




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.

Ontdek

naar www.bongo.nl/eyewish voor

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

Surf

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

Reserveer
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NEDERLAND





NATIONAAL PARK 
VELUWEZOOM
De NS-wandeling Veluwezoom werd 
enkele jaren geleden verkozen tot 
de mooiste NS-wandelroute van 
Nederland. De wandeling start aan het 
station van Dieren en loopt over 11 of 
14 kilometer tot in Rheden of Velp.  
Eerst wandel je door de heuvelachtige 
Onzalige Bosschen, die vroeger tot 
het jachtdomein van de Prinsen van 
Oranje hoorden. Daarna loop je door 
de prachtige heide bij de Posbank en de 
Zijpenberg. Met een beetje geluk spot 
je onderweg enkele wilde dieren, zoals 
reeën, wilde zwijnen en dassen.



HET WESTERBORKPAD
Voor een mooie wandeling hoef je niet 
altijd de natuur op te zoeken. Ook 
in de stad kun je boeiende tochten 
maken. Tijdens de wandeling over het 
Westerbork pad volg je het spoor van de 
vele Joodse Amsterdammers die in de 
Tweede Wereldoorlog naar het concen-
tratiekamp Westerbork gedeporteerd 
werden. Je komt langs enkele bekende 
plaatsen die herinneren aan de Joodse 
geschiedenis van de stad: het Anne Frank 
Huis, de Hollandsche Schouwburg, het 
Joods Historisch Museum en het Spiegel-
monument van Jan Wolkers.

HET PIETERPAD
Het Pieterpad is wellicht de bekendste 
langeafstandsroute van Nederland. De 
route is 498 kilometer lang en loopt van 
het Groningse Pieterburen tot de Sint- 
Pietersberg bij Maastricht. Het pad 
werd ruim 35 jaar geleden bedacht door 
twee Nederlandse vriendinnen, Toos 
Goorhuis-Tsjalma en Bertje Jens, die het 
jammer vonden dat ze telkens naar het 
buitenland moesten trekken voor lange-
afstandswandelingen. Sindsdien waagden 
ongeveer een miljoen mensen zich al aan 
de tocht.



TEXELSE DUINEN
Het Nederlandse Waddengebied werd 
onlangs verkozen tot het Mooiste Natuur-
gebied van Nederland. Het spreekt voor 
zich dat het gebied zich uitstekend leent 
tot mooie wandelingen. Op het grootste 
Wadden eiland Texel kun je al wande-
lend het gevarieerde duinenlandschap 
verkennen. Je start in De Koog en passeert 
onderweg langs steile duinen, glooiende 
heidevelden en kleurrijke bloemenweides. 
De route loopt ook voorbij het natuur-
reservaat de Slurfter, hét vogelparadijs van 
Texel. 

DE BLOEMDIJKEN
De Bloemdijken van Zuid-Beveland in de 
provincie Zeeland zijn dijken die gebouwd 
werden rond kleine polders en kreken. Ze 
getuigen van de langdurige strijd tegen  
het water in deze regio. De dijken danken 
hun naam aan de talloze wilde bloemen  
die hier in de lente en de zomer in bloei 
staan, zoals wollige distel, ruige anjer,  
wilde marjolein, klaproos, kamille… In de 
buurt van Nisse start een korte wandeling 
van 4,5 kilometer door het gebied. Be-
halve bloemen kun je onderweg ook een 
groot aantal grazende koeien en schapen 
spotten.
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HOTELS IN NEDERLAND

25  Bed & Bubbles in  Bilthoven 44
26  Fletcher Hotel-Restaurant Het Witte Huis 

in  Soest 45
27  Hotel de Echoput in  Hoog Soeren 46
28  Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg 

in  Wageningen 47
29  Bilderberg Hotel Klein Zwitserland in  Heelsum 48
30  Sandton Château De Raay in  Baarlo 49
31  Bilderberg Château Holtmühle in  Tegelen 50
32  HOTEL MERICI in  Sittard 51
33  Designhotel Maastricht in  Maastricht 52
34  Buitenplaats Vaeshartelt in  Maastricht 53
35  Villa Valkenburg in  Valkenburg 54
36  Hotel Winselerhof in  Landgraaf 55
37  Hotel Klein Zwitserland in  Slenaken 56
38  Bilderberg Kasteel Vaalsbroek in  Vaals 57
39  Kasteel Bloemendal in  Vaals 58
40  Inntel Hotels Art Eindhoven in  Eindhoven 59
41  City Resort Hotel Helmond in  Helmond 60
42  Hotel Klooster Elsendael in  Boxmeer 61
43  Fletcher Landgoedhotel Renesse in  Renesse 62
44  Hostellerie Schuddebeurs - Hampshire Classic 

in  Schuddebeurs 63
45  Strandhotel Duinheuvel - Hotel Wilhelmina 

in  Domburg 64
46  Hotel Zilt Vlissingen in  Vlissingen 65

1  WestCord Strandhotel Seeduyn in  Vlieland 20
2  WestCord Hotel Schylge in  West-Terschelling 21
3  Beach Hotel de Vigilante in  Makkum 22
4  City Hotel Groningen in  Groningen 23
5  Landgoed Westerlee in  Westerlee 24
6  Erfgoed Logies de Eshof in  Norg 25
7  Kasteel Coevorden in  Coevorden 26
8  De Zon Hotel & Restaurant in  Ommen 27
9  Restaurant & Hotel Hoog Holten in  Holten 28
10  Landgoed de Holtweijde in  Lattrop 29
11  Landhuishotel & Restaurant De Bloemenbeek 

in  De Lutte 30
12  Fletcher Hotel-Restaurant De Cooghen 

in  De Koog 31
13  Grand Hotel Opduin in  De Koog 32
14  Landgoed Duin & Kruidberg in  Santpoort 33
15  Inntel Hotels Amsterdam Zaandam in  Zaandam 34
16  Bilderberg Garden Hotel in  Amsterdam 35
17  WestCord Art Hotel Amsterdam in  Amsterdam 36
18  Dutch Design Hotel Artemis in  Amsterdam 37
19  Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Raaf 

in  Noordwijk 38
20  City Resort Hotel Leiden in  Leiden 39
21  Boutique Hotel Corona in  Den Haag 40
22  ss Rotterdam in  Rotterdam 41
23  Bilderberg Parkhotel in  Rotterdam 42
24  Fletcher Hotel-Restaurant Duinzicht in  Ouddorp 43
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DEZE BONGO

ADRES

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

 

 WestCord Strandhotel Seeduyn in  Vlieland

1 

  WESTCORD 
STRANDHOTEL SEEDUYN ****

 VLIEL AND •  NEDERL AND

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

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

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

 WestCord Strandhotel Seeduyn 
 Badweg  3 •  8899 BV  Vlieland ( Nederland) 

 T +31 (0)562 45 15 60 •  www.westcordhotels.nl •  seeduyn@westcordhotels.nl

VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een superiorkamer

• uitgebreid ontbijtbuffet 
• 4 uur gebruik 

van de sauna- en 
wellnesfaciliteiten in 
Wellcome Vlieland

 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.

 

 WestCord Hotel Schylge in  West-Terschelling

2 

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

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

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

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

 WestCord Hotel Schylge 
 Burg. Van Heusdenweg  37 •  8881 ED  West-Terschelling ( Nederland) 

 T +31 (0)562 44 21 11 •  www.westcordhotels.nl •  schylge@westcordhotels.nl

VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D
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DEZE BONGO

ADRES

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

 

 Beach Hotel de Vigilante in  Makkum

3 

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

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

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

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

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

 T +31 (0)515 23 82 22 •  www.hoteldevigilante.nl •  info@hoteldevigilante.nl

VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in een 
charmekamer met een 
terras aan zeezijde

• 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.

 

 City Hotel Groningen in  Groningen

4 

  CITY HOTEL GRONINGEN ***
 GRONINGEN •  NEDERL AND

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

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

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

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

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

VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een luxekamer

• ontbijt
• een ticket de 

Martinitoren

 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 Westerlee in  Westerlee � NEDERLAND

5 

  LANDGOED WESTERLEE ****
 WESTERLEE •  NEDERL AND

 In het oosten van de provincie Groningen is een schitterend nog onontdekt stukje 
Nederland te vinden. Prachtige veengebieden, uitgestrekte graslanden, bossen en 
mooie vestingstadjes wisselen elkaar af. Landgoed Westerlee is een ideale uitvalsbasis 
om de regio te verkennen. In dit elegante herenhuis staan ontspanning en culinaire 
verwennerij centraal. De wellness zorgt ervoor dat stress naar de prullenbak wordt 
verwezen. Als hotelgast kun je gebruikmaken van het buitenzwembad (van 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

 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

6 

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

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

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

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

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

VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
de bovenkamer

• ontbijt
• gebruik van koffie- 

en theefaciliteiten
• wandel- en fietsroutes
• gebruik van gewone 

of elektrische fietsen 
voor 1 dag

 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.

 

 Kasteel Coevorden in  Coevorden � NEDERLAND

7 

  KASTEEL COEVORDEN ****
 COEVORDEN •  NEDERL AND

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

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

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

 Kasteel Coevorden 
 Kasteel  29 •  7741 GC  Coevorden ( Nederland) 

 T +31 (0)524 52 20 09 •  www.kasteelcoevorden.nl •  info@kasteelcoevorden.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D
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DEZE BONGO

ADRES

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

 

 De Zon Hotel & Restaurant in  Ommen

8 

  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 o.a. Bart ten 
Bruggencate hangen er een achttal stukken van de Groningse schilder Henk Helmantel. 
De 35 gastenkamers zijn voorzien van bad of douche, toilet, radio en televisie, telefoon 
en haardroger. 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  1 •  7731 BB  Ommen ( Nederland) 

 T +31 (0)529 45 55 50 •  www.dezon.nl •  receptie@hoteldezon.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting in 
een Vechtzicht-kamer 
met whirlpool en aparte 
douche

• 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.

 

 Restaurant & Hotel Hoog Holten in  Holten

9 

  RESTAURANT & HOTEL
HOOG HOLTEN ****

 HOLTEN •  NEDERL AND

 Restaurant & Hotel 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 
internationale 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 15 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.

 Restaurant & Hotel 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
• ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D



29

DEZE BONGO

ADRES

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

 

 Landgoed de Holtweijde in  Lattrop

10 

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

 In een uithoek van de provincie Overijssel geniet je bij Landgoed De Holtweijde van 
privacy, comfort en absolute rust midden in de natuur. De suites zijn verdeeld over het 
hoofdgebouw van het vijfsterrenhotel en dertien vrijstaande landhuizen die verspreid 
liggen tussen de bomen op het landgoed. Hier in Lattrop ervaar je wat de ware betekenis 
is van het stijlvolle landleven. De suites zijn allemaal ruim en hebben elk een zonneterras. 
's Ochtends kun je je tegoed doen aan een uitgebreid ontbijtbuffet. De rest van je 
dag kun je doorbrengen in het Health & Wellness Center. Je geniet hier van diverse 
behandelingen, een sauna, een zonnebank en een zwembad.

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
• gebruik van de fitness- 

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

 

 Landhuishotel & Restaurant 
 
De Bloemenbeek in  De Lutte

11 

  LANDHUISHOTEL & RESTAURANT
DE BLOEMENBEEK ****

 DE LUTTE •  NEDERL AND

 Tussen de uitgestrekte landerijen en statige boerderijen van Twente ligt Landhuishotel 
De Bloemenbeek. De naam verraadt al wat je hier mag verwachten: een rustig gelegen 
residentie met een exclusief karakter. De luxueuze kamers zijn stijlvol ingericht en 
beschikken meestal over een balkon of terras. De World of Wellness & Beauty is uitgerust 
met verwarmd zwembad, een whirlpool, een sauna, een stoombad, een tepidarium en 
een beautysalon. Het restaurant is in het bezit van een Michelinster en heeft 15 punten 
in Gault&Millau. Er wordt waar mogelijk met verantwoord geteelde en met liefde 
verwerkte producten of ingrediënten uit de eigen Twentse streek gewerkt.

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

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

 Landhuishotel & Restaurant De Bloemenbeek 
 Beuningerstraat  6 •  7587 LD  De Lutte ( Nederland) 

 T +31 (0)541 55 12 24 •  www.bloemenbeek.nl •  info@bloemenbeek.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijtbuffet
• vrij gebruik van de 

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

 

 Fletcher Hotel-
 
Restaurant De Cooghen in  De Koog

12 

  FLETCHER HOTEL-
RESTAURANT DE COOGHEN ***

 DE KOOG •  NEDERL AND

 Welkom op Texel, het grootste Waddeneiland van Nederland. Ben je op zoek naar een 
stevige portie gezelligheid en zilte zeelucht, dan moet je koers zetten naar De Koog, 
dat zonder twijfel het aangenaamste badplaatsje van het hele eiland is. Fletcher Hotel-
Restaurant De Cooghen is een hotel waarvan de gezellige en intieme sfeer helemaal 
aansluit bij die van zijn omgeving. In de comfortabele, modern ingerichte kamers kom je 
helemaal tot rust na een inspannende dag. 's Ochtends staat een uitgebreid ontbijt op je 
te wachten, 's avonds neemt restaurant Pure je mee op culinair avontuur. De dagelijkse 
sleur laat je helemaal van je afglijden in het wellnesscenter.

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

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

 Fletcher Hotel-Restaurant De Cooghen 
 Dorpsstraat  10 •  1796 BB  De Koog ( Nederland) 

 T +31 (0)222 36 70 20 •  www.hotelcooghen.nl •  info@hotelcooghen.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

• een overnachting
• ontbijt

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

 

 Grand Hotel Opduin in  De Koog

13 

  GRAND HOTEL OPDUIN ****
 DE KOOG •  NEDERL AND

 Grand Hotel Opduin op Texel is de ideale bestemming om helemaal tot jezelf te komen. 
Je vakantie begint op het moment dat de veerboot zich losmaakt van de kade in Den 
Helder. Door de ideale locatie midden in Nationaal Park De Duinen van Texel sta je 
binnen 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 het Opduin Restaurant. 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
• vrij gebruik van de 

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

 

 Landgoed Duin & Kruidberg in  Santpoort

14 

  LANDGOED DUIN & KRUIDBERG ****
 SANTPOORT •  NEDERL AND

 In de adembenemende natuur van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en op een 
steenworp van Amsterdam en Haarlem ligt het schitterende Landgoed Duin & Kruidberg 
in Santpoort-Noord. Dit authentieke landhuis werd in 1907 gebouwd. Tegenwoordig 
huisvest het landgoed onder andere 75 hotelkamers, de trendy Brasserie & Loungebar 
DenK en het Michelinsterrestaurant De Vrienden van Jacob. De vele mogelijkheden 
op en om het landgoed maken je verblijf compleet. Een wandeling door de bossen en 
duinen richting Bloemendaal aan Zee of een bezoek aan een van de nabijgelegen steden: 
de opties zijn eindeloos. Je auto kun je gratis parkeren op de ruime parking.

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

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

 Landgoed Duin & Kruidberg 
 Duin en Kruidbergerweg  60 •  2071 LE  Santpoort ( Nederland) 

 T +31 (0)23 512 18 00 •  www.duin-kruidberg.nl •  info@duin-kruidberg.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 

 Inntel Hotels Amsterdam Zaandam in  Zaandam

15 

  INNTEL HOTELS 
AMSTERDAM ZAANDAM ****

 ZAANDAM •  NEDERL AND

 Inntel Hotels Amsterdam Zaandam ligt vlak naast het treinstation van Zaandam, 
waardoor je op maar 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 
ontbreken. In het restaurant Puur Saen kun je je in de watten laten leggen met typisch 
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)75 681 01 71 

 www.inntelhotelsamsterdamzaandam.nl •  reszaandam@inntelhotels.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Bilderberg Garden Hotel in  Amsterdam

16 

  BILDERBERG GARDEN HOTEL *****
 AMSTERDAM •  NEDERL AND

 Midden in het rustige deel van Amsterdam ligt het Bilderberg Garden Hotel, een 
vijfsterrenhotel met 124 kamers. Op loopafstand vind je Amsterdams meest chique 
winkelstraten, het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum, het Van Goghmuseum en het 
Koninklijk Concertgebouw. Het hotel combineert internationale stijl en luxe met een 
warme sfeer en gastvrijheid. De kamers hebben airconditioning, een minibar en een 
marmeren badkamer voorzien van badjas en slippers. 's Avonds vervangt het personeel 
gebruikte handdoeken, zet het de radio aan en maakt het de kamer klaar voor de nacht. 
Dineren doe je in restaurant De Kersentuin. Voor de borrel achteraf trek je naar de 
trendy lounge.

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

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

 Bilderberg Garden Hotel 
 Dijsselhofplantsoen  7 •  1077 BJ  Amsterdam ( Nederland) 

 T +31 (0)20 570 56 00 •  www.gardenhotel.nl •  garden.reservation@bilderberg.nl

 VOOR 2 PERSONEN:

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

 

 WestCord Art Hotel Amsterdam in  Amsterdam

17 

  WESTCORD ART HOTEL 
AMSTERDAM ****

 AMSTERDAM •  NEDERL AND

 De Westerparkwijk ligt in het centrum van Amsterdam. Voor wie graag in een rustige 
buurt logeert, vormt dit de uitvalsbasis bij uitstek om op verkenning van de Nederlandse 
hoofdstad te gaan. Hiervoor kun je terecht bij het WestCord Art Hotel Amsterdam. 
Zoals de naam laat vermoeden, is dit een hotel dat in het teken staat van kunst en design. 
Zowel in de hotelkamers als in de openbare ruimtes vind je een unieke kunstgalerie 
van de beroemde Nederlandse schilder Herman Brood. De 190 kamers zijn strak en 
gezellig aangekleed. Je geniet er van de perfecte balans tussen luxe en comfort. Naast 
de hotelkamers biedt het hotel een gezellige Art Brasserie, elke dag open voor een 
à-la-carteontbijt, koffie to go , lunch, een borrel of diner.

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

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

 WestCord Art Hotel Amsterdam 
 Spaarndammerdijk  302 •  1013 ZX  Amsterdam ( Nederland) 

 T +31 (0)20 410 96 71 •  www.westcordhotels.nl •  art@westcordhotels.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• kunstwandeling door de 

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

 

 Dutch Design Hotel Artemis in  Amsterdam
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  DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS ****
 AMSTERDAM •  NEDERL AND

 Aan de westelijke stadsrand van Amsterdam ligt het luxueuze viersterrenhotel Dutch 
Design Hotel Artemis. Het hotel is ingericht in de stijl van Dutch Design. De strakke, 
moderne architectuur speelt met geometrische lijnen in de traditie van Rietveld en 
Dudok. De kleurstelling, ruimteverdeling, bijzondere kunst objecten en ontwerpen 
van bekende kunstenaars geven het Dutch Design Hotel Artemis een inspirerende 
uitstraling. Je ruime en moderne kamer ligt in de lijn van het totaal concept. Bij mooi 
weer worden de tafels van restaurant-bar De Stijl op het terras aan het water gedekt. 
Je kunt in het hotel ook fietsen of een Vespa huren.

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

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

 Dutch Design Hotel Artemis 
 John M. Keynesplein  2 •  1066 EP  Amsterdam ( Nederland) 

 T +31 (0)20 714 10 90 •  www.artemisamsterdam.com •  reservations@aeonplazahotels.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Raaf in  Noordwijk
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  FLETCHER HOTEL- 
RESTAURANT DE WITTE RAAF ****

 NOORDWIJK •  NEDERL AND

 De Witte Raaf ligt in het centrum van de bloembollenstreek, tegen een bos- en 
duingebied van 4500 hectare. De stijl van het hotel sluit aan bij de natuur die eromheen 
ligt. De mooie locatie, rust, luxe en gastvrijheid maken van De Witte Raaf al meer 
dan 75 jaar een begrip in de regio. Het hotel beschikt over 41 comfortabel ingerichte 
hotelkamers die voorzien zijn van bad en/of douche, toilet, telefoon, radio, tv en kluisje. 
Uitrusten kan in de lounge met open haard of in het à-la-carte-restaurant met een 
seizoensgebonden kaart met regionale specialiteiten en producten uit het duingebied. 
Bij goed weer kun je op de terrassen of in de duintuin plaatsnemen.

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

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

 Fletcher Hotel-Restaurant De Witte Raaf 
 Duinweg  117 •  2204 AT  Noordwijk ( Nederland) •  T +31 (0)252 24 29 00 

www.fletcherhoteldewitteraaf.nl •  info@fletcherhoteldewitteraaf.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 City Resort Hotel Leiden in  Leiden
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  CITY RESORT HOTEL LEIDEN ****
 LEIDEN •  NEDERL AND

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

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

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

 City Resort Hotel Leiden 
 Bargelaan  180 •  2333 CW  Leiden ( Nederland) 

 T +31 (0)71 870 02 65 •  www.cityresorthotelleiden.nl •  hotelleiden@cityresort.nl

 VOOR 2 PERSONEN:  

• een overnachting in 
een deluxekamer

• ontbijt
• gebruik van de 

fitnessfaciliteiten
• deelname aan de 

groepslessen
• korting van 20% op 

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

 

 Boutique Hotel Corona in  Den Haag
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  BOUTIQUE HOTEL CORONA ****
 DEN HAAG •  NEDERL AND

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

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

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

 Boutique Hotel Corona 
 Buitenhof  39-42 •  2513 AH  Den Haag ( Nederland) 

 T +31 (0)70 363 79 30 •  www.corona.nl •  info@corona.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
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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 tussen 
1959 en 2000 vele wereldreizen en cruises. De permanente ligplaats aan het 
Katendrechtsehoofd is een echte blikvanger vanaf het water en de Erasmusbrug. De 
254 hotelkamers werden ingericht in de stijl van de jaren vijftig. De kamers zijn voorzien 
van alle moderne faciliteiten en zijn onderverdeeld in drie thema's met elk hun eigen 
kenmerken. Op het Promenade Deck vind je twee bars en twee restaurants waar je 
lekker kunt eten en drinken.

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

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

 

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

 Al meer dan negentig jaar biedt Bilderberg Parkhotel optimale service en oprechte 
gastvrijheid in 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 
 Westersingel  70 •  3015 LB  Rotterdam ( Nederland) 

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

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een deluxekamer

• ontbijt
• een fles wijn op de 

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

 

 Fletcher Hotel-Restaurant 
 
Duinzicht in  Ouddorp
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  FLETCHER HOTEL- 
RESTAURANT DUINZICHT ****

 OUDDORP •  NEDERL AND

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

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

 

 Bubbles & Blessings in  Bilthoven
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  BED & BUBBLES
 BILTHOVEN •  NEDERL AND

 In 2006 opende Jacqueline Teunissen de brasserie Bubbles & Blessings in Bilthoven. 
Hier kun je uitgebreid ontbijten, een kopje koffie drinken met een van de lekkere gebakjes 
van de kaart, lunchen met vrienden of lekker borrelen op het terras. Ook 's avonds is 
het smikkelen en smullen want er staan heerlijke gerechten op de kaart. In de zomer 
neem je plaats op het terras, tijdens de winter zit je behaaglijk binnen. In de bijhorende 
B&B Bed & Bubbles kun je terecht in een van de warme, comfortabele kamers die je 
een heerlijke nachtrust garanderen.

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

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

 Bed & Bubbles 
 Vinkenlaan  25 •  3722 AH  Bilthoven ( Nederland) 

 T +31 (0)30 228 38 82 •  www.bubblesandblessings.nl •  info@bubblesandblessings.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Fletcher Hotel-Restaurant Het Witte Huis in  Soest
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  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT 
HET WITTE HUIS ****

 SOEST •  NEDERL AND

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

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

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

 Fletcher Hotel-Restaurant Het Witte Huis 
 Birkstraat  138 •  3768 HN  Soest ( Nederland) •  T +31 (0)33 432 82 55 
www.fletcherhotelhetwittehuis.nl •  info@fletcherhotelhetwittehuis.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Hotel de Echoput in  Hoog Soeren

27 

  HOTEL DE ECHOPUT *****
 HOOG SOEREN •  NEDERL AND

 Welkom in de smaakvolle wereld van Hotel de Echoput. Hier geef je niet alleen je ogen 
de kost aan de bijzondere architectuur van het hotel, want het bijhorende restaurant 
behoort tot de culinaire top van Nederland. De Echoput ligt midden in de 11.000 hectare 
ongerepte natuur van de Kroondomeinen. De vorm van het gebouw is speciaal voor deze 
plek ontworpen en past helemaal bij de omgeving. De ruime Echoput-kamers hebben 
een warme sfeer, een verrassende indeling en beschikken over al het nodige comfort. 
De royale badkamer heeft een duodouche, luxeligbad en een apart toilet. Vanuit elke 
kamer ervaar je de ongeëvenaarde schoonheid van de Kroondomeinen.

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

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

 Hotel de Echoput 
 Amersfoortseweg  86 •  7346 AA  Hoog Soeren ( Nederland) 

 T +31 (0)55 519 12 48 •  www.echoput.nl •  reserveringen@echoput.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een Echoput-kamer

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

 

 Fletcher Hotel-Restaurant 
 
De Wageningsche Berg in  Wageningen

28 

  FLETCHER HOTEL-RESTAURANT
DE WAGENINGSCHE BERG ****

 WAGENINGEN •  NEDERL AND

 Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg ligt schitterend in de bosrijke 
omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. Het mooie uitzicht, de natuurlijke omgeving 
met talrijke fiets- en wandelroutes en de faciliteiten van het hotel zelf vormen de ideale 
mix voor een compleet ontspannen verblijf. Het eigentijdse hotel biedt ruimte, rust en 
culinaire verwennerij. Slapen doe je in een van de 81 smaakvol ingerichte kamers. Om 
te eten heb je de keuze uit Brasserie No. 96 en het à-la-carterestaurant Belmonte. In 
de keuken wordt uitsluitend met dagverse biologische streekproducten gewerkt. Op 
mooie dagen is het ruime panorama terras de ideale plek om van al dat lekkers te genieten.

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

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

 Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg 
 Generaal Foulkesweg  96 •  6703 DS  Wageningen ( Nederland) •  T +31 (0)317 49 59 11 

www.hoteldewageningscheberg.nl •  info@hoteldewageningscheberg.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Bilderberg Hotel 
 
Klein Zwitserland in  Heelsum

29 

  BILDERBERG HOTEL
KLEIN ZWITSERLAND ****

 HEELSUM •  NEDERL AND

 Bilderberg Hotel Klein Zwitserland is een mooi historisch hotel dat aan de rand van de 
Veluwe ligt, op twaalf kilometer van winkelstad Arnhem. Het romantische, in chalet stijl 
gebouwde hotel doet zijn naam in alle opzichten eer aan. Zowel het hotel als de prachtige, 
groene omgeving ademen een weldadige rust en nodigen uit tot zorgeloos genieten. De 
kamers zijn royaal opgezet met een comfortabele zithoek. In het met één Michelinster 
bekroonde restaurant De Kromme Dissel dineer je in een mooi interieur met houten 
balken (vooraf reserveren). Ontspannen kun je in het binnenzwembad, het solarium, 
de whirlpool, de sauna of op het terras.

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

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

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

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

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• een welkomstdrankje
• een fles wijn op de 

kamer
• vrij gebruik van de 

Finse sauna, het 
Turks stoombad, de 
whirlpools, het zwembad 
en de fitnessruimte
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Sandton Château De Raay in  Baarlo

30 

  SANDTON CHÂTEAU DE RAAY ****
 BAARLO •  NEDERL AND

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

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

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

 Sandton Château De Raay 
 Raayerveldlaan  6 •  5991 EN  Baarlo ( Nederland) 

 T +31 (0)77 321 40 00 •  www.sandton.eu •  baarlo@sandton.eu

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een deluxekamer

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

 

 Bilderberg Château Holtmühle in  Tegelen

31 

  BILDERBERG CHÂTEAU 
HOLTMÜHLE ****

 TEGELEN •  NEDERL AND

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

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

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

 Bilderberg Château Holtmühle 
 Kasteellaan  10 •  5932 AG  Tegelen ( Nederland) 

 T +31 (0)77 373 88 00 •  www.bilderberg.nl •  holtmuehle@bilderberg.nl

  VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een deluxekamer

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

 

 HOTEL MERICI in  Sittard

32 

  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
Reserveren kan uitsluitend via Bongo. Meer details over de reserveringsprocedure 

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

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

 T +31 (0)46 400 90 02 •  www.hotelmerici.nl •  reservering@hotelmerici.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Designhotel Maastricht in  Maastricht
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  DESIGNHOTEL MAASTRICHT ****
 MAASTRICHT •  NEDERL AND

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

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

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

 Designhotel Maastricht 
 Stationsstraat  40 •  6221 BR  Maastricht ( Nederland) 

 T +31 (0)43 328 25 25 •  www.designhotelmaastricht.com •  info.designhotel@edenhotels.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in een 
Timeless Basic-kamer

• ontbijtbuffet met glaasje 
bubbels
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Buitenplaats Vaeshartelt in  Maastricht � NEDERLAND

34 

  BUITENPLAATS VAESHARTELT ***
 MAASTRICHT •  NEDERL AND

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

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

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

 Buitenplaats Vaeshartelt 
 Weert  9 •  6222 PG  Maastricht ( Nederland) 

 T +31 (0)43 369 02 00 •  www.vaeshartelt.nl •  info@vaeshartelt.nl

  VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Villa Valkenburg in  Valkenburg

35 

  VILLA VALKENBURG
 VALKENBURG •  NEDERL AND

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

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

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

 Villa Valkenburg 
 Plenkertstraat  41-43 •  6301 GL  Valkenburg ( Nederland) 

 T +31 (0)43 601 32 41 •  www.villavalkenburg.nl •  info@villavalkenburg.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Hotel Winselerhof in  Landgraaf

36 

  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 
gewelvenplafonds 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 deluxekamer

• prosecco-ontbijt buffet

Opgelet: het is mogelijk 
om een juniorsuite te 
reserveren (op basis 
van beschikbaarheid). 
Hiervoor betaal je ter 
plaatse 20 euro per 
kamer per nacht bij. Je 
overlegt deze mogelijkheid 
telefonisch met Bongo.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hotel Klein Zwitserland - Wellness & Spa in  Slenaken

37 

HOTEL KLEIN ZWITSERLAND ****S

 SLENAKEN •  NEDERL AND

 Klein Zwitserland is de naam van de glooiende streek waar het riviertje de Gulp vanuit 
België Nederland binnenkomt. In dit bosrijke natuurgebied, bovenop een heuvel en net 
buiten de dorpskern van Slenaken, ligt Hotel Klein Zwitserland. Het is een rustig gelegen 
familiehotel waar modern comfort met een rijke toeristische traditie gecombineerd 
wordt. In het à-la-carterestaurant kun je dagelijks genieten van heerlijke, creatieve 
gerechten, die met passie bereid worden. In de lounge met aangrenzend panoramaterras 
is het heerlijk vertoeven in een oase van natuurschoon en rust. Het hotel beschikt over 
een wellness-, spa- en beauty-afdeling.

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

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

Hotel Klein Zwitserland 
 Grensweg  11 •  6277 NA  Slenaken ( Nederland) 

 T +31 (0)43 457 32 91 •  www.kleinzwitserland.com •  info@kleinzwitserland.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt

Extra: met je Bongo kun 
je gebruikmaken van 
het overdekt zwembad, 
fitnessruimte, sauna's en 
stoombad mits bijbetaling 
van 9,5 euro per persoon 
(inclusief gebruik badjas, 
slippers en handdoek).
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Bilderberg Kasteel Vaalsbroek in  Vaals

38 

  BILDERBERG KASTEEL 
VAALSBROEK ****

 VAALS •  NEDERL AND

 Op de plek waar Nederland, België en Duitsland samenvloeien, ligt een oase van rust en 
luxe: Bilderberg Kasteel Vaalsbroek. Het hart van Bilderberg Kasteel Vaalsbroek wordt 
gevormd door een kasteel dat dateert uit 1761. Overnachten doe je in een kamer in de 
naast het kasteel gelegen moderne hotelvleugels. 's Ochtends wacht je een uitgebreid 
ontbijt in het Kruidentuin Restaurant. 's Avonds kun je er ook luxueus dineren. Tot 
de faciliteiten van het hotel hoort ook het Spa & Wellness Centre Vaalsbroek waar je 
heerlijk kunt ontspannen.

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

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

 Bilderberg Kasteel Vaalsbroek 
 Vaalsbroek  1 •  6291 NH  Vaals ( Nederland) 

 T +31 (0)43 308 93 08 •  www.bilderberg.nl •  vaalsbroek@bilderberg.nl

 VOOR 2 PERSONEN:  

• een overnachting
• ontbijt
• welkomstdrankje 

(koffie of thee)
• toegang tot het 

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

 

 Kasteel Bloemendal in  Vaals � NEDERLAND

39 

  KASTEEL BLOEMENDAL ****
 VAALS •  NEDERL AND

 In het glooiende Limburgse landschap voert een lange oprijlaan je naar een immens, 
achttiende-eeuws kasteel. Het werd gebouwd in opdracht van een gefortuneerde 
Lakenfabrikant uit Aken en diende onder meer als buitenverblijf, klooster, kostschool 
en veldhospitaal. Eind jaren 1990 werd het gebouw gerestaureerd en uitgebreid tot 
luxehotel. Hier verblijf je in een unieke kasteelsfeer. De 77 stijlvolle en ruime kamers 
zijn voorzien van alle gemakken. Voor een uitgebreid ontbijtbuffet, lunch of romantisch 
diner word je ontvangen in het stijlvolle restaurant met uitzicht over de kasteeltuin. In 
de zomer kun je genieten van een lunch of een aperitief op het terras.

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

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

 Kasteel Bloemendal 
 Bloemendalstraat  150 •  6291 CM  Vaals ( Nederland) 

 T +31 (0)43 365 98 00 •  www.hotelbloemendal.nl •  bloemendal@valk.nl

  VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Inntel Hotels Art Eindhoven in  Eindhoven

40 

  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 
moderne comfort. Alle 230 kamers en suites hebben een eigen inrichting met gratis 
draadloos internet, flatscreentelevisie, minibar, kluisje en badkamer met inloopdouche 
of bad. Verder beschikt het hotel over een modern restaurant 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
• ontbijt
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 City Resort Hotel Helmond in  Helmond

41 

  CITY RESORT HOTEL HELMOND ****
 HELMOND •  NEDERL AND

 City Resort Hotel Helmond staat voor puur Brabants genieten. Sinds eind 2013 kun 
je hier terecht in een splinternieuw multifunctioneel complex. Het mooie hotel biedt 
een natuurlijk rustpunt in de dagelijkse hectiek. De gunstige ligging, het comfort en 
de luxueuze uitstraling maken van dit hotel een heerlijke plek om te vertoeven. Laat je 
inspireren door de vele wellnessfaciliteiten, zoals de verschillende soorten sauna's, de 
stoomcabine, het kruidenbad en de hamam (tegen betaling). Voor een tongstrelend 
diner stap je binnen in het restaurant Op Suyt. Een drankje bestellen kan altijd in de 
gezellige bar. Het hotel heeft ook een bowlingbaan, wat garant staat voor een hilarische 
avond vol plezier.

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

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

 City Resort Hotel Helmond 
 Scheepsboulevard  2 •  5705 KZ  Helmond ( Nederland) 

 T +31 (0)492 87 00 57 •  www.cityresorthelmond.nl •  hotelhelmond@cityresort.nl

 VOOR 2 PERSONEN:  

• een overnachting in 
een deluxekamer

• ontbijt
• gebruik van alle 

fitnessfaciliteiten
• deelname aan alle 

groepslessen
• korting van 20% op 

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

 

 Hotel Klooster Elsendael in  Boxmeer � NEDERLAND

42 

  HOTEL KLOOSTER ELSENDAEL ***
 BOXMEER •  NEDERL AND

 In het Noord-Brabantse Boxmeer vind je het Hotel Klooster Elsendael, een betoverend 
hotel dat is ondergebracht in een voormalig klooster. Dit is een plaats waar geschiedenis, 
cultuur en moderne luxe samen een harmonieus geheel vormen. Daarbij komt ook nog 
eens een restaurant waar je in een al even stijlvol decor kunt genieten van creatieve 
gerechten met geraffineerde smakencombinaties en heerlijke wijnen. Het à-la-
cartemenu wisselt wekelijks zodat je telkens weer smult van andere lekkernijen. Met 
wat geluk kun je tafelen op het terras in de prachtige tuin.

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

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

 Hotel Klooster Elsendael 
 Dr Peelenstraat  8 •  5831 EG  Boxmeer ( Nederland) 

 T +31 (0)485 76 90 64 •  www.hotelkloosterelsendael.nl •  info@hotelkloosterelsendael.nl

  VOOR 2 PERSONEN:  

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

 

 Fletcher Landgoedhotel
 
Renesse in  Renesse � NEDERLAND

43 

  FLETCHER LANDGOEDHOTEL 
RENESSE ***

 RENESSE •  NEDERL AND

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

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

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

 Fletcher Landgoedhotel Renesse 
 Stoofwekken  5 •  4325 BC  Renesse ( Nederland) •  T +31 (0)111 46 17 88 

www.fletcherlandgoedhotelrenesse.nl •  info@fletcherlandgoedhotelrenesse.nl

  VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt

 N
ED

ER
LA

N
D



63

DEZE BONGO

ADRES

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

 

 Hostellerie Schuddebeurs - Hampshire Classic in  Schuddebeurs

44 

  HOSTELLERIE SCHUDDEBEURS - 
HAMPSHIRE CLASSIC ***

 SCHUDDEBEURS •  NEDERL AND

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

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

 

 Strandhotel Duinheuvel - 
 
Hotel Wilhelmina in  Domburg

45 

  STRANDHOTEL DUINHEUVEL -  
HOTEL WILHELMINA ***

 DOMBURG •  NEDERL AND

 Direct achter de duinen, op enkele stappen van het strand en op slechts tweehonderd 
meter van het centrum van de Zeeuwse badplaats Domburg, liggen Strandhotel 
Duinheuvel en Hotel Wilhelmina. Het eigenzinnige Strandhotel Duinheuvel telt 
35 comfortabele kamers waarvan de meeste met balkon of terras. Een aantal kamers 
heeft uitzicht op de Noordzee. Het uitgebreide ontbijtbuffet wordt geserveerd in de 
Duingalerie. Het om de hoek gelegen zusterhotel Wilhelmina herbergt 28 kamers 
met dezelfde faciliteiten als Strandhotel Duinheuvel. De ligging van deze twee 
driesterrenhotels is ronduit perfect: op vijftig meter van het mooiste strand van 
Nederland.

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

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

  Strandhotel Duinheuvel - Hotel Wilhelmina 
 Badhuisweg  2 •  4357 AV  Domburg ( Nederland) 

 T +31 (0)118 58 12 82 •  info@wilduin.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt in een van beide 

hotels (afhankelijk van 
beschikbaarheid)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Hotel Zilt Vlissingen in  Vlissingen

46 

  HOTEL ZILT VLISSINGEN ***
 VLISSINGEN •  NEDERL AND

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

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

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

 Hotel Zilt Vlissingen 
 Nieuwendijk  39 •  4381 BW  Vlissingen ( Nederland) 

 T +31 (0)118 41 09 21 •  www.hotel-zilt.nl •  info@hotel-zilt.nl

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een deluxekamer

• uitgebreid ontbijtbuffet
• hele dag verse koffie en 

thee op verzoek

 N
ED

ER
LA

N
D





BELGIË





DE BLANKAARTROUTE
De Blankaart is een natuurgebied langs 
de rechteroever van de IJzer, net ten 
zuiden van Diksmuide, dat voorname-
lijk uit drassige weiden en hooilanden 
bestaat. Het waterrijke gebied trekt van 
oudsher grote concentraties water vogels 
aan. Door het natuur gebied loopt een 
prachtige wandelroute van 10 kilometer. 
Van 15 april tot 15 september kun je 
hier bovendien een tochtje maken met 
de fluisterboot: zonder de dieren op 
de oevers te storen verken je in een 
geruisloze boot alle hoeken van het 
Blankaartmoeras. 



DE LADDERTJESWANDELING
Les Echelles de Rochehaut, of ook wel de 
Laddertjeswandeling in het Nederlands, is 
waarschijnlijk de meest beruchte wande-
ling van België. Deze lusvormige wandeling 
van 5 kilometer in de vallei van de Semois 
start aan de kerk van Rochehaut en 
duurt ongeveer drie uur. Met behulp van 
enkele stevige ladders wandel je langs 
diepe afgronden en over steile rotsen. 
De wandeling heeft een hoge moeilijk-
heidsgraad, maar wie de tocht aandurft, 
wordt onderweg getrakteerd op prachtige 
panorama’s. 

DE BRONNENWANDELING
De Bronnenwandeling in de Voerstreek 
werd in 2012 verkozen tot de mooiste 
wandelroute van Vlaanderen. De wan-
deling is 8,5 kilometer lang en brengt je 
langs de fraaiste plekjes van dit afgelegen 
stukje Vlaanderen. Onderweg passeer 
je talrijke bronnen, bosrijke gebieden 
en heuvels met idyllische vergezichten. 
Tijdens de tocht zie je ook de vakwerk-
huisjes van Veurs, de Commanderie van 
Sint-Pieters-Voeren en het spoorweg-
viaduct van Sint-Martens-Voeren. Een 
aanrader!



DE MUZIEKBOSROUTE
De Muziekbosroute spreekt meteen 
tot de verbeelding dankzij haar prach-
tige naam. Ook de startplaats van de 
wandeling klinkt als muziek in de oren: 
Louise-Marie, een gehuchtje pal in de 
Vlaamse Ardennen dat vernoemd werd 
naar de eerste Belgische koningin. Je 
wandelt gedurende 11 kilometer over 
onverharde paadjes door de natuurpracht 
van het Muziekbos. In april en mei veran-
dert het bos in een echt sprookjesdecor: 
dan staat het gebied vol blauwe bos-
hyacinten die zorgen voor een indruk-
wekkend bloementapijt.

DE MULLERTHAL TRAIL
De Mullerthal Trail is een bewegwijzerd 
wandelpad van 112 kilometer door de 
indrukwekkende natuur van de regio  
Mullerthal, Luxemburgs Klein 
 Zwitserland. Je kunt de volledige trail 
in verschillende dagen afleggen of je 
kunt één enkele etappe uitkiezen voor 
een dagtocht. De trail voert door de 
gevarieerde landschapsvormen van de 
regio en biedt voor elk wat wils: rotsen, 
water, cultuur, vergezichten… Dit is het 
Groothertogdom Luxemburg op zijn 
best!
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Saint Sauveur Hotel in  Blankenberge

47 

  SAINT SAUVEUR HOTEL ****
 BL ANKENBERGE •  BELGIË

 In Blankenberge, op honderd meter van het strand en de zeedijk, ligt het viersterren-
designhotel Saint Sauveur. Met je bon geniet je van een overnachting in een designkamer 
en word je 's morgens verwend met een champagneontbijtbuffet. De kamers beschikken 
naast een strak interieur over een televisie, een radio, een telefoon, een minibar, een 
kluisje en een moderne badkamer met bad of douche en haardroger. Na een drukke 
dag kun je gebruikmaken van het zwembad, de sauna en de zonnebank. 's Avonds kun 
je voor een verrassend diner terecht in het restaurant Starckx.

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
• gebruik van zwembad 

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

 

 Martin's Brugge (***S) in  Brugge

48 

  MARTIN'S BRUGGE ***S

 BRUGGE •  BELGIË

 Bijna letterlijk in de schaduw van het belfort, in een van de vele pittoreske straatjes van 
Brugge, ligt het hotel Martin's Brugge. Het hedendaagse en kleurrijke design van de 
lobby springt meteen in het oog. In deze ruimte kom je helemaal tot rust na een dagje 
in de binnenstad. De 177 kamers hebben allemaal een badkamer met bad of douche, 
minibar, flatscreen, telefoon en safe en bieden je een uitzicht op het belfort of op de 
ruime binnenkoer met terras. 's Ochtends geniet je in de ontbijtzaal van een lekker 
ontbijtbuffet. In Martin's Bar kun je een verfrissend drankje nuttigen. Bij mooi weer 
vertoef je wellicht op het terras van de fraaie binnenkoer.

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

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

 Martin's Brugge 
 Oude Burg  5 •  8000  Brugge ( België) 

 T +32 (0)50 44 51 11 •  www.martinshotels.com •  brugge@martinshotels.com

 VOOR 2 PERSONEN:  

• een overnachting
• ontbijt

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

 

 Hotel Steenhuyse in  Oudenaarde

49 

  HOTEL STEENHUYSE ***
 OUDENAARDE •  BELGIË

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

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

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

 Hotel Steenhuyse 
 Markt  37 •  9700  Oudenaarde ( België) 

 T +32 (0)55 23 23 73 •  www.steenhuyse.info •  post@steenhuyse.info

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• een glaasje cava bij 

aankomst

Opgelet: check-in vindt 
plaats tussen 16 uur en 
19 uur of op afspraak.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 The Plaza Hotel Antwerpen in  Antwerpen

50 

  THE PLAZA HOTEL ANTWERPEN ****
 ANTWERPEN •  BELGIË

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

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

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

 The Plaza Hotel Antwerpen 
 Charlottalei  49 •  2018  Antwerpen ( België) 

 T +32 (0)3 287 28 70 •  www.plaza.be •  book@plaza.be

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een deluxekamer

• ontbijt
• een welkomstdrankje

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

 

 BANKS Hotel in  Antwerpen

51 

  BANKS HOTEL ****
 ANTWERPEN •  BELGIË

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

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

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

 BANKS Hotel 
 Steenhouwersvest  55 •  2000  Antwerpen ( België) 

 T +32 (0)3 232 40 02 •  www.hotelbanks.com •  info@hotelbanks.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• gratis drinks & bites in 

het Daytime Café 
(van 16.30 tot 20 uur, 
zondag tot 17.30 uur)
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Radisson Blu Hotel Hasselt in  Hasselt

52 

  RADISSON BLU HOTEL HASSELT ****
 HASSELT •  BELGIË

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

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

• ontbijt buffet
• toegang tot de  

Health & Leisure Club
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Carbon Hotel - Different Hotels in  Genk
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  CARBON HOTEL - 
DIFFERENT HOTELS ****

 GENK •  BELGIË

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

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

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

 Carbon Hotel - Different Hotels 
 Europalaan  38 •  3600  Genk ( België) 

 T +32 (0)89 32 29 20 •  www.carbonhotel.be •  info@carbonhotel.be

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Hotel Mardaga - Different Hotels in  As

54 

  HOTEL MARDAGA - 
DIFFERENT HOTELS ****

 AS •  BELGIË

 In het hart van Belgisch Limburg, in een groene omgeving en aan de rand van Nationaal 
Park Hoge Kempen, ligt As. Daar vind je, grenzend aan een twee hectare groot privépark, 
Hotel Mardaga, een smaakvol klassehotel met de uitstraling van een luxueus Engels 
landhuis. De achttien ruime kamers zijn alle uniek ingericht en voorzien van televisie, 
telefoon, minibar en ruime badkamer met bad, douche, toilet en haardroger. 's Ochtends 
word je in de ontbijtkamer verwelkomd voor een lekker ontbijtbuffet. Onder hetzelfde 
dak vind je een gezellig toprestaurant dat is opgedeeld in kleine zaaltjes. Bij mooi weer 
geniet je op het terras met uitzicht op het park.

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

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

 

 Kasteel Wurfeld in  Maaseik � BELGIË
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  KASTEEL WURFELD ****
 MAASEIK •  BELGIË

 Kasteel Wurfeld prijkt op twee kilometer van het centrum van Maaseik en staat midden 
in een besloten en schilderachtig landschap. Het gebouw is omringd door een privépark 
van 2,5 hectare groot, met vijvers en aangelegde tuinen. De oudste delen van het gebouw 
dateren uit 1640 en veel authentieke details zijn nog zichtbaar. De wintertuin van het 
kasteel biedt onderdak aan het restaurant. Het ervaren keukenpersoneel serveert 
culinaire hoogstandjes en op de wijnkaart staan maar liefst negentig verschillende 
wijnen. Ook in het salon of in de tuin van het kasteel kun je genieten van een glaasje.

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

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

 Kasteel Wurfeld 
 Kapelweg  60 •  3680  Maaseik ( België) 

 T +32 (0)89 56 81 36 •  www.kasteelwurfeld.be •  info@kasteelwurfeld.be

  VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Terhills Hotel in  Maasmechelen

56 

  TERHILLS HOTEL ****
 MAASMECHELEN •  BELGIË

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

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

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

 Terhills Hotel 
 Zetellaan  64 •  3630  Maasmechelen ( België) 

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

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• een welkomstdrankje

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

 

 Domaine La Butte aux Bois - 
 
Relais & Châteaux in  Lanaken

57 

  DOMAINE LA BUTTE AUX BOIS - 
RELAIS & CHÂTEAUX ****

 L ANAKEN •  BELGIË

 Aan de rand van een groot natuurgebied, vlak bij Maastricht, ligt Domaine La Butte 
aux Bois. Het landhuis uit 1926 werd verbouwd tot een stijlvol oord, midden in een 
majestueuze tuin. De 59 kamers, ingericht in hedendaagse Flamantstijl, zijn verdeeld 
over twee landhuizen. Je logeert in een ruime kamer, voorzien van badkamer met bad 
en douche, haardroger, koffie- en theefaciliteiten, minibar, telefoon en fruitmandje. In 
het restaurant of op het terras smul je van eigentijdse, klassiek ge inspireerde gerechten 
of een heerlijk ontbijt. In Spa Retreat La Forêt kun je je professioneel laten verzorgen 
(mits reservatie).

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

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

 Domaine La Butte aux Bois - Relais & Châteaux 
 Paalsteenlaan  90 •  3620  Lanaken ( België) 

 T +32 (0)89 73 97 70 •  www.labutteauxbois.be •  info@labutteauxbois.be

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een kamer van La Villa

• ontbijtbuffet met 
bubbels
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Eburon Hotel - Different Hotels in  Tongeren

58 

  EBURON HOTEL - 
DIFFERENT HOTELS ****

 TONGEREN •  BELGIË

 In Tongeren, in het centrale deel van een historisch gasthuis voor pelgrims, vind je het 
trendy ingerichte Eburon Hotel. De twaalfde-eeuwse gebouwen zijn na een grootscheepse 
renovatie perfect geïntegreerd in het bruisende stadscentrum. Het Eburon Hotel telt 
52 comfortabel ingerichte kamers. Aan kleur, design en comfort geen gebrek met een 
tweepersoonsregendouche, een ruime badkamer, gratis draadloos internet, flatscreens en 
iPod-docks van Bose. 's Ochtends wacht je onder de authentieke houten balken van het 
dak een lekker ontbijt. In de nabije omgeving van het hotel, in het centrum van Tongeren, 
vind je talloze brasseries en zelfs sterrenrestaurants waar je kunt genieten van heerlijke 
gerechten. Ook het bekende Gallo-Romeins Museum ligt op een steenworp van het hotel.

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

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

 Eburon Hotel - Different Hotels 
 De Schiervelstraat  10 •  3700  Tongeren ( België) 

 T +32 (0)12 23 01 99 •  www.eburonhotel.be •  info@eburonhotel.be

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een comfortkamer

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

 

 Hotel Blanckthys in  's Gravenvoeren

59 

  HOTEL BLANCKTHYS ***
 'S GRAVENVOEREN •  BELGIË

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

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

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

 Hotel Blanckthys 
 Kinkenberg  6 •  3798  's Gravenvoeren ( België) 

 T +32 (0)4 381 24 66 •  www.blanckthys.be •  receptie@blanckthys.be

 VOOR 2 PERSONEN:  

• een overnachting in 
een luxecomfortkamer

• ontbijt
• flesje cava op de kamer

 BE
LG

IË



87

DEZE BONGO

ADRES

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

 

 Martin's Klooster in  Leuven

60 

  MARTIN'S KLOOSTER ****
 LEUVEN •  BELGIË

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

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

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

 Martin's Klooster 
 Onze-Lieve-Vrouwstraat  18 •  3000  Leuven ( België) 

 T +32 (0)16 21 31 41 •  www.martinshotels.com •  klooster@martinshotels.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Crowne Plaza Brussels - Le Palace in  Brussel

61 

  CROWNE PLAZA BRUSSELS - 
LE PALACE ****

 BRUSSEL •  BELGIË

 De geschiedenis van Crowne Plaza Brussels - Le Palace gaat terug tot 1908. Doorheen 
de jaren speelde dit prestigieuze hotel een vooraanstaande rol in Brussel. Door zijn 
centrale ligging vlak bij de Grote Markt ligt dit etablissement op een kruispunt van het 
culturele, commerciële en zakelijke Brusselse leven. In 2008 werd het hotel volledig 
gerenoveerd. De architect vond inspiratie in de art nouveau, waardoor het hotel de flair 
van de vorige eeuwwisseling uitstraalt. Het authentieke decor bleef bewaard en werd 
gecombineerd met alle moderne gemakken. Crowne Plaza Brussels - Le Palace is de 
perfecte uitvalbasis voor een charmant weekend in Brussel.

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

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

 Crowne Plaza Brussels - Le Palace 
Ginestestraat  3 •  1210  Brussel ( België) 

 T +32 (0)2 203 62 00 •  www.crowneplaza.com •  reservations@cpbxl.be

 VOOR 2 PERSONEN:  

• een overnachting
• ontbijt
• verrassing op de kamer BE

LG
IË



89

DEZE BONGO

ADRES

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

 

 Hotel Manos Stéphanie in  Brussel

62 

  HOTEL MANOS STÉPHANIE ****
 BRUSSEL •  BELGIË

 Hotel Manos Stéphanie staat bekend om zijn gastvrijheid en verfijnd decor. De 55 ruime 
en smaakvolle kamers beschikken over alle hedendaags comfort (televisie, minibar, 
haardroger, Nespresso-machine) en de badkamer is stijlvol in marmer uitgevoerd. 
Het hotel heeft geen eigen restaurant, maar op wandelafstand vind je ontelbare eet-
gelegenheden alsook vele winkels op de befaamde Louizalaan. Op vijfhonderd meter 
van het hotel kun je relaxen in het kleine, maar unieke Lella Spa Centre. Het bevindt 
zich in het vijfsterrenzusterhotel Manos Premier.

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

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

Hotel Manos Stéphanie 
Charleroise Steenweg  28 •  1060  Brussel ( België) 

 T +32 (0)2 539 02 50 •  www.manosstephanie.com •  stay@manosstephanie.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een superiorkamer

• ontbijt
• een welkomstdrankje

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

 

 Hotel Lido Mons Centre in  Bergen

63 

  HOTEL LIDO MONS CENTRE ****
 BERGEN •  BELGIË

 Wie fan is van kunstmusea en historische gebouwen moet in Bergen zijn. Je brengt er 
een bezoekje aan het Museum voor Schone Kunsten BAM of het belfort, geklasseerd 
als Unesco-werelderfgoed. Om na een dagje kuieren door het gezellige centrum 
comfortabel op krachten te komen, kun je terecht in Hotel Lido Mons Centre. Op 
een halve kilometer van de Grote Markt sluit je er je ogen in een ruime en lichte kamer 
met flatscreentelevisie en wifi. In de wellness van het hotel met sauna en jacuzzi gun je 
jezelf een deugddoende rustpauze vooraleer je de stad weer intrekt voor een nieuwe 
dag vol bezienswaardigheden.

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

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

 Hotel Lido Mons Centre 
 Rue des Arbalestriers  112 •  7000  Bergen ( België) 

 T +32 (0)65 32 78 00 •  www.lido.be •  info@lido.be

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een boutiquekamer

• ontbijt
• toegang tot de 

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

 

 Château de Vignée in  Vignée 

64 

  CHÂTEAU DE VIGNÉE ***
 VIGNÉE •  BELGIË

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

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

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

 Château de Vignée 
 Rue de Montainpré  27 •  5580  Vignée ( België) 

 T +32 (0)84 37 84 05 •  www.chateaudevignee.be •  chateaudevignee@skynet.be

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• een welkomstdrankje

 BELG
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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 Lubin-heuvel. Een kabellift verbindt het hotel met het bekende kuurcentrum 
bovenop de heuvel. Het hotel ontvangt je in een van zijn 120 luxekamers. Brasserie Les 
Saisons de Spa laat je genieten van regionale en internationale brasseriespecialiteiten. 
Ook staan er seizoensgebonden menu's op de kaart, geïnspireerd door smaken van 
alle werelddelen. Het verwarmde buitenterras met uitzicht op het stadscentrum is 
zeer populair. Het uitgebreide ontbijt wordt elke ochtend in de brasserie geserveerd 
en bestaat uit gerookte zalm, ontbijtgranen, yoghurt, vers fruit, verschillende soorten 
thee en een assortiment broodjes en koffiekoeken. Verder herbergt het hotel een 
fitnessgedeelte met sauna en ontspanningsruimte.

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

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

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

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

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• toegang tot de sauna 

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

 

 Hôtel de la Source in  Francorchamps

66 

  HÔTEL DE LA SOURCE ****
 FRANCORCHAMPS •  BELGIË

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

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

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

 Hôtel de la Source 
 Route du Circuit  22 •  4970  Francorchamps ( België) 

 T +32 (0)87 79 58 00 •  www.hotel-de-la-source.com •  reservations@hotel-de-la-source.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• toegang tot de sauna 

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

 

 Romantik Hotel Le Val d'Amblève in  Stavelot

67 

  ROMANTIK HOTEL 
LE VAL D'AMBLÈVE ****

 STAVELOT •  BELGIË

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

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

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

 Romantik Hotel Le Val d'Amblève 
 Route de Malmedy  7 •  4970  Stavelot ( België) 

 T +32 (0)80 28 14 40 •  www.levaldambleve.be •  info@levaldambleve.be

 VOOR 2 PERSONEN:  

• een overnachting
• ontbijt
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FRANKRIJK





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



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

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



GROEN PARIJS
Op mooie zomerdagen lijkt het wel alsof half 
Parijs in Parc des Buttes-Chaumont fla-
neert. Met een oppervlakte van 25 hectare 
en meer dan 5 kilometer aan wandel paden 
is het een van de grotere parken van de stad. 
Het park ligt op een heuvel en door gebruik 
van dynamiet werden hoge rotskliffen ge-
creëerd, die als een eiland in het meer liggen. 
Twee bruggen, waarvan eentje de onprettige 
bijnaam ‘de zelfmoordbrug’ kreeg, geven 
toegang tot het eiland. Bovenop de rots 
staat de kleine Sybille-tempel, vanwaar je 
een mooi uitzicht op de Sacré-Cœur hebt.

TUSSEN HEIDE, ZEE EN 
ROTSEN
Tussen Saint-Malo en Saint-Brieuc liggen 
de spectaculaire kliffen van Cap Fréhel. 
Deze uitzonderlijke plek ligt zeventig 
meter boven de zee en bestaat uit leisteen 
en rode zandsteen. Je hebt er een van de 
mooiste uitzichten van heel Bretagne. 
Vanop Cap Fréhel start een wandel-
pad naar Fort La Latte, een klein maar 
imposant middeleeuws kasteel. Onderweg 
loop je langs mooie heidevelden en heb je 
constant uitzicht op de diepblauwe zee.



Parijs
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HOTELS IN FRANKRIJK

75  Hôtel Monceau Elysées in  Paris 112
76  Hôtel Massena in  Parijs 113
77  Hôtel Jardin de Villiers in  Parijs 114
78  Vienna House Dream Castle at Disneyland® Paris 

in  Marne-la-Vallée 115
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69  Crowne Plaza Lille - Euralille in  Lille 106
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71  Hôtel La Citadelle Metz - MGallery by Sofitel 

in  Metz 108
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74  Hôtel-Restaurant du Parc & Spa in  Thann 111



Ontdek nog meer adressen op  
www.usebongo.nl
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 NAJETI Hôtel Château Tilques in  Tilques

68 

  NAJETI HÔTEL CHÂTEAU TILQUES ***
 TILQUES •  FRANKRIJK

 Aan de rand van een waterrijk natuurpark, op vijf kilometer van het historische stadje 
Saint-Omer, ligt het uit 1871 daterende Hôtel Château Tilques. Het hotel heeft 
53 kamers waarvan het merendeel in het kasteel zelf zijn gevestigd. Aperitieven doe 
je in het stijlvolle salon met antieke meubels en voortreffelijk dineren kun je in het op 
het domein gelegen koetshuis. De keuken van het gastronomische restaurant Le Vert 
Mesnil staat bekend als een van de beste gastronomische adressen in het noorden van 
Frankrijk. Naast een tennisbaan herbergt het vier hectare grote kasteeldomein ook 
een boulodrome en een wandelpad.

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

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

 Najeti Hôtel Château Tilques 
 Rue du Château  12 •  62500  Tilques ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 21 88 99 99 •  www.tilques.najeti.fr •  tilques@najeti.fr

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een charmekamer

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

 

 Crowne Plaza Lille - Euralille in  Lille

69 

  CROWNE PLAZA LILLE - EURALILLE ****
 LILLE •  FRANKRIJK

 Het Crowne Plaza Lille – Euralille ligt vlak tegenover het station Lille Europe, op enkele 
minuten stappen van de Grand Place van Lille. Het hotel telt 121 kamers die allemaal 
voorzien zijn van het nodige viersterrencomfort. Daarnaast beschikt het hotel over 
een eigen restaurant en een bar waar je op elk moment van de dag terechtkunt. Naast 
cultuurliefhebbers komen ook shopaholics graag naar Lille. In het historische centrum 
wisselen luxeboetieks en grote ketens elkaar af. En naast het hotel vind je het overdekte 
winkelcentrum Euralille, met meer dan 120 winkels. Voor elk wat wils dus!

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

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

 Crowne Plaza Lille - Euralille 
 Boulevard de Leeds  335 •  59777  Lille ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 20 42 46 46 •  www.lille-crowneplaza.com •  contact@lille-crowneplaza.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Holiday Inn Reims Centre in  Reims

70 

  HOLIDAY INN REIMS CENTRE ****
 REIMS •  FRANKRIJK

 De Noord-Franse stad Reims is de hoofdstad van de Champagnestreek. Je kunt er 
proeven van lekkere bubbels en uiteraard kun je er ook een voorraadje voor thuis inslaan. 
Ook op cultureel vlak heeft de stad veel te bieden. De ligging van het Holiday Inn Reims 
Centre is ideaal. Het hotel geeft door de glazen voorgevel en de lift aan de buitenkant 
een erg moderne eerste indruk. De lift met panoramisch uitzicht brengt je naar een van 
de zes verdiepingen van het hotel. De kamers zijn door de mooie decoratie bijzonder 
warm en rustgevend. Vanuit de bar en het restaurant op de zevende verdieping heb je 
een prachtig uitzicht op de kathedraal.

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

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

 Holiday Inn Reims Centre 
 Rue Buirette  46 •  51100  Reims ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 26 78 99 99 •  www.holidayinn-reims.com •  hotel@hireims.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Hôtel La Citadelle Metz - MGallery by Sofitel in  Metz

71 

  HÔTEL LA CITADELLE METZ - 
MGALLERY BY SOFITEL

 METZ •  FRANKRIJK

 De stad Metz, prachtig gelegen aan de  oevers van de Moezel, heeft met haar rijke historische 
verleden heel wat verhalen te vertellen. Getuige daarvan zijn de monumentale gebouwen, 
de oude stadswallen en een imposante kathedraal. Om helemaal in de sfeer te blijven, 
kun je er logeren in het prachtige Hôtel La Citadelle Metz - MGallery by Sofitel, dat 
ondergebracht is in de zestiende-eeuwse citadel. Het hotel combineert moeiteloos het 
historische karakter van het gebouw met verfijnde hedendaagse luxe. Je verblijf maak 
je helemaal af met een smakelijk diner in de brasserie of in het met een Michelin-ster 
bekroonde restaurant Le Magasin aux Vivres. Dank zij de centrale ligging van het hotel 
ligt Metz letterlijk aan je voeten. 

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

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

 Hôtel La Citadelle Metz - MGallery by Sofitel 
 Avenue Ney  5 •  57000  Metz ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 87 17 17 17 •  www.accorhotels.com •  contact@citadelle-metz.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Hôtel Hannong in  Straatsburg

72 

  HÔTEL HANNONG ****
 STRAATSBURG •  FRANKRIJK

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

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

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

 Hôtel Hannong 
 Rue du 22 Novembre  15 •  67000  Straatsburg ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 88 32 16 22 •  www.hotel-hannong.com •  info@hotel-hannong.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Hôtel le Colombier in  Obernai

73 

  HÔTEL LE COLOMBIER ***
 OBERNAI •  FRANKRIJK

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

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

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

 Hôtel Le Colombier 
 Rue Dietrich  6-8 •  67210  Obernai ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 88 47 63 33 •  www.hotel-colombier.com •  info@hotel-colombier.com

 VOOR 2 PERSONEN:  

• een overnachting in een 
privilegekamer

• ontbijt
• toegang tot de 

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

 

 Hôtel-Restaurant du Parc & spa in  Thann
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  HÔTEL-RESTAURANT DU PARC & SPA ***
 THANN •  FRANKRIJK

 Laat je verleiden tot een romantisch verblijf in het historische Hôtel-Restaurant du Parc 
& Spa en raak betoverd door de charme van dit gebouw uit de negentiende eeuw, waar 
destijds de beau monde kwam logeren. Het hotel ligt aan het begin van de wijnroute in de 
charmante stad Thann op enkele kilometers van Colmar en Basel. Hôtel-Restaurant du 
Parc & Spa is een klassiek hotel met romantische kamers. Verwacht je aan majestueuze 
hemelbedden en weelderige draperieën. Bij mooi weer kun je ontbijten aan de rand 
van het zwembad. In het restaurant van het hotel kun je 's avonds terecht voor een 
gastronomisch spektakel.

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

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

 Hôtel-Restaurant du Parc & Spa 
 Rue Kléber  23 •  68800  Thann ( Frankrijk) 

 T +33 (0)3 89 37 37 47 •  www.alsacehotel.com •  reception@alsacehotel.com

 VOOR 2 PERSONEN:  

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

 

 Hôtel Monceau Elysées in  Paris

75 

  HÔTEL MONCEAU ELYSÉES ***
 PARIS •  FRANKRIJK

 Hôtel Monceau Elysées bevindt zich in een klassevol gebouw, gelegen tussen het 
Parc Monceau en de beroemde Arc de Triomphe. In deze buurt word je meteen 
ondergedompeld in de Parijse sfeer. Geniet van de prachtige gebouwen, flaneer langs 
de chique winkels in de Rue Faubourg Saint-Honoré en natuurlijk op de prestigieuze 
Avenue des Champs-Élysées. Hôtel Monceau Elysées is een prachtig boetiekhotel 
met kamers die niet uitblinken in oppervlakte, maar wel in hun luxueuze afwerking. De 
ontbijtruimte bevindt zich - zoals meestal in Parijs - op de kelderverdieping, maar dit 
doet niets af aan de gezelligheid.

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

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

 Hôtel Monceau Elysées 
 Rue de Courcelles  108 •  75017  Paris ( Frankrijk) •  T +33 (0)1 47 63 33 08 
www.hotelmonceauelysees.fr •  reservations@hotelmonceauelysees.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Hôtel Massena in  Parijs
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  HÔTEL MASSENA ***
 PARIJS •  FRANKRIJK

 Met de Opéra Garnier aan de ene kant en het Quartier de la Madeleine aan de andere 
kant verblijf je in Hôtel Massena in een van de meest bruisende wijken van Parijs. De 
Grands Boulevards met hun grote warenhuizen en chique boetieks bevinden zich op 
wandelafstand van het hotel en ook de befaamde Place de la Concorde, de Tuileries 
en de Seine liggen vlakbij. Het verfijnde decor van dit driesterrenhotel, met warme 
fuchsiatinten die een originele toets geven aan de inrichting, zal je meteen charmeren. 
De 36 hotel kamers bieden het nodige comfort en gratis wifi. 's Ochtends staat in de 
trendy ontbijtruimte een continentaal ontbijtbuffet voor je klaar.

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

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

 Hôtel Massena 
 Rue Tronchet  16 •  75008  Parijs ( Frankrijk) •  T +33 (0)1 47 42 71 22 
 www.paris-hotel-massena.com •  contact@paris-hotel-massena.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Hôtel Jardin de Villiers in  Parijs

77 

  HÔTEL JARDIN DE VILLIERS ***
 PARIJS •  FRANKRIJK

 Tussen het gezellige Montmartre en de Place Charles De Gaulle Etoile vind je in 
een kalme straat vlak bij de bekende Rue de Lévis het hotel Jardin de Villiers. Het 
kleinschalige hotel zal je verrassen met zijn geraffineerde kader. De 26 kamers zijn 
eigentijds ingericht met zachte kleuren. Alle zijn ze uitgerust met een slaapkamer met 
dubbele beglazing en comfortabele bedden, telefoon, minibar, flatscreen, airco en 
badkamer. In de lounge en de kleine privétuin vol bloemen kun je even uitblazen. In de 
veranda van het hotel krijg je 's ochtends een continentaal ontbijt geserveerd. Bij mooi 
weer kun je ook buiten ontbijten. Sportievelingen kunnen gratis gebruikmaken van de 
fitnesstoestellen in de kleine sportzaal.

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

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

Hôtel  Jardin de Villiers 
 Rue Claude Pouillet  18 •  75017  Parijs ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 42 67 15 60 •  www.jardindevilliers.com •  hotel@jardindevilliers.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Vienna House Dream Castle at Disneyland® Paris in  Marne-la-Vallée

78 

  VIENNA HOUSE DREAM CASTLE 
AT DISNEYLAND® PARIS ****

 MARNE-L A-VALLÉE •  FRANKRIJK

 Vienna House Dream Castle - de naam verklap het al - is een droomkasteel. Het majestu-
euze hotel is omringd door Franse tuinen, en beschikt over een uitgebreide wellness, 397 
kamers, verschillende restaurants en terrassen en een gratis parking. De kamers zijn ruim 
en gezellig ingericht. Voor de ultieme ontspanning trek je naar het wellnessgedeelte van 
het hotel, waar je een verwarmd zwembad, een sauna, een jacuzzi, een stoombad en een 
fitnessstudio vindt. Natuurlijk worden ook de nodige wellnessbehandelingen aangeboden. 
ś Ochtends en ́ s avonds ben je welkom om aan te schuiven in de buffetrestaurants en ook 
de bar is heel de dag geopend. Vanaf het hotel brengt een gratis pendelbus je op slechts 
enkele minuten tot voor de poorten van Disneyland® Paris.

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

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

 Vienna House Dream Castle at Disneyland® Paris 
 Avenue de la Fosse des Pressoirs  40 •  77703  Marne-la-Vallée ( Frankrijk) 

 T +33 (0)1 64 17 90 00 •  www.viennahouse.com •  info.dreamcastle-paris@viennahouse.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• toegang tot de 

wellnessruimte
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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

79 

  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 viersterrenhotel Radisson Blu Hotel at Disneyland® Paris. Je logeert hier 
meer dan comfortabel. Het uitgebreide ontbijtbuffet met koude en warme gerechten 
vind je in een van de twee restaurants: de informele Brasserie Birdie of het restaurant 
Pamplemousse. Daarnaast is er ook de lobbybar Charbon waar je favoriete cocktail 
gemixt wordt en je de kleine honger kunt stillen. Het hotel heeft een volledig uitgeruste 
fitnessruimte en een zwembad, een sauna, een stoombad en een 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
• toegang tot het 

wellness centrum

Opgelet: hou er rekening 
mee dat het hotel tijdens 
de schoolvakanties druk-
bezet is.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 Château de Sancy in  Sancy-les-Meaux

80 

  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
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DUITSLAND





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



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

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



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

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

 

 Hotel Windsor in  Düsseldorf

81 

  HOTEL WINDSOR ****
 DÜSSELDORF •  DUITSL AND

 In een van de aantrekkelijkste wijken van Düsseldorf vind je Hotel Windsor. De ietwat 
statige façade doet zijn koninklijke naam alle eer aan. Het viersterrenhotel is ingericht 
met antiek meubilair en het interieur ademt Britse elegantie. In totaal zijn er twintig 
comfortabele kamers. Ze beschikken over een bad of douche, een toilet, een televisie, 
een radio, een telefoon, een minibar en airconditioning. In het hotel vind je een kleine 
receptie, een sfeervolle ontbijtruimte en bij mooi weer wordt het ontbijt in de achtertuin 
op het terras geserveerd. Je bevindt je hier op korte afstand van de Altstadt met de 
winkelboulevard Köningsallee, diverse musea en gezellige bars.

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

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

 Hotel Windsor 
 Grafenberger Allee  36 •  40237  Düsseldorf ( Duitsland) 

 T +49 (0)211 17 33 70 •  www.windsorhotel.de •  info@windsorhotel.de

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 ATLANTIC Congress Hotel Essen in  Essen

82 

  ATLANTIC CONGRESS 
HOTEL ESSEN ****+

 ESSEN •  DUITSL AND

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

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

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

 ATLANTIC Congress Hotel Essen 
 Messeplatz  3 •  45131  Essen ( Duitsland) 

 T +49 (0)201 94628 0 •  www.atlantic-essen.de •  info@atlantic-essen.de

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• fles water uit de mini bar
• gebruik van de fitness en 

wellnessruimte
• een cocktail in de 

CUXX Bar

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

 

 Dorint Hotel & Sportresort 
 
Arnsberg/Sauerland in  Arnsberg-Neheim

83 

  DORINT HOTEL & SPORTRESORT 
ARNSBERG/SAUERLAND ****

 ARNSBERG-NEHEIM •  DUITSL AND

 Midden in het groene Sauerland, in het natuurpark Arnsberger Wald, ligt Dorint Hotel 
& Sportresort Arnsberg. Het hotel telt 163 aangename kamers. Met je bon krijg je 
een ruime Comfort-kamer toegewezen waar je altijd een terras of balkon hebt met 
uitzicht over de stad Neheim of op het bos. In het restaurant geniet je van een mooi 
uitzicht en van een regionale keuken. Sport- en wellnessclub Dori Vita bezit zo'n 1600 
vierkante meter van dit hotel. Je geniet er van een schitterend zwembad, saunalandschap, 
grotdouche, whirlpool, sauna's, zonnecentrum, fitness en een beautygedeelte.

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

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

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

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

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in een 
Comfort-kamer

• ontbijt
• fles water en fruit op de 

kamer 
• gebruik van het 

wellnessgedeelte en de 
fitness

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

 

 Welcome Hotel Meschede/Hennesee in  Meschede

84 

  WELCOME HOTEL MESCHEDE/
HENNESEE ****

 MESCHEDE •  DUITSL AND

 Prachtig gelegen in een groene omgeving, direct aan de oevers van de Hennesee 
in hartje Sauerland, ligt het luxueuze Welcome Hotel Meschede/Hennesee. Het 
stijlvolle hotel bestaat uit twee delen: een 'Altbau' uit de jaren vijftig, die in 1998 volledig 
werd gerenoveerd en waarbij het oorspronkelijke karakter in ere werd gehouden, en 
de 'Neubau', het andere deel dat in dezelfde stijl werd opgetrokken. Dineren kan in 
restaurant Seeblick, ingericht in jarenvijftigstijl met originele parket en lampen, en 
in restaurant Windrose. De verzorgde maaltijden worden samengesteld met verse 
ingrediënten. Er zijn ook twee gezellige bars en een 'Biergarten' aan het strand.

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

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

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

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

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een kamer met uitzicht 
op de Hennesee

• ontbijt

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

 

 Pullman Aachen Quellenhof in  Aken
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  PULLMAN AACHEN 
QUELLENHOF *****

 AKEN •  DUITSL AND

 In de statige gebouwen van het vroegere kuurcentrum van de stad Aken vind je 
nu het super-de-luxe Pullman Aachen Quellenhof. Het vijfsterrenhotel beschikt 
over 181 elegant ingerichte kamers die van de modernste gemakken zijn voorzien. 
Daarnaast vind je er brasserie de Kaminhalle met open haard en The Elephant Bar 
met een sigarenhumidor. Een van de hoogtepunten is Le Spa. Op een oppervlakte van 
negenhonderd vierkante meter vind je er een unieke water- en saunawereld met onder 
andere een zwembad, Turks bad, Finse sauna, biosauna, ijsgrot en een fitnesscenter. Je 
kunt er ook kiezen uit tal van behandelingen (tegen betaling).

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

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

 Pullman Aachen Quellenhof 
 Monheimsallee  52 •  52062  Aken ( Duitsland) 

 T +49 (0)241 913 2946 •  www.pullmanhotels.com •  h5327-re@accor.com

  VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• vrij gebruik van Le Spa

Opgelet: december is in 
Aken de periode van de 
kerstmarkten. Wegens de 
beperkte kamerbeschikbaarheid 
raden we je aan om tijdig te 
reserveren indien je tijdens de 
eindejaarsperiode in het hotel wilt 
verblijven.
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Aanbod kan wijzigen. Kijk op de web - 
site voor het actuele arrangement.

 

 INNSIDE by Meliá Aachen in  Aken
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  INNSIDE BY MELIÁ AACHEN ****
 AKEN •  DUITSL AND

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

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
• toegang tot het  

fitness- en het 
wellnesscentrum

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

 

 Hotel zum Walde in  Stolberg-Zweifall
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  HOTEL ZUM WALDE ****
 STOLBERG-ZWEIFALL •  DUITSL AND

 Het vlakbij gelegen Naturpark Nordeifel maakt van Hotel zum Walde dé uitvalsbasis voor 
sport- en natuurliefhebbers. Maar ook wie tot rust wil komen, is hier aan het juiste adres. 
In je kamer tref je een flatscreentelevisie, wifi, minibar en een badkamer. Ontbijten kan 
aan het buffet of tegen betaling in je kamer of op je terras. In restaurant Kaminstube 
geniet je van de lekkerste gerechten. Op adem komen kan in het wellnesscenter. Lees 
een boek in de rustruimte, probeer de sauna, het stoombad en de infraroodsauna. 
Afkoelen doe je in het zwembad of de avonturendouche. In het beautycenter zijn er 
allerlei massages en behandelingen mogelijk (tegen betaling).

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

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

 Hotel zum Walde 
 Klosterstraße  4 •  52224  Stolberg-Zweifall ( Duitsland) 

 T +49 (0)24 02 76 90 •  www.hotel-zum-walde.de •  info@hotel-zum-walde.de

  VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• toegang tot het 

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

 

 Pullman Cologne Hotel in  Keulen
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  PULLMAN COLOGNE HOTEL ****
 KEULEN •  DUITSL AND

 Het luxueuze Pullman Cologne Hotel is een designhotel van de bovenste plank in het hart 
van Keulen. Niet alleen de inrichting van het hotel is hip, de buurt is dat ook. Je verblijft 
immers in het Friesenviertel, het kloppende hart van Keulen waar de leukste winkels, 
de beste restaurants en de gezelligste terrasjes voor het grijpen liggen. De 275 kamers 
van het hotel zijn allemaal ruim en hebben bijzonder veel lichtinval. Je komt volledig tot 
rust in de hedendaagse wellnessfaciliteiten en in de wijnbar op de twaalfde verdieping 
met mooi uitzicht op de Dom van Keulen en de rest van de stad.

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

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

 Pullman Cologne Hotel 
 Helenenstraße  14 •  50667  Keulen ( Duitsland) 

 T +49 (0)221 27 50 •  www.accorhotels.com •  h5366@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• een welkomstdrankje

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

 

 Ameron Hotel Königshof Bonn in  Bonn
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  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, toilet en haardroger. 
In de Vitality Spa, met panoramisch uitzicht op de Rijn, vind je een grote fitnessruimte, 
een sauna, een regendouche en een Kneipp-voetenbad. Restaurant Oliveto is dé plek om 
je culinair te laten verwennen. Chef Alexander Stadler schotelt 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 fles mineraalwater 

op de kamer
• een voucher van 5 euro 

voor de hotelbar
• gebruik van de Vitality 

Spa met sauna en fitness

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

 

 Hotel Augustiner Kloster in  Hillesheim
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  HOTEL AUGUSTINER KLOSTER ****
 HILLESHEIM •  DUITSL AND

 Hotel Augustiner Kloster ligt midden in het historische stadje Hillesheim, in de heuvels 
van de Vulkaneifel. Het oudste gedeelte van het gebouw deed vroeger dienst als klooster. 
De vroegere patio is nu een indrukwekkend overdekt atrium. Eromheen liggen de 
bars, het restaurant Klostergarten en de receptie. De kamers zijn voorzien van een 
televisie, telefoon, minibar, gratis internetverbinding en een marmeren badkamer met 
toilet, haardroger en regendouche. Het hotel beschikt over een overdekt zwembad 
en een wellnesscentrum met Finse sauna, stoombad, tepidarium en allerlei mogelijke 
behandelingen. Bij de receptie kun je fietsen huren.

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

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

 Hotel Augustiner Kloster 
 Augustiner Straße  2 •  54576  Hillesheim ( Duitsland) •  T +49 (0)65 93 98 08 99 01 

 www.hotel-augustiner-kloster.de •  info@hotel-augustiner-kloster.de

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• toegang tot zwembad en 

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

 

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

 BIERSDORF AM SEE •  DUITSL AND

 Schitterend gelegen aan het stuwmeer van Bitburg, midden in het Duits- Luxemburgse 
natuurpark Südeifel, ligt het zeer gerieflijke viersterrenhotel DorintResorts Bitburg/
Südeifel. Vanaf ongeveer elke plek op het domein heb je een prachtig zicht op het 
meer en de beboste heuvels. Het resort bestaat uit een modern hotel met honderd 
kamers, enkele comfortabele appartementen en gezellige landhuisjes op een heuvel wat 
verderop. Alle ruimtes zijn stijlvol en zeer verzorgd ingericht. Het uitgebreide buffet, 
met showcooking en sekt, wordt geserveerd in het Gartenrestaurant met uitzicht op 
het meer. Het wellnessgedeelte van dit hotel wordt gevormd door het Romeins bad- en 
saunalandschap, uitgerust met sauna, tepidarium, stoombad en bubbelbad.

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

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

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

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

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een kamer met uitzicht 
op het Eifellandschap

• ontbijt
• toegang tot de fitness 

en het wellnesscentrum
• fles water en potje 

marmelade (specialiteit 
uit de Eifel) op de kamer

 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 Hotel Trier Porta 
Nigra. Van hieruit ontdek je alle bezienswaardigheden die de oudste stad van Duitsland 
te bieden heeft. Het hotel heeft 106 moderne kamers, alle voorzien van het nodige 
comfort. In de bistro-bar Vis à Vis 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. In het hotel is ook een casino 
met roulette en blackjack en vlak naast het hotel is een fitness- en saunacentrum.

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
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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 
bestaat grotendeels uit charmant gerenoveerde bijgebouwen en een modern nieuw 
gebouw. In restaurant Schlossgasthof staan zowel streek- als internationale gerechten 
op het menu. Café-bar Orangerie is een paradijs voor snoepers. In de Welcome Spa 
glijdt de stress zo van je af dankzij de diverse sauna's, het saunalandschap met hamam, 
het voetenbad, de massagedouche en de kleine fitness. Verder is er een buitengebied 
met massagedouches, een terras en een blokhutsauna. De schoonheidsbehandelingen 
en massages zijn zeker de moeite waard.

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 galerij-appartement

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

 

 Hotel Im Schulhaus in  Lorch am Rhein
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  HOTEL IM SCHULHAUS ***+

 LORCH AM RHEIN •  DUITSL AND

 Dit hotel dankt zijn naam aan zijn locatie in een monumentaal oud schoolgebouw. Hotel 
Im Schulhaus werd geopend in april 2013, is mooi gerenoveerd en voorzien van al het 
nodige moderne comfort. Een deel van het hotel bevindt zich in het historische gebouw, 
het andere deel ligt in de nieuwbouw. Hotel Im Schulhaus beschikt over ruime, moderne 
kamers. Sommige kamers hebben een balkon. Het hotel ligt in een van de mooiste 
valleien van de streek en het is er prachtig om te wandelen en te fietsen. 's Ochtends 
geniet je van een uitgebreid ontbijt met ingrediënten van de beste lokale leveranciers.

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

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

 Hotel Im Schulhaus 
 Schwalbacher Straße  41 •  65391  Lorch am Rhein ( Duitsland) 

 T +49 (0)67 26 80 71 60 •  www.hotel-im-schulhaus.com •  info@hotel-im-schulhaus.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting in 
een Penthouse-kamer

• ontbijt
• wijngeschenkje
• lunchpakket

 D
U

ITSLA
N

D



140

DEZE BONGO

ADRES

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

 

 elements pure FENG SHUI CONCEPT HOTEL in  Bremen
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  ELEMENTS PURE FENG SHUI HOTEL ****
 BREMEN •  DUITSL AND

 Het Elements Pure Feng Shui Hotel staat garant voor een onvergetelijk verblijf. Je 
logeert op slechts vijf minuten wandelen van het historische Bremen, in een van de 
163 kamers met ieder een uniek design. Elke verdieping is gebaseerd op een van de vijf 
feng shui-elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Versterk de harmonie tussen 
lichaam en ziel met een intensieve work-out in de uitgebreide fitnessafdeling of ontspan 
in de sauna en het stoombad. Culinair genot vind je in het restaurant van het hotel. Het 
stadhuis van Bremen en het beroemde Rolandbeeld zijn twee Unesco-monumenten 
die zeker ook een bezoekje waard zijn!

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

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

Elements Pure Feng Shui Hotel 
 Birkenstraße  15 •  28195  Bremen ( Duitsland) 

 T +49 (0)421 51 72 50 •  www.elementspure-hotel.de •  info@elements-pure.de

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• toegang tot de wellness- 

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

 

 Ku'damm 101 in  Berlijn
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  KU'DAMM 101 ***+

 BERLIJN •  DUITSL AND

 Ku'damm 101 is een verbluffend hotel in vele opzichten. Allereerst is er de locatie: het 
hotel is ideaal gelegen in Charlottenburg, aan het einde van de Kürfürstendamm in het 
centrum van Berlijn. Vele bezienswaardigheden en leuke winkelstraten bereik je snel 
met het openbaar vervoer. Ook binnen kijk je je ogen uit: het designinterieur heeft 
iets futuristisch. Veel wit en heldere accentkleuren sieren alle ruimtes in het hotel. 
De 170 hotelkamers hebben meestal ijlblauwe wanden en zijn heel ruim. In de strakke 
badkamer (met douche) zul je nooit koude voeten krijgen door de vloerverwarming. 
Er is ook een klein well-beingcentrum aanwezig met een sauna en yogaworkshops.

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

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

 Ku'damm 101 
 Kurfürstendamm  101 •  10711  Berlijn ( Duitsland) 

 T +49 (0)30 520055 0 •  www.kudamm101.com •  info@kudamm101.com

 VOOR 2 PERSONEN:  

• een overnachting
• ontbijt

 D
U

ITSLA
N

D

©
 S

am
ue

l B
ra

un
 G

ro
up

 H
ot

els
 



142

DEZE BONGO

ADRES

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

 

 H10 Berlin Ku'damm in  Berlijn
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  H10 BERLIN KU'DAMM ****
 BERLIJN •  DUITSL AND

 Het H10 Berlin Ku'damm opende in 2011 zijn deuren op een toplocatie in de Duitse 
hoofdstad. Hier logeer je op een steenworp van Kurfürstendamm, de belangrijkste 
winkelstraat van Berlijn. Dit moderne en elegante hotel combineert de historische 
façade van een oud schoolgebouw met een gloednieuw gedeelte. Deze unieke mix geeft 
het vier sterren hotel een bijzonder inventief karakter. Met voorzieningen als een sauna 
en fitnessruimte, het mediterrane Salt & Pepper Restaurant en de Steps Bar heeft 
dit hotel van de H10-groep alles wat je nodig hebt. De 199 kamers zijn verdeeld over 
het oude en het nieuwe gebouw, maar beschikken over dezelfde moderne faciliteiten.

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

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

 H10 Berlin Ku'damm 
 Joachimsthaler Straße  31-32 •  10719  Berlijn ( Duitsland) 

 T +49 (0)30 322 922 3811 •  www.h10hotels.com •  h10.berlin.kudamm@h10hotels.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 RIU Plaza Hotel Berlin in  Berlin
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  RIU PLAZA HOTEL BERLIN ****
BERLIJN •  DUITSL AND

 Ben je op zoek naar een gloednieuw hotel dat modern comfort biedt en tegelijkertijd 
geniet van een centrale ligging in het bruisende Berlijn? Dan is RIU Plaza Hotel Berlin 
absoluut iets voor jou. Het viersterrenhotel opende in september 2015 en beschikt 
over meer dan driehonderd kamers die van alle gemakken zijn voorzien. Verder kun je 
rekenen op een uitstekende service en een rijkelijk ontbijtbuffet. Het hotel ligt vlak 
bij de Kurfürstendamm en dankzij de nabijgelegen metrohaltes Wittenbergplatz en 
Nollendorfplatz en het treinstation Zoologischer Garten zal ook de rest van Berlijn na 
je weekend geen geheimen meer voor jou hebben.

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

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

 RIU Plaza Hotel Berlin 
 Martin-Luther-Straße  1 •  10777 Berlijn ( Duitsland) 

 T +49 (0)30 280 90 00 •  www.riu.com •  reservations.berlin@riu.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Crowne Plaza Berlin City Centre in  Berlijn
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  CROWNE PLAZA BERLIN 
CITY CENTRE ****+

 BERLIJN •  DUITSL AND

 In het Crowne Plaza Berlin City Centre logeer je te midden van alle activiteit met om de 
hoek de Zoo, de beroemde Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche en de Kurfürstendamm. 
Na een drukke dag in deze wereldstad kun je tot rust komen in de moderne lounge, van 
een lekker glas genieten in de Bierstube, of gebruikmaken van de fitnessruimte en de 
wellness. Daar kun je een frisse duik nemen in het zwembad of relaxen in de biosauna 
en de Finse sauna. Het aanbod van massages is recent uitgebreid met Thaise massages. 
Het vernieuwde Wilson's restaurant biedt een combinatie van heerlijke lokale klassiekers 
en internationale gerechten. Hier is het puur genieten.

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

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

 Crowne Plaza Berlin City Centre 
 Nürnberger Straße  65 •  10787  Berlijn ( Duitsland) 

 T +49 (0)30 21 00 70 •  www.cp-berlin.com •  info@cp-berlin.com

  VOOR 2 PERSONEN: 

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

 

 Novotel London Canary Wharf in  Londen
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  NOVOTEL LONDON 
CANARY WHARF ****

 LONDEN •  VERENIGD KONINKRIJK

 Middenin de iconische Londense Docklands kun je niet om Novotel London Canary 
Wharf heen. In het nieuwe rijzige hotel met 39 verdiepingen ademen alle kamers 
de hippe maritieme sfeer van de voormalige havenbuurt. Op wandelafstand vind je 
de metro waarmee je tijdens het weekend 24 uur per dag de Briste hoofdstad kunt 
doorkruisen. Een coffeeshop, overdekt zwembad, sauna en fitness zorgen ervoor dat 
je je ook in het hotel geen moment verveelt. Gastronomisch dineren in stijl kan op de 
bovenste verdiepingen in restaurant BOKAN, waar je best tijdig een tafeltje reserveert. 
's Morgens kijk je er al smullend van het ontbijtbuffet met showcooking uit over een 
ontwakend Londen.

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

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

 Novotel London Canary Wharf 
 Marsh Wall  40 •  E149TP  Londen ( Verenigd Koninkrijk) 

 T +44 (0)20 35 30 05 00 •  www.novotel.com •  H9057@accor.com

 VOOR 2 PERSONEN: 

• een overnachting
• ontbijt
• gebruik van 

binnenzwembad, sauna 
en fitness
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Nederland 
InfoNL@smartbox-group.com 

www.bongo.nl

   Bongo Beleveniscadeau 
  @BongoBelevenis

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