieuw hoofdgebouw. Binnen biedt het hotel de degelijkheid 
die je van een modern viersterrenhotel mag verwachten. Het hotel heeft 119 kamers. 
In restaurant Schlossgasthof staan zowel streek- als internationale gerechten op het 
menu. Café-bar Orangerie is een klein paradijs voor snoepers: je kunt er smullen van 
koffie- en ijsspecialiteiten en je wordt er verleid met verse cakes en koekjes.

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

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

 Welcome Hotel Bad Arolsen 
 Königin Emma Straße  10  •  34454  Bad Arolsen ( Duitsland) 

 T +49 (0)5691 80 80 •  www.welcome-hotels.com •  info.aro@welcome-hotels.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
Galleriekamer

• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)

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

 

 Ameron Hotel Königshof Bonn in  Bonn

95 

  AMERON HOTEL KÖNIGSHOF BONN ****+

 BONN •  DUITSL AND

 Ameron Hotel Königshof Bonn is een elegant verwenhotel waar alles verzorgd wordt 
tot in het kleinste detail. De kamers zijn luxueus ingericht met radio, televisie, telefoon, 
minibar, air conditioning, kluisje en een badkamer met bad of douche en haardroger. In 
de Vitality spa, met panoramisch uitzicht op de Rijn, vind je een grote fitnessruimte, 
sauna, regendouche en een Kneipp-voetenbad. Restaurant Oliveto is de plek om je 
culinair te laten verwennen. Chef Alexander Stadler schotelt je er de fijnste Italiaanse 
gerechten voor. Het restaurant heeft ook een prachtig panoramisch Rijnterras waar 
heerlijke biertjes worden getapt.

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

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

 Ameron Hotel Königshof Bonn 
 Adenauerallee  9  •  53111  Bonn ( Duitsland) 

 T +49 (0)228 260 10 •  www.hotel-koenigshof-bonn.de •  info@hotel-koenigshof-bonn.de

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
• toegang tot de Vitality 

spa

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

 

 INNSIDE by Meliá Aachen in  Aken

96 

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

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

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

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

 INNSIDE by Meliá Aachen 
 Sandkaulstraße  20  •  52062  Aken ( Duitsland) 

 T +49 (0)241 510 37 603 •  www.melia.com •  innside.aachen@melia.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
• toegang tot het fitness- 

en wellnessgedeelte

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

 

 INNSIDE Düsseldorf Derendorf in  Düsseldorf
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  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 uit-
zondering 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:

• een overnachting 
• een ontbijtbuffet 
• een driegangendiner 

(exclusief dranken)
• alcoholvrije drankjes uit 

de minibar
• gratis gebruik van het 

stoombad, de sauna en 
de fitnessruimte

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

 

 Hotel Lellmann in  Löf
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  HOTEL LELLMANN ***
 LÖF •  DUITSL AND

 Dankzij zijn beroemde wijnen, prachtige natuur en uniek aanbod aan cultuur en geschie-
denis is het Duitse Moezelgebied een veelzijdige vakantiebestemming. Dit romantisch 
wijnlandschap kun je ideaal per fiets, met de boot of te voet ontdekken. Hotel Lellmann 
ligt in het charmante Löf, een gemeente vlak aan de Moezel, tussen Koblenz en Cochem. 
De kamers garanderen je een heerlijke nachtrust en zijn ingericht volgens een thema. 
Zo overnacht je in een kamer met een Hollywoodsterren-, wijn-, of bloementhema. 
Naast een uitgebreid ontbijt, geniet je hier ook van een heerlijk diner. Sluit je drukke 
dag af in de populaire cocktailbar die garant staat voor legendarische dansavonden, of 
in de veelgeprezen wijnbar.

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

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

 Hotel Lellmann 
 Alte Moselstraße  36  •  56332  Löf ( Duitsland) 

 T +49 (0)2 60 59 80 70 •  www.hotel-lellmann.de •  hotel.lellmann@t-online.de

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
• ontbijt (op de kamer)
• een viergangendiner 

(exclusief dranken)

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

 

 Mercure Trier Porta Nigra in  Trier
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  MERCURE TRIER PORTA NIGRA ****
 TRIER •  DUITSL AND

 Midden in het centrum van de tweeduizend jaar oude stad Trier, vlak bij de beroemde 
Romeinse Porta Nigra, bevindt zich het viersterrenhotel Mercure Trier Porta Nigra. Van 
hieruit ontdek je alle bezienswaardigheden die de oudste stad van Duitsland te bieden 
heeft. In Vis à Vis, de bistrobar van het hotel, kun je terecht voor een kleine snack. In 
het restaurant Porta wordt de grotere honger gestild met seizoens- en streek gerechten. 
Terwijl je lekker eet, geniet je van het uitzicht op de Porta Nigra.

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

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

 Mercure Trier Porta Nigra 
 Porta Nigra Platz  1  •  54292  Trier ( Duitsland) 

 T +49 (0)65 12 70 10 •  www.mercure.com •  h5356-re@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

of driegangenmenu 
met buffet (exclusief 
dranken)

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

 

 Park Hotel Bad Salzig in Bad Salzig
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  PARK HOTEL BAD SALZIG ****
  BAD SALZIG •  DUITSL AND

 Een bezoek aan Boppard staat voor afwisseling. Omringd door steile wijnbergen, 
flaneer je er langs een van de mooiste en meest luxueuze boulevards langs de oevers 
van de Middenrijn en proef je van de rijke geschiedenis van de stad. Je logeert er in het 
viersterrenhotel Park Hotel Bad Salzig. Het gebouw dateert van 1908 en dat resulteert 
in een klassieke, maar gezellige inrichting. Lunchen kan in het Park Café en dineren in 
het restaurant. Ontspannen kun je in het wellnesscentrum dat beschikt over een Turks 
stoombad, een Finse sauna, een waterval, een avonturendouche, een infraroodsauna, 
een fitnessruimte en een ontspanningsruimte. Je kunt er ook lichaamsbehandelingen 
en massages boeken.

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

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

 Park Hotel Bad Salzig 
 Römerstraße  38  •  56154 Bad Salzig ( Duitsland) 

 T +49 (0)6 74 29 39 30 •  www.park-villa.de •  info@park-villa.de

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting 
• ontbijt
• een tweegangendiner 

(exclusief dranken)
• een fles mineraalwater 

op de kamer
• gebruik van de wellness-

faciliteiten (badkleding: 
niet toegelaten in de 
sauna)

 D
U

ITSLA
N

D

 

 Mercure Trier Porta Nigra in  Trier

99 

  MERCURE TRIER PORTA NIGRA ****
 TRIER •  DUITSL AND

 Midden in het centrum van de tweeduizend jaar oude stad Trier, vlak bij de beroemde 
Romeinse Porta Nigra, bevindt zich het viersterrenhotel Mercure Trier Porta Nigra. Van 
hieruit ontdek je alle bezienswaardigheden die de oudste stad van Duitsland te bieden 
heeft. In Vis à Vis, de bistrobar van het hotel, kun je terecht voor een kleine snack. In 
het restaurant Porta wordt de grotere honger gestild met seizoens- en streek gerechten. 
Terwijl je lekker eet, geniet je van het uitzicht op de Porta Nigra.

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

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

 Mercure Trier Porta Nigra 
 Porta Nigra Platz  1  •  54292  Trier ( Duitsland) 

 T +49 (0)65 12 70 10 •  www.mercure.com •  h5356-re@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt
• een driegangendiner 

of driegangenmenu 
met buffet (exclusief 
dranken)

 D
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Ontdek nog meer adressen op  
www.usebongo.nl

Nederland 
InfoNL@smartbox-group.com 

www.bongo.nl

 Bongo Belgium 
 @bongo_live

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


