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Mogen wij ons even voorstellen?

Transeurope is een 100% onafhankelijke en familiale touroperator, opgericht in 
1958 en dus al bijna 65 jaar actief in de reissector. Een pionier die sinds het 
prille begin timmert aan de weg, een innovator die snel en accuraat weet in te 
spelen op de nieuwste trends. Maar vóór alles zijn wij trots op onze persoonlijke 
benadering. U wordt bij ons niet het zoveelste dossier, maar wel bent u onze 
gewaardeerde klant die wij willen verwennen met een service en een toegevoegde 
waarde die niemand ons nadoet. Nooit verliezen wij uit het oog dat u ons straks 
uw kostbare en schaarse vrije tijd toevertrouwt. Het is gewoon onze plicht u een 
zorgeloze en unieke vakantie te waarborgen. Wij zullen u niet ontgoochelen.

Voor u ligt onze brochure Charming Selection. Een brochure waaraan wij met 
hart en ziel hebben gewerkt. Voor u hebben wij verschillende Europese landen 
platgelopen, op zoek naar de mooiste, de meest authentieke en karaktervolle 
verblijven, vaak kleinschalig en ver weg van de massa. Onze zoektocht heeft ons 
geleid naar vaak ongerepte en verborgen plaatsjes waar u heerlijk kunt genieten 
van de lokale gastvrijheid. Onze brochure zal inspirerend werken en dit ongeacht 
het soort vakantie dat u zoekt. Een zalige, luie strandvakantie, een actieve wan-
del- of fietsvakantie in de bergen of door groene natuurparken, een verrijkende 
cultuurvakantie of heerlijk puzzelen aan een onvergetelijke rondreis..., het kan 
allemaal. Steeds hebben wij gezocht naar unieke adresjes die perfect aansluiten 
bij de geest van het land of de regio die u straks bezoekt. Heel vaak worden de 
geselecteerde hotels uitgebaat door de eigenaars zelf. Met velen van hen hebben 
wij ondertussen een warme vriendschapsband opgebouwd. Op die manier bent u 
meteen ook verzekerd van een attente service en een gezellige, warme sfeer. Vaak 
voelt het als thuiskomen bij vrienden. Heel wat van de door ons geselecteerde ho-
tels zijn ook bijzonder trots op hun inspirerende keuken waar u vaak kan genieten 
van heerlijke lokale gerechten.

Toch hebben wij niet al onze hotels in deze brochure kunnen weerhouden. Ons 
aanbod is daarvoor gewoon te uitgebreid, vandaar ook de toevoeging Selection. 
Wij nodigen u graag uit op onze website www.transeurope.com. Daar vindt u 
niet alleen ons volledig aanbod, maar per hotel een uitgebreide fotogalerij en de 
meest recente prijzen en promoties. Een handige zoekmodule levert u al snel alle 
pareltjes die wij voor u hebben weerhouden in een bepaalde regio.

Vertel ons hoe uw vakantie eruit moet zien en wij werken voor u een voorstel op 
maat uit. U combineert naar wens en kiest in alle vrijheid uw favoriete bestem-
ming, uw hotel en uw transport.
Wij maken uw droomreis waar.

Mogen wij u alvast een onvergetelijke vakantie toewensen?

Het voltallige Transeurope team.
25 november 2022

Welkom
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ONS AANBOD

HET PRIJSNIVEAU
In deze brochure vindt u geen prijstabel. Prijzen in de inter-
nationale hotellerie zijn immers een erg vluchtig gegeven 
geworden. Prijsaanpassingen in functie van de bezetting 
(het yield-management) vormen de algemene regel. Van-
daar dat wij ons in deze brochure hebben beperkt tot het 
aangeven van een gemiddeld prijsniveau door middel van 
€-symbolen.

SCAN DE QR-CODE 
Voortaan is er een directe weg van deze publicatie naar 
gedetailleerde informatie, bijkomende fotos en prijsdetails 
van de hotels in deze brochure. U houdt eenvoudigweg de 
foto-app van uw mobiele telefoon boven de QR-code en tikt 
op de link die verschijnt. Zo komt u automatisch terecht op 
de prijslijst van het hotel, waar eveneens de bijzonderheden 
en toepassingsvoorwaarden van de voordelen vermeld 
worden. Makkelijk zat. 

DUBBEL GESELECTEERD
Wij hanteren strenge criteria bij onze hotelselectie. Enkel 
het beste is voor ons goed genoeg. Toch was het onmoge-
lijk al onze hotels in de brochure op te nemen. Binnen ons 
totaalaanbod hebben wij dan noodgedwongen nog eens 
ge selecteerd. Het hotelaanbod in deze brochure is dan 
ook echt wel het neusje van de zalm, een selectie van onze 
selectie dus. Selecteren impliceert echter ook een individu-
eel keuzemoment gebaseerd op een subjectieve appreci-
atie. Zo kan het natuurlijk zijn dat wij hierdoor uw favoriete 
hotel niet hebben weerhouden. Geen nood, dat hotel vindt 
u dan vast terug op onze website www.transeurope.com.
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TALRIJKE VOORDELEN
In deze brochure hebben wij ons beperkt tot het opnemen 
van de aard van het door het hotel toegekende voordelen 
(gratis nachten, vroegboekvoordelen, kortingen voor langere 
verblijven, seniorenkortingen). De toegekende voordelen zijn 
steeds conditioneel (bijvoorbeeld van een bepaalde leeftijd 
of vanaf een minimum aantal nachten) en beperkt tot een be-
paalde periode. Alle details via de QR-code onder het tabblad 
prijslijst.

UW VOORDEEL
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven
• Seniorenkortingen 

CHARMING+ EN RONDREIZEN
Bij meerdere hotels in onze brochure hebben wij voor u een 
mooi en inspirerend arrangement uitgewerkt, meestal rond 
een bepaald thema. Ontdekking, cultuur en gastronomie 
staan centraal. 

Graag werken wij voor u een gedetailleerde rondreis uit. 
Onze rondreizen zijn steeds op individuele basis: u reist in 
alle vrijheid op uw eigen ritme. Bij ons dus geen gestandaar-
diseerde programma’s, maar wel een inspirererend en ge-
personaliseerd voorstel.

TRANSPORT EN TRANSFER
Op het ogenblik van uw boeking gaan wij voor u op zoek 
naar het meest voordelige tarief en dit ongeacht de door u 
gewenste klasse. Van economy over business tot first. Onze 
medewerkers in het callcenter zullen u graag informeren via 
uw reisagent. Ook op www.transeurope.com kunt u onze ta-
rieven consulteren.

Indien u dit wenst kunnen wij voor u ook en privé-transfer 
regelen: van de luchthaven of het treinstation naar uw hotel 
en/of terug. Zonder tijdsverlies en in stijl bereikt u dan het 
hotel waar u gastvrij wordt onthaald. Comfort verzekerd.

ONZE HUURWAGENS
Met een huurwagen kunt u in alle vrijheid uw bestemming 
verkennen of een fascinerende rondreis maken volledig af-
gestemd op uw individuele wensen en noden. Op uw eigen 
ritme bezoekt u zelfs de meest afgelegen plaatsjes. Een ide-
ale manier om het maximum uit uw vakantie te halen.

Op basis van uw specifieke wensen reserveren wij voor u 
graag uw huurwagen. Dankzij een all-inclusive formule bent 
u optimaal verzekerd en kunt u met een gerust hart genieten.
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suite met 1 slaapkamer

24-uursreceptie

fietsen beschikbaar

fitness

Kiezen voor Transeurope

Een strenge hotelselectie
We hebben een passie voor authentieke 
hotels, vaak intiem en kleinschalig. Het 
comfortniveau duiden we aan met H 
symbolen. Onze persoonlijke beoordeling 
kan afwijken van de officiële sterrenclas-
sificatie. Hotels die binnen hun categorie 
extra service en comfort bieden, krijgen 
een kleine extra B.

HH  Pretentieloze, zeer 
eenvoudige hotels

HHH Middenklasse hotels 
met goede service. 
Meestal een bar, 
restaurant...

HHHH Eersteklasse hotels met 
vele faciliteiten en een 
zeer goede service

HHHHH Topklasse hotels die 
zich onderscheiden door 
hun kwaliteit, sfeer en 
inrichting

authentiek en intiem 

elegant en bijzonder

trendy en innoverend

logeren in stijl

Sommige hotels onderscheiden zich door 
hun specifieke karakter. 
In de brochure wordt hiervoor een label 
gebruikt: 

Specifieke verblijfsvormen: 
Het comfortniveau wordt hier niet aangeduid 
met een H-symbool, maar met een woord 
dat het gekozen logies typeert. Zo gebrui-
ken wij: Agriturismo, Bed&Breakfast, Casa 
Rural, Country House, Deluxe Town House, 
Hotel Rural...
De informatieve tekst bij het hotel ver-
duidelijkt het comfortniveau dat soms zelfs 
hoger ligt dan bij de klassieke hotels.

paardrijden of paardenfokkerij 
in het hotel of in de nabijheid

ecovriendelijk hotel

Kwalitatieve hotels met vele faciliteiten

kindvriendelijk hotel

huisdieren toegelaten

parking

overdekt zwembad

openluchtzwembad

golfclub in het hotel of in de 
nabijheid

lift

logeren in uw eigen villa

appartement met 
1 slaapkamer

communicerende kamers

gratis parking

mogelijkheid tot volpension

mogelijkheid tot halfpension

haardroger

appartement met  
2 slaapkamers

douche

suite met 2 slaapkamers

wifi

bad

bad en/of douche

gratis wifi

airconditioning

kamers voor 
rolstoelgebruikers

oplaadpunt elektrische wagens

wellnessfaciliteiten

room service

superlekkere keuken

strijkmogelijkheid

mogelijkheid tot all inclusive

bar

restaurant

ligging aan het strand 
(ev. de baan oversteken)

watersporten in het hotel of in 
de nabijheid

snorkelen en/of duiken in het 
hotel of in de nabijheid

minibar

koffie- en/of theefaciliteiten

kluisje

studio met kitchenette
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Substantiële voordelen
Vroegboekvoordelen (*)

Wanneer u vóór een bepaalde datum reserveert. Wijzigt u na-
dien, dan vervalt het voordeel.

Gratis nachten (*)

De gratis nacht sluit aan op de betalende nachten. Aankomst- 
en vertrekdatum vallen binnen de opgegeven periode. De gratis 
nacht of de nacht met korting is steeds de goedkoopste. U ver-
blijft de volledige duur in hetzelfde type kamer met hetzelfde 
aantal personen. U geniet in vele hotels meermaals van 1 gratis 
nacht.
Bijvoorbeeld ‘2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten 
betalen + 2 nachten gratis’.
Exclusief verblijfstaks. Meestal niet cumuleerbaar.

Kortingen voor lange verblijven (*)

Bijvoorbeeld 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende 
nachten.

Seniorenkortingen (*)

Bepaalde hotels bieden voordelen aan voor elke persoon die 55 
jaar, 60 jaar of ouder is bij aanvang van de reis.

Geen toeslag éénpersoonskamer
De prijs in een éénpersoonskamer is gelijk aan die in een twee-
persoonskamer.

Jonggehuwden
Champagne, bloemen, upgrade naar een duurder kamertype... 
Zie ‘Bonus’. Bij reservering te vermelden (attest voorleggen).

Bonus (**)

Een welkomstdrankje, gratis diner, ...

Kinderen
1 of 2 kinderen overnachten gratis
Op de kamer van hetzij beide ouders (of 2 volbetalende perso-
nen), hetzij een alleenreizende ouder (of 1 volbetalende per-
soon). Vaak vervalt dan de toeslag voor een éénpersoonskamer 
en betaalt de volwassene de prijs in een tweepersoonskamer. 
De leeftijd van het kind is die bij aanvang van de reis, niet op 
het moment van reservering. Meestal in een plooi- of sofabed.

Familievoordeel
Korting voor 2 kinderen in een aparte kamer. Beide ouders boe-
ken een kamer in hetzelfde hotel voor dezelfde periode.

(*) Het voordeel geldt op de basisprijs (meestal inclusief ontbijt). Het voordeel 
geldt, tenzij anders vermeld, niet op toeslagen (bv. halfpension of extra bed). 
De voordelen zijn niet cumuleerbaar tenzij anders vermeld.  

(**) Gratis diners: exclusief dranken en niet geldig tijdens de sluitingsdata van het 
restaurant en op bepaalde feestdagen.

En nog vele andere redenen...
 1. Onze contracts managers hebben Europa voor u plat-

gelopen. Zij hebben elk hotel, in deze brochure opge-
nomen, persoonlijk bezocht en gecontroleerd. Enkel met 
die hotels die aan onze strenge selectiecriteria voldoen, 
werd een contract afgesloten.

 2. Onze sterke inkooppositie waardoor we lagere prijzen en 
interessante voordelen voor u kunnen bedingen.

 3. Bij Transeurope is het nooit te laat om te reserveren.

 4. Onze knowhow en productkennis dankzij meer dan 60 jaar 
specialisatie.

 5. Bij ons krijgt u eerlijke, correcte informatie. Zijn de 
hotel kamers bijvoorbeeld klein, dan zeggen we dat ook.

 6. U stelt zelf uw reis samen in alle vrijheid. We maken er 
werk van. Maatwerk.

 7. Alles onder een dak: vervoer, hotel, eventuele extra’s.

 8. Tickets voor ad hoc evenementen. U wil geen tijd verlie-
zen in lange wachtrijen. Boek uw tickets vóór afreis.

 9. U vertrekt goed geïnformeerd op reis dankzij onze uitge-
breide en verzorgde reisdocumenten. 

 10. Wij waken over een onbezorgde reis. In de reisdocumen-
ten vindt u ons noodnummer, waardoor u in het geval 
van een calamiteit onmiddellijk en rechstreeks met ons in 
contact kunt treden.

 11. We genieten het vertrouwen van de reissector. 
  Wij werken via de betere reisagent die u op perfecte wijze 

kan adviseren. De parate kennis van ervaren vakmensen 
maakt de keuze voor u stukken gemakkelijker, zonder 
pijnlijke verrassingen achteraf. In België werden wij door 
de reisagenten sinds 2011 non-stop verkozen tot City-
trips Tour Operator van het jaar. Wij zijn de trotse houder 
van de TM Travel Award in deze categorie. Transeurope 
is in België lid van de ABTO (Association of Belgian 
Travel Organisers) en past de reisvoorwaarden toe van de 
Geschillencommissie Reizen vzw. Daarnaast zijn we aan-
gesloten bij het Garantiefonds Reizen. U bent uitgebreid 
beschermd.
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DE REGIO’S

BOURGOGNE - 
FRANCHE-CONTÉ
Prestigieuze wijnen, 
glooiende landschappen 
en historisch en religieus 
erfgoed. Leven als een 
hertog van Bourgondië.

CENTRE -  
VAL DE LOIRE
‘De Loire is een 
koningin en de 
koningen hielden van 
haar’. De Loirevallei 
met haar kastelen is 
de tuin van Frankrijk.

CORSE
Wondermooi en 
veelzijdig eiland 
met weelderig 
natuurschoon 
en paradijselijke 
stranden. Een echt ‘île 
de beauté’.

BRETAGNE
Wilde kusten, 
pittoreske haventjes 
en uitgestrekte 
wouden. Het land 
van de fruits de mer 
en van de gezellige 
crêperies.

PROVENCE - 
ALPES - COTE 
D’AZUR
Rustige, zonovergoten 
dorpjes maar ook  
prestigieuze 
badplaatsen zoals 
Antibes en Saint-Tropez. 
Voor elk wat wils.

NORMANDIE
De landingsstranden, 
de rotskust tussen 
Dieppe en Etretat, 
de typische 
vakwerkhuizen en 
uiteraard de Mont 
Saint-Michel.

OCCITANIE
De meest diverse 
regio van Frankrijk, 
ongerepte natuur, 
adembenemende 
landschappen, 
bijzonder erfgoed, met 
talloze activiteiten.

GRAND EST
Vooral de Elzas, 
bekend voor La 
Route des Vins en de 
Champagne-Ardenne 
met zijn kastelen en 
religieus erfgoed.

NOUVELLE 
AQUITAINE
Langgerekte zandstran-
den aan de kust en 
glooiende landschappen 
van de Cognac-streek. 
Gevarieerd en divers met 
o.m. de Dordogne, de 
Girondestreek rond Bor-
deaux en Baskenland.

HAUTS-DE-
FRANCE
De departementen 
Nord en Pas-de-
Calais. Picardië: Cap 
Blanc-Nez, Cap Gris-
Nez, de Opaalkust, de 
Sommebaai...

AUVERGNE - 
RHÔNE-ALPES
De grootste troef 
van de Auvergne is 
haar natuur: heldere 
meren, wilde rivieren, 
natuurparken, 
uitgedoofde 
vulkanen...
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Les Hauts-de-France is een erg veelzijdige regio met een sterk gevarieerd toeristisch 
aanbod en een schitterende infrastructuur.

Door haar natuurlijke ligging, grenzend aan België, is het een geschikte regio voor 
een korte vakantie met de familie, een romantisch verblijf met zijn tweetjes of voor 
een actieve vakantie onder vrienden.

Deze regio maakte als eerste aanspraak op de fel gegeerde titel ‘Région Européenne 
de la Gastronomie’. Daarnaast is het ook een regio met een sterk uitgebreid cultu-
reel aanbod. In de belangrijkste regionale musea worden vaak grote tentoonstel-
lingen georganiseerd.

Wat deze regio echt uniek maakt is de natuurlijke gulheid van haar inwoners. 
Hier wacht u een warm onthaal en voelt u zich echt welkom.
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Château Tilques

Ligging: een rustige ligging in een wondermooi park van 4 ha, op 5 km van 
Saint-Omer. Aanbevolen uitstapjes in de omgeving: La Coupole, een onder-
grondse basis die in 1944 gebouwd werd door de Duitsers om de V2-raketten 
naar Londen te lanceren, en de kristalfabriek Arc (rondleiding en winkel).
Transport: per auto: 210 km (Brussel). Treinstation Saint-Omer op 5 km. TGV-
station Calais/Fréthun op 40 km, Lille op 70 km. Luchthaven Lille/Lesquin op 
80 km.
Faciliteiten: lounge en bar, een veranda-salon waar een kleine kaart wordt 
aangeboden, en een terras voor de mooie dagen, aansluitend op de zalige tuin. 
Lunch in Le Café du Parc (maandag-vrijdag). Het gastronomisch restaurant Le 
Vert Mesnil is ondergebracht in de vroegere stallen en biedt een traditionele 
keuken in een sfeervol kader. Wijnshop. Wat sport en ontspanning betreft, 
beschikt u over een overdekt verwarmd zwembad en is er mogelijkheid tot ten-
nis. L'Aa Golf Club van Saint-Omer op 20 minuten van het hotel.
Kamers: een totaal van 50 kamers, steeds met een tweepersoonsbed. Enkel 
in de luxe kamers badjassen en pantoffels, koffie- en theefaciliteiten. In het 
kasteel bevinden zich de romantisch ingerichte kamers, elk met een individueel 
karakter, voor max. 2 personen: charme (15-20 m²) of luxe (21-33 m²). In het 
paviljoen met directe toegang tot het zwembad liggen de luxe kamers in een 
eigentijdse stijl (34 m², balkon of terras, kluisje, voor max. 3 personen, extra 
bed (3de volwassene): € 33/nacht). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 39/dag (3 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de luxe kamers (paviljoen): 1 kind van 
3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 11/nacht, het tweede kind 
van 3 t/m 12 jaar betaalt € 52/nacht. Inclusief ontbijt.
Bonus: 20% korting op de green fee van de golf van St.-Omer. Fles champagne 
voor jonggehuwden.

Het Château Tilques werd gebouwd in 1891, op de resten van een 17de-eeuwse 
manoir. U verblijft hier in een imposant kasteel-hotel in neovlaamse stijl in een 
vredige, groene omgeving vlak bij Saint-Omer. Het hotel is erg geliefd omwille 
van zijn evenwichtige architectuur, authen tieke Franse charme, elegante 
kamers én voortreffelijke keuken.

Frankrijk

Nord-Pas-de-Calais
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Tilques (Saint-Omer)
Het kleine dorpje 
Tilques ligt vredig in 
het groen op 5 km van 
het schit terend histo -
risch kunst stadje Saint-
Omer, waar u kan rond-
dwalen in de pittoreske oude wijk en de 
kathedraal kan bewonderen. Saint-Omer 
heeft een mooi park en er is een typische 
markt op zaterdag. De Aa Saint-Omer Golf 
Club geniet internationale faam.
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Hôtel Château Cléry

Ligging: idyllisch gelegen in het achterland, tussen Boulogne-sur-Mer (op 
10 km) en Le Touquet (op 28 km), in een prachtig park van 5 ha. Boulogne-
sur-Mer is de hoofdplaats van de Opaal kust, een historische kunststad met een 
mooie middeleeuwse wijk. Nausicaa, het grootste centrum voor het maritieme 
leefmilieu in Europa, is een verplicht bezoek (op 12 km).
Transport: per auto: 246 km (Brussel). Treinstation Hesdigneul op 2 km. TGV-
station Boulogne-Ville op 10 km. Luchthaven Lille/Lesquin op 130 km.
Faciliteiten: de receptie, het restaurant, de bar en de intieme salons zijn 
onder  gebracht in het kasteel zelf. Ze bieden een rustig, sfeervol en uitnodi-
gend kader. Het restaurant Le Berthier met veranda serveert een uitstekende, 
geraffineerde seizoensgebonden keuken en kijkt uit op het riante park. Op de 
menukaart staan vooral vis en streekproducten. Roomservice (enkel dranken). 
Massages op aanvraag. Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: de 25  kamers zijn charmant en allemaal verschillend, elk met een 
indivi dueel karakter. Ze liggen verspreid over het kasteel en de 2 bij gebouwen 
en worden toegewezen volgens beschikbaarheid. Charme kamers (15 m², met 
vast tapijt, max. 2 personen): kasteel (4), fermette (1) of cottage (2). Ruimere 
luxe kamers (20 m², met zithoek, badjassen, tegelvloer of vast tapijt, max. 
2 volwassenen en 1 kind): kasteel (5), fermette (7) of cottage (6).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  35/dag (volwassene), 
€ 18/dag (kind 6 t/m 12 jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel, 
kindermenu) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de luxe kamers: 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders betaalt € 52/nacht (inclusief ontbijt van 6  t/m 
12 jaar, inclusief halfpension van 3 t/m 5 jaar).
Bonus: flesje water op de kamer. Halve fles champagne voor jonggehuwden.

Dit klein en elegant kasteelhotel uit 1766 biedt de authentieke charme van een 
familie-château van weleer. Het interieur is zowel stijlvol als gezellig. Hôtel 
Château Cléry is al vele jaren favoriet bij onze klanten. 'Douceur de vivre' is 
hier het sleutelwoord, een vriendelijke, rustige oase aan de Côte d'Opale, waar 
het zalig vertoeven is.

Nord-Pas-de-Calais

NRDV0007 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Hesdin l'Abbé
Vredig plaatsje op 
een steen  worp van 
Boulogne-sur-Mer, op 
het platte  land in het 
hart van de Bocage 
Boulonnais, dicht bij de 
zee en het strand. U logeert in een groene 
streek doorspekt met talrijke wandel-
routes, golf terreinen, abdijen, kapel-
len, molens, musea en typische graan-
schuren... en niet te vergeten: schitte rende 
kusten!
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Hôtel du Golf

Ligging: dankzij de ligging op het golfterrein van de Aa Saint-Omer Golf Club 
biedt dit knappe driesterrenhotel u een uitzonderlijk mooi zicht op het 18-holes 
parcours en de magnifieke glooiende en beboste vallei van de Aa-rivier. Het 
centrum van het stadje Saint-Omer bevindt zich op zo'n 15 km van het hotel. La 
Coupole, een ondergronds complex met herdenkingscentrum en 3D planetarium, 
ligt in Helfaut op 14 km. Het beschermd moerasgebied van Saint-Omer behoort 
tot het UNESCO-Werelderfgoed.
Transport: per auto: 190  km (Brussel). Treinstation Saint-Omer op 15  km. 
Luchthaven Lille/Lesquin op 80 km.
Faciliteiten: er hangt een warme en gemoedelijke sfeer in heel het gebouw. 
Naast de open receptie situeert zich de stijlvolle bar en elegante lounge met 
zithoeken die u een adembenemend panoramisch uitzicht geven op het wonder-
mooie landschap. Rechts van de receptie komt u terecht in het restaurant Le 
Lodge (voor het diner). De chef-koks zullen u zeker weten te bekoren met hun 
verfijnde Franse keuken en uitgebreide wijnkaart met excellente wijnselectie. 
In het clubhouse van de golf bevindt zich de brasserie Le Ristandèl waar u 
terecht kan voor de lunch. Voor uw ontspanning is er een kleine gratis sauna 
en bubbelbad (gesloten op maandagvoormiddag). Golfstages op het domein op 
aanvraag. Parking met videobewaking.
Kamers: de 54 hedendaagse kamers (25 m², met make-upspiegel en vast tapijt) 
genieten een verfijnde, knusse stijl door het gebruik van warme kleuren zoals 
rood, bruin, groen en blauw. We reserveren voor u een charme kamer (25 m², 
met zicht op het bos) of een luxe kamer (25 m², badjassen en pantoffels, fantas-
tisch zicht op de glooiende, groene golfvelden). Beide types zijn voor maximum 
2 personen. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 42/dag (3 gangen, bedie-
ning aan tafel) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: 20% korting op de green fee van de golf van St.-Omer.

Een fenomenaal landschap, een fantastische golf en smaakvolle kamers... dit 
hotel biedt u een genoeglijk kader om tot rust te komen. Heerlijke fietstocht-
jes en gezellige wandelingen bieden u de gelegenheid om van de ongerepte, 
wonder mooie natuur te genieten.

Frankrijk

Nord-Pas-de-Calais

NRDV0027 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Lumbres (Saint-Omer)
Pittoresk stadje vol 
kunst en historie met 
een ruim aanbod aan 
bezienswaardigheden, 
wandel- en fietsroutes, 
gezellige winkeltjes 
en leuke eethuisjes. Al wandelend door 
de straten ontdekt u tal van bouwstijlen: 
naast 18de-eeuwse herenhuizen staan 
typisch Vlaamse huizen en andere gebou-
wen die herinneren aan het rijke verleden 
van de stad.
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Du Parc Hardelot

Ligging: rustig gelegen en omringd door mooie villa's, op 1,5  km van het 
kleine centrum en van het 3 km lange zandstrand van Hardelot met een ruim 
sport aanbod, o.m. (kite)surfen en (strand)zeilen. De nabijheid van een uniek 
bos gebied, de heerlijke duinen van de Opaalkust en de kliffen van Cap-Blanc 
Nez en Cap-Gris Nez (op 45 km) worden door natuurliefhebbers en rustzoekers 
erg ge waar deerd. Ook het bezoeken waard: het kasteel van Hardelot (2 km), 
Boulogne-sur-Mer met zijn middeleeuwse bovenstad en Nausicaa (15 km), de 
mon daine badplaats Le Touquet-Paris-Plage (20 km).
Transport: per auto: 250 km (Brussel). Trein station Boulogne-sur-Mer op 15 km.
Faciliteiten: ruime receptie met veel lichtinval. De uitnodigende bar is klas siek 
ingericht met veel houtwerk, net als het restaurant L'Orangerie, waar lichte 
traditionele Franse gerechten op de kaart staan. Het ver warmde openlucht-
zwembad met kindergedeelte (geopend naargelang de weers omstandig heden) 
bevindt zich in de grote, mooi aangelegde tuin. Ligstoelen en handdoeken zijn 
gratis. Gratis sauna en tennis (3 pleinen). Op 2 km, niet behorend tot het hotel, 
be vindt zich een golfterrein (19 holes).
Kamers: de 80 kamers zijn naar Franse normen bijzonder ruim (32 m², make-up  -
spiegel, vast tapijt, zithoek). U kan kiezen uit een charme kamer (2  één-
persoonsbedden) of een luxe kamer (twee persoonsbed, badjassen en pantof-
fels, koffie- en theefaciliteiten, balkon of terras). Tweepersoonskamer voor 
alleen gebruik (charme).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 39/nacht (3 gangen met 
bediening aan tafel) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de luxe kamers: 1 kind t/m 12 jaar over-
nacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: 20% korting op de green fee van de golf van St.-Omer (op ca. 50 km).

Hotel du Parc Hardelot is magnifiek ge legen in een 3 ha groot park, omringd 
door mooie villa's. De ruime kamers, lekkere keuken en puike service zijn maar 
enkele van de vele troeven. Omdat zowel natuur, cultuur en sport nooit ver weg 
zijn, biedt dit hotel heel wat mogelijkheden voor een gevarieerde vakantie.

Opaalkust 

NRDV0034 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Hardelot
Hardelot ligt tussen Le 
Touquet en Boulogne-
sur-Mer en was begin 
20ste eeuw een hot-
spot voor de Britse en 
Belgi sche aristocra-
tie. De rian te villa's herinneren aan deze 
glorieu ze periode. Deze badplaats is de 
ideale uitvalsbasis om de kliffen van Cap-
Blanc Nez en Cap-Gris Nez te ontdekken. 
Het uitgestrekte strand en de bossen van 
het nabij gelegen regionaal natuurpark 
nodi gen uit tot wandelen.
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Best Western Hôtel Hermitage

Ligging: u verblijft hier in 'la ville haute' (het hoger stadsgedeelte van 
Montreuil), in het hartje van deze middeleeuwse stad, binnen de 3 km lange 
stadswallen, die toegankelijk zijn voor een wandeling. Er heerst een gezellige 
sfeer in de pittoreske straatjes. Bezoek zeker de mooie citadel, een geklasseerd 
historisch monument. Tot de excursiemogelijkheden in de streek behoren Le 
Touquet-Paris Plage (golf en paardrijden), Berck-sur-Mer (beide op 15 km) en 
het vissersdorp Etaples-sur-Mer (10 km).
Transport: per auto: 265 km (Brussel). Treinstation Montreuil-sur-Mer op 1 km.
Faciliteiten: dit pand werd in de 19de eeuw heropgebouwd onder het bewind 
van Napoleon III. U wordt verwelkomd aan de ruime receptie met salon en 
aansluitend treft u de aangename bar en de ontbijtruimte met zicht op de tuin. 
Het gerenommeerde restaurant (uitgebaat door derden) heeft een eigentijds 
neo-industrieel interieur, én een mooi tuin terras waar het heerlijk tafelen is. De 
lokale bevolking komt hier ook graag, een garantie voor kwaliteit en service. In 
het health center Premium Spa La Villa du Soin kan u terecht voor schoonheids- 
en water behandelingen, hamam,....(betalend). Voor de sportievelingen is er 
een kleine fitnessruimte. U kan de auto parkeren in een afgesloten, bewaakte 
parking (vanaf € 10/24 uur) of gratis parkeren in de straat.
Kamers: de 57 mooie kamers (max. 3 personen) met vast tapijt hebben een 
comfortabel, hedendaags decor en zijn deels onder gebracht in het hoofd-
gebouw en deels in het nieuwe gedeelte. Naar keuze reserveren we voor u een 
standaard kamer (15 m²) of een comfort kamer met een queensize bed (18 m²). 
Extra bed (3de volwassene): € 48/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 14 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).

Dit knap hotel is ondergebracht in een mooi, historisch gebouw. De gemeen-
schappelijke ruimtes stralen veel charme uit. Het Best Western Hôtel Hermitage 
is centraal gelegen in het schilderachtige stadje Montreuil-sur-Mer, ideaal voor 
uitstapjes naar de schitterende Opaalkust met zijn ruige kliffen en uitgestrekte 
fijnzandstranden.

Frankrijk

Nord-Pas-de-Calais

DINING
 ∙ 2 nachten in een standaardkamer
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje (glaasje champagne)
 ∙ 1 diner gourmand 4 gangen

(geen aankomst op zondag)
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Montreuil-sur-Mer
Een middeleeuwse ver-
sterkte stad met 3 km 
omwallingen, gedomi-
neerd door de burcht. 
U heeft een prachtig 
panorama op de dui-
nen van de Opaalkust. Zoals de naam al 
doet vermoeden lag Montreuil vroeger aan 
zee, verbonden door de rivier la Canche. 
Montreuil verwerft steeds meer faam op 
culinair gebied, u treft er uitstekende 
restaurants.
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Bercail

Ligging: gelegen in de nieuwe wijk EcoSpace, waar u een brede waaier aan 
economische activiteiten treft met de ecologische gedachte als centraal uit-
gangspunt. De jachthaven en het centrum bevinden zich op 1,2 km. Via een 
jaagpad, langs de rivier de Deule, bereikt u Lille op 7 km. Een ritje op een 
ouderwetse tram (3 km) doet u de sfeer van destijds herbeleven. Bezoek ook de 
Saint-Vaast kerk, het kasteel van Robersart, het museum voor poppen en antiek 
speelgoed (op 1,4 km), het Fort du Vert Galan (op 4,5 km) en de jeneverstokerij 
Claeyssens (op 1,1 km).
Transport: per auto: 115 km (Brussel). TGV-station Lille Flandres op 13 km, Lille 
Europe op 12 km. Luchthaven Lille/Lesquin op 21 km.
Faciliteiten: achter de gevel van dit eigentijds gebouw vinden we een gezel-
lige bar, een aangenaam salon waar o.a. een biljarttafel, een tafelvoetbal en 
een dartbord voor een geanimeerde sfeer zorgen. Elke morgen geniet u van een 
verzorgd ontbijtbuffet op basis van seizoensgebonden en lokale producten, 
bij mooi weer op het terras. Het restaurant met open keuken serveert zowel 
eenvoudige als meer uitgebreide gerechten.
Kamers: 48 moderne kamers met een strak design. Voor de inrichting werden 
hoofdzakelijk natuurlijke materialen gebruikt die mooi contrasteren met de hel-
dere kleuren. Naar keuze reserveren we voor u een premium kamer (22 m²), een 
premium plus kamer (22 m², op de 4de verdieping, onder het dak, zicht op het 
platteland) of een suite met terras (27-41 m², zicht op het platteland, salon), 
alle types voor max. 2 volwassenen en 1 kind. Ruime XXL kamers (37 m², max. 
5 personen, zithoek). Extra bed (3de, 4de, 5de volwassene): € 16/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  18/dag (volwassene), 
€ 10/dag (kind t/m 12 jaar) (2 gangen, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 7 t/m 12 jaar betaalt € 16. Enkel in 
de XXL kamers: dezelfde kortingen voor 3 kinderen t/m 12 jaar.
Bonus: welkomstdrankje (cocktail of bier). Jonggehuwden: fles champagne op 
de kamer.

Dit driesterrenhotel is ondergebracht in een strak, eigenzinnig pand en werd 
gebouwd volgens het ecologisch concept. Het attente personeel stelt alles in 
het werk om u een zorgeloos verblijf te garanderen. U verblijft hier in een rus-
tige, groene omgeving op een boogscheut van Lille en Roubaix,... Goede prijs/
kwaliteitsverhouding.

Nord - Pas de Calais
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Wambrechies
Stad van de genever, 
gelegen in de groene 
rand rond de hoofdstad 
van Frans-Vlaanderen. 
In Lille bezoekt u o.a. de 
oude historische wijk 
(Vieux-Lille), het Palais des Beaux-Arts, 
het Belfort dat op de Werelderfgoedlijst 
van Unesco staat... Verder ook nog La 
Piscine in Roubaix, vroeger een zwembad, 
tegenwoordig een museum ondergebracht 
in een schitterend art-decogebouw of de 
Villa Cavrois in Croix, een geklasseerd 
monument (beide op 10 km).



21

HHHH DESIGN

P FR
EE

FR
EE

€ €

Hôtel Louvre Lens

Ligging: tegenover het Museum Louvre Lens, gebouwd op een voormalige mijn-
site, dat in 2012 zijn deuren opende. Dit museum heeft geen eigen collectie 
maar exposeert kunst uit het Louvre Museum in Parijs en organiseert tijdelijke 
tentoonstellingen. Op 950 m bevindt zich het stadion van RC Lens (ambiance 
gegarandeerd) en op 2 km vinden we het historisch centrum van Lens met La 
Place Jean Jaurès en de kerk Saint-Léger.
Transport: per auto: 141 km (Brussel). Treinstation op 1,9 km.
Faciliteiten: een aaneenschakeling van arbeidershuisjes uit de vroegere wijk 
Cité 9, werden met respect voor het verleden omgebouwd tot een aantrek-
kelijk viersterrenhotel. Heel uitgebreid buffetontbijt. Vanaf de brasserie Le 
Galibot geniet u van een mooi zicht op de voormalige tuinen van de arbeiders-
woningen. De chef bereidt gerechten op basis van lokale producten. Bij mooi 
weer is het aangenaam vertoeven op het buitenterras. Bar. Wellnessgedeelte 
met sauna en fitness (gratis), massages (betalend). Biljart.
Kamers: in de 52 fraai ingerichte kamers, creëren de zwarte muren in combina-
tie met aardetinten een serene en gemoedelijke sfeer. De authentieke bakste-
nen muren, die we in sommige kamers terugvinden, zorgen voor een knipoog 
naar het verleden. We selecteerden voor u een cosy kamer (14 m², max. 2 per-
sonen, tweepersoonsbed, douche, zicht op het museum) of een deluxe kamer 
(20-23 m², max. 3 personen, tweepersoonsbed of 2 aparte bedden, zicht op 
het museum of de tuin, badjassen, bad of douche). Verzorgingsproducten van 
Codage. Extra bed (3de volwassene): € 69/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in de deluxe kamers: kinderbedje gratis, 1 kind van 2 t/m 7 jaar 
op de kamer van de ouders betaalt € 41/nacht, 1 kind van 8 t/m 12 jaar betaalt 
€ 55/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: fles water op de kamer. Jonggehuwden en (huwelijks)verjaardagen: 
1/2 fles champagne op de kamer.

Dit viersterrenhotel is een hommage aan het industrieel verleden van deze 
wijk. Het authentieke karakter werd zorgvuldig bewaard, alle modern comfort 
is aanwezig. Het attente personeel stelt alles in het werk om u een aangenaam 
verblijf te bezorgen. Een ideale ligging om zowel het industrieel als het oorlogs-
verleden van deze regio te ontdekken. Het Louvre Lens Museum, tegenover het 
hotel gelegen, is ongetwijfeld een absolute meerwaarde.

Frankrijk

Nord - Pas-de-Calais
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Lens
Deze stad, die tijdens 
de Eerste Wereldoorlog 
volledig werd verwoest, 
werd in de jaren '20 van 
de vorige eeuw heropge-
bouwd in art-decostijl. In 
dit voormalig mijnbouwgebied, Unesco-
Werelderfgoed, vindt u 200 terrils. Het his-
torisch centrum van Lewarde (op 38 km) is 
een stille getuige van dit verleden. In deze 
streek zijn er de herdenkingssites van de 
oorlog: o.a. Notre-Dame de Lorette op 
7,7 km, het Nationaal Canadees herden-
kingsmomument in Vimy op 9 km.
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La Maison Rouge

Ligging: op 500 m van de dorpskern, op het platteland van 
Béthune, op 56 km van Rijsel. Bezoek het Motormuseum, het 
Mijnmuseum en het recreatiepark Loisinord. Lens op 14 km.
Transport: per auto: 156  km (Brussel). Treinstation Noeux-
les-Mines op 800 m. TGV-station Lens op 15 km. Luchthaven 
Lille/Lesquin op 50 km.
Faciliteiten: in een mooi historisch pand, een voormalig bur-
gershuis van begin 1900. Aan de receptie zal u allerhartelijkst 
verwelkomd worden. Aansluitend vindt u de bar en een gezel-
lige lounge. Het restaurant is sfeervol ingericht. U degusteert 
er geraffineerde streekgerechten, de heer des huizes zwaait de 
scepter in de keuken. Er is ook een kleine tuin. In de omgeving: 
fietsen, wandelen, vissen, kanovaren. Tennis, golf (9 holes) op 
9 km en paardrijden op 7 km.
Kamers: dit hotel telt 40 kamers (28 m², met vast tapijt, extra 
bed (3de volwassene): vanaf € 68/nacht) die verdeeld liggen 
over 3 verdiepingen. Ze zijn gezellig ingericht, in hoofdzakelijk 
warme tinten. Verzorgingsproducten in de badkamer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Mogelijkheid tot half-
pension, ter plaatse te betalen (richtprijs: vanaf € 31/persoon, 
moet vooraf gereserveerd worden).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

Een kleinschalig gourmet-hotelletje met een familiaal onthaal, 
knappe kamers en een verfijnde keuken. Overdag kan u in de 
omgeving kunst en oorlogsgeschiedenis ontdekken.

NRDV0028 X0

Noeux-les-Mines (Lens)
Typisch dorpje op 15 km van Lens, waar zich een bijhuis van het 
Louvre Museum bevindt. Dit hypermoderne museum herbergt 
een fabelachtige collectie in een vernieuwende opstelling.

Nord-Pas-de-Calais

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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Auberge du Jeu de Paume

Ligging: in het idyllische Domaine de Chantilly. Het kasteelpark vormt het 
ideale decor voor een zalige wandeling. De hippodroom van Chantilly ligt 
vlak bij het hotel. Een bezoek aan het nabijgelegen legendarische Château de 
Chantilly, het Musée Condé, les Grandes Ecuries en het Musée du Cheval zal u 
zeker bekoren.
Transport: per auto: 284 km (Brussel). Luchthaven Paris Charles de Gaulle op 
26 km, Paris Orly op 64 km.
Faciliteiten: heerlijk verpozen in de elegante salons. Gastronomisch restaurant 
La Table de Connétable met 1 Michelinster, u wordt er verwend met verfijnde, 
creatieve gerechten. Le Jardin d'Hiver serveert klassieke gerechten in een rus-
tige sfeer. Rijkelijk uitgeruste Spa Valmont (600 m², gratis toegang) met diffuus 
licht en kleurige mozaïeken. Verwarmd overdekt zwembad, sauna en hamam.
Kamers: 92 elegante kamers en suites, luxueus en smaakvol ingericht in 18de-
eeuwse stijl. Toile de jouy stoffen, Italiaans marmer en massief eiken meubilair 
in Louis XV-stijl zetten de toon. Ze geven uit op de stad Chantilly, de patio of 
de tuinen van het kasteel. Classic (28 m², max. 2 personen) en deluxe (32 m², 
max. 3 personen) kamers. Junior (45-58 m², max. 3 personen) en deluxe suites 
(50-60 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). Extra bed (3de 
volwassene): € 77/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (deluxe kamer en junior suite) of 2 kin-
deren (deluxe suite) t/m 11 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders 
(inclusief ontbijt).
Bonus: gratis water uit de minibar. Jonggehuwden (enkel in de deluxe suite): 
fles wijn en lekkers.

'Art de vivre à la française' in dit unieke hotel, gesitueerd in het hart van het 
schitterende Domaine de Chantilly. U verblijft hier prinsheerlijk in een uit-
gelezen kader en geniet van talrijke culinaire hoogstandjes en ongeëvenaarde 
faciliteiten. Dit historische en prestigieuze adres bouwt voort op de rijke tradi-
tie van de Franse hotellerie. Elegantie en discrete luxe staan voorop.

Frankrijk

Picardië

CULTUUR
 ∙ 3 nachten in een classic kamer
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 dagpas voor het Domaine Chantilly 
(toegang tot het kasteel, de tuinen, 
de stallen en het museum van het 
paard, audioguide inbegrepen)

IDFV0017 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Chantilly
Vooral bekend van-
wege het fraaie kas-
teel, omgeven door 
een prachtig park. Het 
is er heerlijk wande-
len. Het kasteel zelf 
her bergt twee belangrijke Franse musea 
waaronder het Musée Condé, op vlak van 
oude schilderkunst is dit na het Louvre 
het belangrijkste museum van Frankrijk. 
Ook de bibliotheek met ca. 30.000 boe-
ken is indrukwekkend. Chantilly staat 
ook bekend als de paardenhoofdstad van 
Frankrijk.
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Le Moulin Babet

Ligging: idyllisch gelegen aan het riviertje de Surmelin, op het domein van 
een vroegere watermolen, langs de Route Touristique du Champagne. De 
champagne persen van Moët & Chandon bevinden zich op 5 km. De middel-
eeuwse kelders van het champagnehuis Pannier zijn uniek (13 km).
Transport: per auto: 331 km (Brussel). Treinstation Château-Thierry op 10 km. 
Lucht haven Paris Charles de Gaulle op 108 km.
Faciliteiten: kleine receptie en gastronomisch restaurant waar de eigenaar 
aan het fornuis staat. Hij heeft zijn culinaire ervaring opgedaan in heel wat 
gekende huizen van Reims, en bij Lenôtre in Parijs heeft hij de kunst van de 
chocoladebewerking en de fijne patisserie geleerd. Het restaurant wordt o.m. 
aanbevolen in de gidsen Michelin en Bottin Gourmand en kreeg ook al het 
label Fait Maison (gerechten ter plaatse bereid met verse producten). Geen lift 
(2 verdiepingen).
Kamers: 7 kamers (20 m², tweepersoonsbed, max. 2 volwassenen en 2 kinderen) 
in een sobere landelijke stijl in de gerenoveerde watermolen en uit kijkend op 
het riviertje. Tegelvloer op het gelijk vloers, parket op de 1ste ver dieping.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 42/nacht (volwassene), € 15/nacht 
(kind t/m 11 jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderbedjes beschikbaar (zelf mee te brengen). 2 Kinderen 
van 3 t/m 11  jaar op de kamer van de ouders betalen elk € 11/nacht (inclu-
sief ontbijt).
Bonus: glaasje champagne voor jonggehuwden.

Rustig gelegen charme hotelletje, ideaal voor wie houdt van de natuur en lekker 
tafelen. Champagneliefhebbers komen hier zeker aan hun trekken. Volledige 
renovatie in 2019.

Champagnestreek

CHAV0007 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Mezy-Moulins
Op 12 km van het char-
mant stadje Château 
Thierry, de geboorte-
plaats van Jean de La 
Fontaine, op 25 km van 
Epernay en 45 km van 
Reims. Mezy-Moulins ligt geografisch in 
het departement Picardie, maar behoort 
tot de 'nieuwe' Champagnestreek.
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Le Tulipier

Ligging: een rustige en groene locatie, verscholen in de bossen van de Argonne. 
De streek is goed voor uren lang wandel- en mountainbikeplezier in een onge-
schonden natuurdecor. Ook op cultureel vlak valt er veel te beleven: in de regio 
treft u heel wat sporen van de Groote Oorlog, en binnen een straal van 15 km 
vindt u verscheidene aantrekkelijke dorpen zoals Ste-Ménehould en Monthois. 
Verdun en Châlons-en-Champagne liggen op ongeveer 50 km.
Transport: per auto: 245 km (Brussel). Trein station Ste-Ménehould op 15 km.
Faciliteiten: receptie, lobby en een aangenaam salon. De bar heeft een zon-
nig terras voor de mooie dagen. Het restaurant (enkel geopend voor het diner) 
met open haard ser veert originele en geraffineerde gerechten. Op de kaart 
prijken verschillende menu's, samengesteld door de chef. De grote, mooi aan-
gelegde tuin is voorzien van lig stoelen en parasols. Het verwarmd binnen-
zwembad is gratis toegankelijk voor de hotelgasten. Petanquebaan en tafel-
tennis. Airconditioning aanwezig in het restaurant, het salon en de bar. Laatste 
renovatie 2021.
Kamers: de 35  kamers (18 m², parket), ingericht met alle modern comfort, 
werden in 2021 opgefrist. Sommige kamers hebben een mooi zicht op het bos 
(volgens beschikbaar heid). Tweepersoons kamer voor alleengebruik. Extra bed 
(3de volwassene): € 33/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 18/nacht (3 gangen, vast 
menu met bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen (t/m 11 jaar) 
(uitgez. 25/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).

Deze groene omgeving is de idea le plaats voor een gastronomisch inter-
mezzo of voor wie op zoek is naar rust en stilte. Talrijke (sportieve) activi-
teiten in de bossen maken deel uit van uw ont span nen de vakantie in de 
Champagne-Ardenne.

Frankrijk

Champagnestreek
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CHAV0019 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Vienne-le-Château
Uitgestrekte bossen 
om  geven dit dorpje 
dat in het hart van de 
Argonne streek ligt, een 
waar paradijs voor de 
natuur lief hebber en 
een goed alter natief voor de Belgische 
Ardennen. Hier staat uw verblijf in het 
teken van rust en groen. Ook op gebied 
van gastro no mie is Vienne-le-Château een 
echte aanrader! Ideaal om te ontsnappen 
aan de dagelijkse sleur en te onthaasten...
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Le Château Fort

Ligging: werkelijk uniek, binnen de verstevigde muren van de burcht van Sedan 
zelf. Bouillon (België) ligt op slechts 22 km. De Franse grensstad Charleville-
Mézières ligt op 40 km, met vele bezienswaardigheden: de Place Ducale, het 
Arthur Rimbaud museum,...
Transport: per auto: 184 km (Brussel). TGV-station Sedan op 2 km. Luchthaven 
Luxembourg op 100 km.
Faciliteiten: het hotel heeft als middeleeuws decor het kasteel van Sedan 
met zijn eeuwenoude, massieve muren. In de ruime lobby vindt u de receptie 
(kluis). De gezellige bar L'Artillerie omhelst diverse kleine salons en een open 
haard. Het gastronomisch restaurant La Principauté serveert een regionale top-
keuken en voor een snelle hap kan u terecht in het restaurant Midi au Château. 
Gratis parking buiten de muren van het kasteel.
Kamers: 54 kamers, smaakvol in een modern jasje, maar met een knip oog naar 
hun trotse middeleeuwse verleden. Tradition kamers (21 m², max. 2 personen, 
parket) of familiesuites (38 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen, steeds met 
bad, tegelvloer of parket). Ze kijken uit op het binnenplein.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3  gangen, vast menu met 
bedie ning aan tafel). U neemt de maaltijden in een van de 2 restaurants, vol-
gens beschikbaarheid.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiesuites: 2 kinderen t/m 12 jaar 
overnachten gratis in de suite van de ouders (inclusief halfpension). 1 Kind t/m 
12 jaar overnacht gratis op de kamer van 1 volbetalende persoon - de vol was-
sene betaalt de prijs in een éénpersoonskamer.

Charmehotel binnen de versterkte burcht van Sedan, u bent er omringd door 
de geschiedenis. Dit viersterrenhotel biedt een geslaagde combinatie van 
moderne kamers en een middeleeuws decor. Op gastro nomisch vlak is het 
een gevestigde waarde. Een uit gelezen uitvalsbasis om de Franse Ardennen 
te ontdekken.

Champagnestreek

GASTRONOMISCH
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x halfpension
 ∙ 1x à-la-cartediner (dranken niet 
inbegrepen) 

CHAV0032 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Sedan
Dit historisch stadje 
ligt net over de Frans-
Bel gische grens. U 
vindt er de grootste 
versterkte burcht van 
Europa van maar liefst 
35.000 m², verdeeld over 7 verdiepingen. U 
verblijft hier in een prachtig stukje Franse 
Ardennen. Sedan is een typisch Ardens 
stadje, authentiek en charmant, omringd 
door bossen waar u naar hartelust kunt 
wandelen en fietsen.
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Hostellerie La Briqueterie Relais & Châteaux

Ligging: deze riante 5 sterren hostellerie is prachtig gelegen te midden van 
de wijn gaarden op de zuidhellingen van de Côte des Blancs (chardonnaydruif), 
langs de Route Touristique du Champagne, net voor het binnenrijden van het 
wijndorpje Vinay. Epernay met de Avenue de Champagne ligt op 7 km, Reims 
met haar imposante kathedraal, gezellige terrasjes en talrijke winkels op 36 km, 
Chalons-en-Champagne op 37 km.
Transport: per auto: 303 km (Brussel). Treinstation Epernay op 8 km.
Faciliteiten: stijlvolle receptie, u wordt er met de glimlach onthaald. Bar met 
gezellige zithoekjes. Het gastronomisch restaurant biedt de meest verfijnde 
Franse keuken (moet vooraf gereserveerd worden). In de zomermaanden kunt u 
genieten van een heerlijke lunch of diner op het terras. Er is een riante tuin van 
maar liefst 50.000 m² en tevens een gezellige, overdekte wintertuin waar u een 
hapje kunt bestellen. Spa Bulles de Détente met verwarmd binnenzwembad, 
sauna, bubbelbad, hamam (gratis). Behandelingen en massages zijn betalend 
(vanaf € 50). Geen lift (1 verdieping). Gratis privéparking, privégarage vanaf 
€ 10/24 uur.
Kamers: de 40 kamers hebben een elegante, klassieke stijl en zijn luxueus inge-
richt. Ze bieden alle hedendaags comfort voor een alleraardigst charmeverblijf. 
Kussenmenu, vast tapijt of parket. Classic (25 m², max. 2 personen), superior 
(28-30 m², max. 2  volwassenen en 1  kind, met zithoekje) of deluxe kamers 
(35 m², max. 2 volwassenen en 1 kind).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior en deluxe kamers: 1 kind van 
2 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 54/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: 15% korting op de behandelingen in de spa.

Luxueus en romantisch hotel in een ele gant kader, op een uitgestrekt domein 
van maar liefst 5 ha. La Briqueterie biedt een exquise gastronomische keuken, 
ontspanning in de spa, een rus tige ligging in het midden van de wijngaarden 
en een excellente service. Tevens een idea le uitvalsbasis voor het verkennen 
van de Champagnestreek.

Frankrijk

Champagnestreek

DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 diner gourmet (3 gangen, glaasje 
champagne en 1/3 fles wijn 
inbegrepen)

CHAV0009 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Vinay (Epernay)
Wijndorpje 7 km ten zui-
den van de champagne-
hoofdstad Epernay met 
meer dan 110 km cham-
pagne kelders. Een per-
fec  te ligging voor het 
ont dek ken van de regio en het bezoeken 
van de vele bekende, maar ook kleinere 
familiale champagnehuizen. Vinay wordt 
omgeven door wijngaarden, die zich veelal 
uitstrekken tot aan de horizon.
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Hostellerie du Mont Aimé & Dames de Champagne

Ligging: midden in de champagne wijngaarden van de Côte des Blancs, aan 
de voet van de historische Mont Aimé-heuvel. Het dorpje is maar een paar 
straten groot. In de straat van het hotel zelf en op de weg naar Vertus zijn 
er talrijke champagnekelders. Van Vertus is het een mooie rit naar Epernay 
met aan weerszijden de wijngaarden van de Côte des Blancs. U rijdt langs 
pittoreske wijn dorpjes (waaronder Le Mesnil-sur-Oger en Oger) met familia le 
champagnehuizen. In Epernay, dé champagnestad bij uitstek, kan u de grote 
champagne huizen bezoeken. U krijgt er een rondleiding met degustatie voor 
een klein bedrag.
Transport: per auto: 320 km (Brussel). Treinstation Vertus op 2 km.
Faciliteiten: receptie met klein salon/bar, ontbijtruimte, tuin en terras met 
bar service. Het elegante restaurant biedt een creatieve gastronomie en een 
uit gebreide champagnekaart. Klein overdekt zwembad, kleine fitness en sauna 
(gratis). In de omgeving: golf (9 holes) in Vertus op 3 km.
Kamers: de 57  kamers (22-27  m², max. 3  personen) zijn ondergebracht in 
2 gebouwen, Hostellerie du Mont Aimé en Dames de Champagne aan de overkant 
van de straat gelegen. Beide gebouwen hebben een lift. Make-up spiegel en par-
ket in alle kamers. Extra bed (3de volwassene): € 35/nacht. Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/nacht (volwassene), 
€ 14/nacht (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel, 
kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 7 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt), 2 kinderen van 8 t/m 12 jaar genieten 
elk 25% korting op de 'extra bed' prijs.
Bonus: welkomstdrankje (glaasje champagne). Fles champagne voor jong-
gehuwden.

Charmant adres waar Belgen thuis zijn. De ligging is ideaal om de 
Champagnestreek te verkennen: u verblijft te midden van de wijndorpen en 
kan onmiddellijk de Route Touristique du Champagne vervoegen. Bovendien 
geniet de keuken een uitstekende faam. Het halfpension is een aanrader.

Champagnestreek

DINING
 ∙ 2 of 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 aperitief (glaasje champagne)
 ∙ 1x 4 gangendiner
 ∙ 1x gastronomisch 5 gangendiner
 ∙ 1 fles champagne per kamer bij 
check-out

 ∙ 1 bezoek aan een champagnekelder 
met degustatie (2 u) 

(geen aankomst op zaterdag of zondag)

CHAV0011 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Bergères Les Vertus
Het erg pastorale wijn-
dorpje Bergères Les 
Vertus is gelegen in 
de scha duw van het 
groter wijn dorp Vertus, 
om  ringd door 450 ha 
wijn gaarden van de Côte des Blancs. 
Opvallend middelpunt van het dorp is 
het char man te, romaanse kerkje. Van op 
de Mont Aimé-heuvel kan u genieten van 
prach tige vergezichten.
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Golden Tulip Troyes

Ligging: het hotel ligt op 7 km van het historisch centrum van Troyes, op 800 m 
van het vliegveld Barberey-Saint-Sulpice (enkel kleine sportvliegtuigen) en bij 
een winkelcentrum, in een groen en rustig kader. U gaat uiteraard in de eerste 
plaats Troyes zelf bezoeken. Het centrum heeft de vorm van een champagne-
kurk. Het is een schilder achtige stad met talrijke terrasjes, bistro's en typische 
restaurantjes die de magische sfeer van een roemrijk verleden uitstraalt. Troyes 
is net iets minder bekend dan Epernay en Reims, maar het is een heerlijke 
stad waar het fantastisch shoppen, flaneren, eten en champagne drinken is. U 
verblijft hier op 30 minuten rijden van de kelders van de vermaarde Côte des 
Bar, die behoort tot de grote wijn gebieden van de Champagne. Zonovergoten 
hellingen, schitterende panorama's, pittoreske dorpjes en stadjes zorgen hier 
voor een hoog charme gehalte. Ook Nigloland ligt op een halfuur rijden.
Transport: per auto: 352 km (Brussel). Treinstation Troyes op 8 km.
Faciliteiten: gezellige zithoekjes en open bar. Aan sluitend vindt u het restau-
rant met een heel goede keuken; de chef gebruikt hoofdzakelijk streek producten 
(gesloten op zaterdag- en zondagmiddag en 's middags op feestdagen). 
's Zomers wordt u bediend op het terras met zicht op het openlucht  zwembad en 
de tuin. Ligstoelen, petanque, badminton en fietsen zijn gratis voor de klanten 
(volgens beschikbaarheid). Geen lift. Gratis beveiligde, afgesloten parking.
Kamers: de 84 kamers hebben een moderne, trendy stijl (25 m², extra bed (3de 
volwassene): € 36/nacht) en beschikken over vast tapijt. Twee persoonskamer 
voor alleen gebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 26/dag (2 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 11 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

In het hart van de Champagne, perfect om de streek rond Troyes en de ver-
maarde wijngaarden van de Côte des Bar te verkennen. U kan hier de cham-
pagne proeven en kopen bij de wijn boer langs de toeristische Champagne-
route. De keuken is innovatief en de ver houding prijs/kwaliteit is prima.

Frankrijk

Champagnestreek

CHAV0031 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Troyes
De historische hoofd-
stad van de regio 
Champagne en voor-
malig cen trum van de 
textiel industrie met 
typische klinkerstraat-
jes, houten vakwerkhuizen, renaissance 
herenhuizen, een monumentale kathe-
draal,... Zonder het Musée d’Art Moderne, 
het Musée Historique de Troyes et de la 
Champagne te vergeten, en natuurlijk de 
outletstores voor merkkledij.
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Abbaye des Prémontrés

Ligging: de Abdij van de Premonstratenzers - een kloosterorde gesticht in 
1121 door de heilige Norbertus van Xanten - ligt in een schitterende groene 
omgeving, aan de oevers van de Moezel, in een park van 2,5 ha. U zit op minder 
dan 1 km van het centrum van Pont-à-Mousson. De Place Duroc is het centrale 
plein. Het Centre Pompidou Metz bevindt zich op 25 km.
Transport: per auto: 295 km (Brussel). TGV-stations Metz en Nancy op 25 km. 
Luchthaven Metz/Nancy op 12 km.
Faciliteiten: u neemt het ontbijt in de vroegere eetzaal van de kanunniken. 
Er is geen restaurant in de abdij, maar u bent verzekerd van een uitstekend 
onthaal in 3 verschillende restaurants in het centrum van Pont-à-Mousson. Het 
hele jaar door worden in de abdij culturele activiteiten en tentoon stellingen 
georganiseerd. Gratis publieke parking. Lift (tot 1st verdieping). Paardrijden op 
4 km, talrijke wandel- en fietsroutes, spoorwegfietsen in Magnières.
Kamers: 29 kamers met zicht op de Moezel of de abdij, en 42 kamers met zicht 
op de straat of de binnenplaats. Ze liggen verspreid over de abdij en een 
nieuwbouw zijvleugel. De kamers worden toegekend volgens beschikbaarheid. 
Een beperkt aantal is bereikbaar per lift. Vast tapijt. We reserveren voor u een 
comfort kamer (24 m², extra bed (3de volwassene): € 34/nacht). Optioneel: toe-
slag van € 10/kamer/nacht voor een kitchenette (koelkast, kook platen, micro-
golfoven) plus vaatwerkkit (op te geven bij reservering, ter plaatse te betalen). 
Tweepersoonskamer voor alleen gebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 3 t/m 12 jaar overnachten gratis 
op de kamer van de ouders (ontbijt niet inbegrepen, richtprijs € 6, ter plaatse 
te betalen).
Bonus: gratis bezoek aan de schitterende abdij met zijn 3 trappen (ronde, ova-
le en vierkante), het gerestaureerd amfitheater, historische ruimtes, prach tige 
tuinen,... Jonggehuwden: upgrade naar een duplex kamer volgens beschikbaar-
heid.

Deze vermaarde abdij (18de eeuw) is een uitzonderlijke historische site in 
het hart van de Lorraineregio, halverwege Metz en Nancy. Geniet van het rust-
gevende uitzicht op het park of op de kloostergang waar de mon ni ken destijds 
kwamen mediteren. De inrichting van de kamers is eigentijds.

Meurthe et Moselle
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Pont-à-Mousson
Gelegen in een groen 
kader in het Moezeldal, 
half weg Metz en Nancy. 
Ooit was dit het intel-
lec tuele centrum van 
Lotharingen, een regio 
die misschien wat minder gekend is, maar 
zeker de moeite loont omwille van zijn 
belangrijk historisch patrimonium en een 
resem aan musea. In de omgeving ontdekt 
u een schitterende natuur.
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Au Riesling

Ligging: het hotel is wondermooi gelegen in het hart van de wijnroute, u geniet 
er van een prachtig panoramisch uitzicht op de wijn gaarden van de Elzas. De 
omgeving nodigt uit om te wandelen en te fietsen in een zeer rustig kader. 
In de streek zijn enkele interessante kastelen te bezichtigen waaronder het 
vermaarde kasteel van Haut-Koenigsbourg uit de 12de eeuw, zeker bezoeken. 
Ondanks zijn uiterst rustige ligging is Zellenberg ook een strate gische locatie 
om de typische wijndorpen in de buurt te gaan ontdekken: Riquewihr situeert 
zich vlakbij (op 2 km), het charmante Ribeauvillé (op 4 km), het schilderachtige 
Kayserberg (op 10 km) en Colmar, de wijnhoofdstad van de Elzas (op 13 km).
Transport: per auto: 462 km (Brussel). Treinstation Colmar op 15 km. Luchthaven 
Strasbourg/Entzheim op 63 km.
Faciliteiten: er is een lees- en ontspanningsruimte met televisie. Bagageruimte. 
In de ontbijtruimte geniet u in de ochtend naar hartelust van een continen-
taal ontbijtbuffet. In het restaurant kunnen liefhebbers van een goede keuken 
proeven van geraffineerde tradi tionele en regionale gerechten - een aanrader! 
Gratis parking of garage (vanaf € 8/24 uur).
Kamers: het hotel Au Riesling beschikt over 36 kamers (17 m², met vast tapijt of 
parket) waarvan de meeste in een traditionele, eenvoudige stijl zijn ingericht. 
Ze zijn comfortabel en hebben een idyllisch uitzicht. Meerdere kamers wer-
den reeds vernieuwd in een modernere, meer hedendaagse stijl. Mogelijkheid 
tot superior kamers met airconditioning (mits toeslag ter plaatse, richtprijs 
€ 17/kamer/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 26/dag (3 gangen, vast 
menu met bediening aan tafel) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Dit charmant familiehotelletje is fantastisch gelegen te midden van de wijn-
gaarden. De uit muntende keuken en het panoramisch terrasrestaurant zijn 
zonder twijfel de troe ven van Hotel Au Riesling. U kan hier zalig genieten van 
de rust en de mooie natuur van de Elzas. Bovendien een perfecte uit vals basis 
om de regio te bezoeken.

Frankrijk

Elzas

ALSV0031 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Zellenberg
Een gezellig klein 
dorpje in de Haut-Rhin, 
omgeven door wijn-
gaarden. Hier geniet u 
van de stilte, de natuur 
en de mooie pano ra-
ma's. De ligging is veelzijdig: enerzijds is 
er de wijn route, en anderzijds wachten u 
tal van charmante dorpjes. De gekende 
steden Colmar en Obernai liggen binnen 
het half uur rijden.
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Auberge d'Imsthal

Ligging: een rustige ligging, buiten het dorp. Op 3 km ligt het kasteel van 
La Petite Pierre met o.m. de zetel van het Parc Régional des Vosges du Nord 
en een permanente tentoonstelling. Eveneens op 3 km: de grotwoningen in 
Graufthal en het typisch dorpje Bouxwiller. Op 25 km situeert zich de streek van 
het kristal: Saint-Louis, Meisenthal, Montbronn, Bitche,... In Saverne bezoekt 
u het kasteel van Rohan. De mooie historische collecties roepen het prestigieus 
verleden van de stad op. De jachthaven ligt langs het kanaal dat de Marne en 
de Rijn verbindt, vlak voor het kasteel. U kunt er boten huren. De rozentuin van 
Saverne telt zo’n 8.500 rozenstruiken met meer dan 550 variëteiten.
Transport: per auto: 377 km (Brussel). Treinstation Saverne op 21 km. TGV-
station Strasbourg op 56 km. Luchthaven Strasbourg/Entzheim op 55 km.
Faciliteiten: receptie, bar, salon en ontspanningsruimte (tafeltennis, tafel-
voetbal, flipperkast, biljart, drankenautomaat). In het restaurant met fijne keu-
ken prijken o.m. rivierforel, haantje met Riesling en everzwijn op de ge varieerde 
menukaart. Een ruim terras geeft uit op de grote tuin met een vijver, waar u 
kan vissen (materiaal gratis te verkrijgen) en zwemmen. Gratis: kleine fitness, 
hamam en bubbelbad. Sauna (betalend). Tennis op 3 km, uitgestippelde wan-
del- en fietsroutes, golf (18 holes) in Bitche.
Kamers: 23  charmante kamers met veel houtwerk, vast tapijt of parket. 
Standaardkamers (18 m², max. 3 personen), classic kamers met balkon (18 m², 
max. 2 personen, vast tapijt) of comfort plus kamers (20 m², max. 3 personen, 
zithoek). Extra bed (3de volwassene): € 38/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 30/nacht (volwassene), 
€ 22/nacht (kind t/m 10 jaar) (3 gangen, vast menu met bediening aan tafel, 
kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de standaardkamers en comfort plus 
kamers: 1 kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders, 1 kind 
van 6 t/m 10 jaar betaalt € 19/nacht. Inclusief ontbijt.
Bonus: welkomstdrankje.

Dit hotel wordt reeds méér dan 100 jaar uitgebaat door dezelfde familie: kwa-
liteit en degelijkheid zijn gewaarborgd. Er heerst een gezellige en familiale 
sfeer. Een ideale keuze voor een rustig, ontspannen verblijf dicht bij de natuur, 
midden in de bossen. De kamers zijn bijzonder gerieflijk en de keuken is lekker.

Elzas

DINING
 ∙ 2 nachten in een classic kamer
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x 3 gangendiner
 ∙ gratis gebruik fitness, hamam en 
bubbelbad
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

La Petite Pierre en Alsace
Op 50 km van 
Strasbourg, tussen 
het massief van de 
Vogezen en het plateau 
van Lotharingen. Dit 
dorpje ligt verscholen 
middenin de uitzonderlijke fauna en flora 
van het Parc Naturel des Vosges. U vindt 
er talrijke historische monumenten. Langs 
de vele paden en wandelwegen kan de fer-
vente wandelaar zijn hart ophalen.
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La Source des Sens

Ligging: in het centrum van het dorpje. De regio is ideaal voor buiten-
activiteiten, inclusief golf (Soufflenheim op 22 km en Wantzenau op 43 km). 
Hagenau, waar u verkeersvrij kan shoppen, ligt op 10 km, de kristalfabriek van 
Lalique op 35 km en Straatsburg op 44 km.
Transport: per auto: 435 km (Brussel). Treinstation Hagenau op 12 km. TGV 
Station Strasbourg op 44 km. Luchthaven Strasbourg/Enzheim op 57 km.
Faciliteiten: u komt het hotel binnen via de ruime receptie (7-23 uur), het 
onthaal is hartelijk. Er is een gezellige zithoek en gemoedelijke bar. Het gastro-
nomisch restaurant biedt een verfrissende Franse keuken o.l.v. Pierre Weller, die 
samen met zijn vrouw Anne het hotel-restau rant runt. Op televisieschermen kan 
u de bedrijvigheid in de keuken volgen. U kan zich heerlijk laten verwennen en 
tot rust komen in de grote spa (gratis toegang): binnen- en buitenzwembad, 
diverse sauna's, hamams en douches, lichttherapie, chromotherapie, ijsgrot, 
zoutgrot, fitness,... Mogelijk heid tot behandelingen en massages (betalend). 
Privétuin. Geen lift (1 verdieping).
Kamers: een totaal van 32 mooie kamers (met vast tapijt). Er zijn 3 types: stan-
daard (9 kamers, 25 m², max. 2 personen, hoofdgebouw, geen airconditioning), 
tuinzijde (5 kamers, 36 m², max. 3 personen, terras, airconditioning) en natuur 
(18 kamers, 36 m², max. 3 personen, bal  kon, zicht op het bos en/of de buiten-
tuin, airconditioning). Extra bed (3de volwassene): € 105/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  70/dag (volwassene), 
€ 35/dag (kind t/m 12  jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel, 
kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de kamers tuinzijde of natuur: 1 kind van 
2 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 45/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: glaasje crémant d'Alsace.

Hier kiest u voor een echte totaal beleving. Een weekendje cocoonen of gewoon 
's avonds culinair genieten. Dit kan bij de familie Weller met een gastrono-
mische keu ken, 2.000 m² wellness en heerlijk in ge richte kamers voor ieders 
smaak. Laat u verwennen in dit viersterrenhotel.

Frankrijk

Elzas

ALSV0035 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Morsbronn-les-Bains
Een klein dorpje in het 
noorden van de Elzas, 
aan de voet van de 
Vogezen. De groene 
en heuvel achtige regio 
leent zich perfect voor 
mountain biken, wandelen en talloze 
andere buitenactiviteiten. Hier komt u 
tot rust op een halfuurtje van de drukke 
regionale hoofdstad Straatsburg, waar u 
's winters de befaamde kerstmarkten kan 
bezoeken.
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Parc Hôtel & Spa

Ligging: in de hoofdstraat die leidt naar het kasteel van Wangenbourg (500 m), 
een héél vredig dorpje met weinig beweging. Het hotel is omringd door een 
botanisch park van 1 ha en biedt een mooi uitzicht op een van de vele valleien 
die zo typisch zijn voor dit gedeelte van de Elzas, het noordelijk deel van de 
Vogezen. Tal van uitgestippelde wandel- en fietsroutes vertrekken op zo'n 150 m 
van het hotel. U bent amper 15 km verwijderd van het begin van de populaire 
wijnroute van de Elzas, die loopt van Marlenheim tot Thann.
Transport: per auto: 410 km (Brussel). Treinstation Saverne op 18 km. TGV-
station Strasbourg op 40 km. Luchthaven Strasbourg/Entzheim op 30 km.
Faciliteiten: receptie, bar, rustgevende lobby met rustiek kader. Aparte ontbijt-
ruimte. Het elegant restaurant heeft een grote veranda en serveert regionale 
gerechten. Terras waar u rustig een glaasje Elzas wijn kunt proeven, aangename 
tuin. Gratis toegang tot het wellnesscentrum met binnenzwembad, sauna, 
hamam, belevenisdouches en bubbelbad in een decor van hout en steen. 
Massages en behandelingen zijn be talend. Gratis tennis (materiaal mee te bren-
gen), biljart, tafeltennis, kicker tafel, reuzenschaakspel op het terras, speel-
pleintje in de tuin. Lift in het hoofd gebouw. Gratis afgesloten privéparking aan 
de achterkant van het hotel of gratis publieke parking tegenover het hotel.
Kamers: 29 kamers met vast tapijt of parket en compacte badkamer. We reser-
veren voor u een charmante classic kamer (20-26 m², max. 3 per sonen, extra bed 
(3de volwassene) € 21/nacht), een comfort kamer (22-30 m², aparte wc, max. 
2 volwassenen en 1 kind) of een prestige kamer (24-34 m², max. 2 volwassenen 
en 1 kind, aparte wc en kluisje).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 19/nacht (3 gangen, vast 
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 8 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders, 1 kind van 9 t/m 12 jaar geniet 50% korting (inclusief ontbijt 
of halfpension).

Het Parc Hotel & Spa wordt voortreffelijk geleid door de Familie Gihr. In 
1848 begon het allemaal met een bar waar de voorbijgangers hun dorst konden 
lessen. Later groeide dit etablissement uit tot een echt familiehotel, waar de 
zevende generatie Gihr vandaag klaarstaat om u te dienen.

Elzas

ALSV0014 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Wangenbourg
Een pittoresk dorp met 
een bevoorrechte lig-
ging op 500 m hoog te, 
in het hart van de 
Mossig vallei. Het aan-
trekke lijke landschap 
wordt erg gewaardeerd door wandelaars 
en geurt heerlijk naar de dennenbomen. In 
de om geving kunt u een bezoekje brengen 
aan de artisanale glasblazers van Dabo of 
het impo sante kasteel van Saverne.
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A la Cour d'Alsace

Ligging: in het lieflijke centrum van Obernai.
Transport: per auto: 433  km (Brussel). Luchthaven Strasbourg/Entzheim op 
19 km.
Faciliteiten: dit hotel ligt op een domein uit de 17de eeuw met diverse pavil-
joe nen rond een mooie binnenplaats. Salon en intieme bar. Het restaurant, Le 
Caveau de Gail, serveert een gastronomische, seizoensgebonden kaart in een 
authentiek kader. Bij mooi weer worden de maaltijden opgediend in de tuin 
van 1.200 m², in de schaduw van de stadswallen. Spa met overdekt verwarmd 
zwembad, sauna en hamam (gratis toegankelijk). Behandelingen betalend. Lift 
in 2 van de 4 paviljoenen.
Kamers: 53 kamers, knus en gezellig ingericht. Ze beschikken over bad jassen en 
pantoffels, vast tapijt of parket. Naar keuze reserveren we voor u een standaard-
kamer (20 m²) of een meer luxueuze superior kamer (22-28 m²), beide types met 
zicht op de geklasseerde binnenplaats of op de rustige straat. Ruime deluxe 
kamers met zicht op de tuin (26-38 m²). Extra bed (3de volwassene): € 45/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 39/nacht (volwassene) 
(menu découverte du terroir, 3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 17 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt t/m 12 jaar, ontbijt niet inbegrepen van 13 t/m 
17 jaar). 1 Kind van 3 t/m 10 jaar op de kamer van 1 volbetalende persoon geniet 
25% korting - de volwassene betaalt de prijs in een tweepersoonskamer.
Bonus: 14/02, 14/07 en 21/07: welkomstgeschenk. Jonggehuwden: Crémant.

Een prestigieus adres (1635), gelegen in een schilderachtig stadje, met een 
idyl lisch kader, een charmante inrichting, een gerenommeerde keuken en 
respect voor de tradities van de Elzas. Hier wacht u een attente service met 
oog voor detail, onder leiding van een ervaren directeur, en een alleraardigst 
verblijf.

Frankrijk

Elzas

TERROIR ET VIGNOBLE
 ∙ 1 nacht (superior kamer)
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x halfpension (menu découverte du 
terroir, 3 gangen met borrelhapje)

(geen aankomst op maandag en 
dinsdag)
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Obernai
Een pittoresk, histo-
risch stadje aan de uit-
lopers van de Voge zen, 
langs de wijnroute, met 
het typisch karakter van 
de Elzas streek met tal-
rijke vak werk huizen. Bewonder de kunstig 
bewerkte gevels die tot de mooiste van 
de regio behoren. De Elzassersfeer is hier 
zeker bewaard gebleven via de taal en de 
festiviteiten. Markt op donderdag (streek-
producten, kledij,...).



www.transeurope.com36

HHHH CHARME

P FR
EE

FR
EE

€ €

La Couronne

Ligging: in het centrum van Ensisheim, halverwege tussen de steden Mulhouse 
en Colmar. Uitgebreid wandelen in het natuurpark van de Vogezen, een dagje 
familieplezier in het attractiepark Europapark, shoppen of een museum bezoe-
ken in één van de nabijgelegen steden, er is voor elk wat wils. Golfliefhebbers 
kunnen terecht in Mooslargue, Wittelsheim en Rouffach. De kerstmarkten van 
Straatsburg en Colmar trekken jaarlijks heel wat bezoekers.
Transport: per auto: 511  km (Brussel). TGV-stations: Mulhouse op 17  km. 
Luchthaven Basel-Mulhouse op 36 km.
Faciliteiten: achter de gevel van dit geklasseerd gebouw gaat meer dan 400 jaar 
geschiedenis schuil. Napoléon en Goethe prijken op de gastenlijst. Na een 
grondige renovatie, waarbij de charme van weleer werd behouden, heropende 
dit hotel in 2017. Het restaurant serveert een authentieke keuken op basis van 
regionale producten (vanaf € 44 (menu plaisir), €  59 (menu du roi)). In de 
zomer dineert u op het terras. Uitgebreid en heel verzorgd ontbijtbuffet met 
o.a. seizoensfruit, eitjes, fijne vleeswaren, zelfgemaakte confituren, zoete en 
hartige producten... Sauna. Gratis parking met videobewaking (op het domein).
Kamers: met slechts 16  charmant ingericht kamers waarbij het authentieke 
karakter zorgvuldig werd bewaard, wordt de kleinschaligheid van dit hotel 
gegarandeerd. Modern ingerichte badkamers. Voor max. 2 personen: standaard-
kamers (23-28 m²), superior kamers (28-39 m²) of junior suites (53-56 m²). Voor 
max. 2 volwassenen en 2 kinderen: familie junior suites.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiale junior suites: 2 kinderen t/m 
5 jaar overnachten gratis in de junior suite van de ouders, 2 kinderen van 6 t/m 
11 jaar betalen elk € 9/nacht.
Bonus: welkomstdrankje (uitgez. standaard en superior). Jonggehuwden: ver-
sierde kamer.

Dit viersterrenhotel ondergebracht in een geklasseerd gebouw uit de 17de 
eeuw, combineert moeiteloos de charme van weleer met alle moderne facili-
teiten. Lekkere authentieke keuken. Goed gelegen om zowel de steden 
Mulhouse en Colmar te bezoeken. Voor urenlang wandelplezier is de nabijheid 
van de Vogezen een absoluut pluspunt.

Elzas

ALSV0044 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Ensisheim
Gelegen in het zuiden 
van de Elzas vlak bij 
het drielandenpunt 
met Zwitserland en 
Duitsland. De pitto-
reske wijnroute kron-
kelt zich langs enkele typische dorpjes 
zoals Riquewihr, Kaisersberg, Eguisheim... 
Mulhouse bevindt zich op 17 km, bezoek 
er het Cité du Train en het Cité de 
l'Automobile.
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Best Western Plus Au Cheval Blanc

Ligging: net buiten Mulhouse gelegen in de dorpskern van Baldersheim, op 
7 km van het historisch centrum. Het vermaarde spoorwegmuseum Cité du Train 
en het automuseum Cité de l'Automobile bevinden zich op 13 km. Ideale uit-
valsbasis om met de wagen de zuidelijke Elzas te ontdekken.
Transport: per auto: 539  km (Brussel). TGV-station Mulhouse op 10  km. 
Luchthaven Mulhouse/Bâle op 26 km.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit een hoofdgebouw, waar alle faciliteiten zich 
bevinden, en een bijgebouw aan de overkant van de straat. Kleine receptie waar 
men u met plezier advies geeft over de verschillende bezienswaardigheden. De 
traditioneel ingerichte bar wordt in de zomer uitgebreid naar het bebloemd 
terras, waar het heerlijk vertoeven is. Het restaurant is in de wijde om geving 
gekend voor zijn streekgebonden keuken op basis van lokale producten. De 
kelderruimte werd ingericht als ontspanningszone met een klein zwembad, 
bubbelbad, sauna en stoombad (gratis toegankelijk, badjassen en pantoffels 
betalend). Lift in het hoofdgebouw. In het bijgebouw bevinden zich de fitness 
en de comfort kamers (geen lift). Fietsverhuur: vanaf € 15/dag. Fietsenberging. 
Gratis parking of afgesloten garage vanaf € 20/24 uur.
Kamers: de 83  kamers zijn compact maar functioneel ingericht (vast tapijt 
of parket). Alle badkamers werden gerenoveerd in 2020. De stijl is een mix 
van hedendaags meubilair met authentieke, gerestaureerde meubelstukken in 
perfecte harmonie met het gekozen kleurenpalet. Het comfort is van gedegen 
kwaliteit. U verblijft in een comfort kamer (14 m²) in het tegenoverliggende 
bijgebouw (gescheiden door een weg, geen lift) of een deluxe kamer in het 
hoofdgebouw (18 m²). Extra bed (3de volwassene) in beide types: € 57/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 25/nacht (3 gangen, keu-
zemenu) (uitgez. 09/04, 24/12, 25/12, 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 5 t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 14/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: versierde kamer.

De Best Western Plus Au Cheval Blanc kan het best omschreven worden als 
een typisch Elzasser hotel waar u geniet van een charmant kader, een gemoe-
delijke sfeer, een excellente streekgebonden keuken en degelijk hedendaags 
comfort. De ligging op de grens tussen Frankrijk, Duitsland en Zwitserland laat 
u toe om meer dan de Elzas alleen te ontdekken.

Frankrijk

Elzas

DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 2x 3 gangendiner  
(menu retour du marché, keuzemenu)

 ∙ gratis toegang tot de 
ontspanningszone

ALSV0040 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Mulhouse (Baldersheim)
Deze stad in het zui-
den van de Elzas, vlak 
bij het drielandenpunt 
met Zwitserland en 
Duitsland, is gekend 
voor zijn voorma-
lige textielindustrie, wat zich vertaalt in 
een aantal aangename winkelstraten. 
Mulhouse heeft een historisch centrum 
met een opvallend stadhuis uit 1551 en 
herbergt een aantal belangrijke musea, 
zoals het Cité du Train en het Cité de 
l'Automobile.
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Beauséjour

Ligging: op 10 minuten stappen van de historische binnenstad.
Transport: per auto: 506 km (Brussel). TGV-station Colmar op 
2 km. Luchthaven Strasbourg/Entzheim op 70 km.
Faciliteiten: aangenaam salon waar het in de namiddag gezel-
lig vertoeven is met een kopje koffie en gebak. Geniet van 
een aperitiefje met versnapering in de bar (beperkte kaart 
mogelijk van maandag t/m zaterdag). Geen eigen restaurant 
maar in Colmar vindt u heel wat uitstekende eetgelegenheden. 
Sfeervolle tuin. Privéparking (vanaf € 11/24 uur) of gratis in 
de straat.
Kamers: 40 kamers met vast tapijt. Classic kamer (17 m², max. 
2 volwassenen en 1 kind, bad) of tradition kamer (20 m², max. 
2 personen, bad of douche, airconditioning).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de classic kamers: 1 kind 
t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclu-
sief ontbijt).
Bonus: bij min. 4 nachten: fles wijn bij afreis (per kamer). 
Verrassing voor jonggehuwden.

Prima hotel met een bijzonder aangename sfeer. De eigenaars 
en hun team stellen alles in het werk om van uw verblijf een 
onvergetelijke ervaring te maken.

ALSV0007 X0

Colmar
Een mooie stad aan de voet van de Vogezen, midden in de 
wijngaarden van de Elzas. Het is een belangrijke kunst- en 
cultuurstad, de met hout versierde huizen zijn typisch.

Elzas

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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Grand Hôtel Bristol

Ligging: dankzij de ideale ligging, rechtover een TGV-station, is het Grand 
Hôtel Bristol de perfecte plaats voor uw verblijf in Colmar. Op amper 5 minu-
ten stappen ligt het historisch stadscentrum. Dichtbij zijn een tweetal parken 
alsook het Natuurhistorisch en Etnografisch Museum. Op de 5de verdieping 
van het hotel kan u op het terras genieten van de zon en profiteren van het 
adembenemend zicht op het stationsplein en de prachtige vijvers met op de 
achtergrond het uitgestrekt landschap van de Vogezen.
Transport: per auto: 506 km (Brussel). TGV-station Colmar op 200 m. Luchthaven 
Strasbourg/Entzheim op 70 km.
Faciliteiten: ruime lounge. De brasserie L’Auberge serveert lekkere, authentieke 
streekgerechten (terras aan de straatkant). Spa met gratis sauna, hamam en fit-
ness, massages op aanvraag (betalend). Publieke parking voor het hotel (vanaf 
€ 1,50/uur). Garage (vanaf € 15/24 uur).
Kamers: 91 kamers (vast tapijt). We reserveren voor u een classic kamer in het 
hoofdgebouw (15-20 m², max. 3 personen) of een deluxe kamer in het nieuwe 
gebouw (22-32 m², steeds tweepersoonsbedden). 3 Volwassenen krijgen een 
upgrade naar een junior suite (volgens beschikbaarheid), extra bed (3de vol-
wassene): € 90/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: vanaf € 34/nacht (3 gan-
gen met bediening aan tafel) (geen halfpension mogelijk op 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 26/nacht (inclusief ontbijt) (upgrade van een classic naar een 
superior kamer volgens beschikbaarheid).
Bonus: fles wijn voor jonggehuwden.

Het Grand Hôtel Bristol is een statig hotel dat vlak bij het historisch centrum 
van het super gezellige Colmar ligt (op 5 minuten stappen). Recht tegenover het 
hotel bevindt zich het TGV-station. U logeert er comfor tabel in een serene sfeer 
en geniet er van een lekkere en lokale keuken.

Frankrijk

Elzas

ALSV0003 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Colmar
Een mooie stad aan de 
voet van de Vogezen, 
midden in de wijn-
gaarden van de Elzas. 
Van de 13de eeuw tot 
op heden bleven de 
architecturale rijkdommen van Colmar 
ongeschonden. Een belangrijke kunst- en 
cultuurstad ook, die de wereldberoemde 
Retabel van Issenheim huisvest. Kuier 
door de pittoreske straatjes met opmerke-
lijke, met hout versierde huizen.
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Belle Isle sur Risle

Ligging: subliem, net buiten het centrum, op een eilandje in het riviertje de 
Risle, in een park van 2,5 ha. Het hotel ligt in de driehoek Le Havre, Caen en 
Rouen. Bezoek ook het bedevaartsoord Lisieux (36 km), het charmante dorpje 
Vieux-port (15 km) met zijn huizen met rieten daken en Honfleur (24 km).
Transport: per auto: 398 km (Brussel). Treinstation Brionne op 23 km. TGV-
station Le Havre op 43 km. Luchthaven Rouen op 59 km.
Faciliteiten: lobby en receptie (kluis). Het gastronomisch à-la-carterestau-
rant beslaat 3 ruimtes: het intiem, uiterst stijlvol restaurant, de victoriaanse 
winter veranda La Rotonde die uitgeeft op de tuin, en het salon met bar en 
terras dat uitkijkt op het zwembad en waar u ook het ontbijt neemt. Een mooi 
renaissance salon met piano en een salon met open haard geven uit op het res-
taurant. Spa met verwarmd buitenzwembad (15,5 x 6 m, 15/06-30/09) en binnen-
bad (7,5 x 3 m). Gratis fitness. Het gebruik van de sauna, het stoombad en het 
bubbelbad is betalend (€ 39/beurt). Massages mogelijk (betalend). Gratis tafel-
tennis, uitlenen van kajakmateriaal en verhuur van mountainbikes. Geen lift.
Kamers: 28 kamers voor max. 3 personen met authentiek meubilair, verschil-
lend van grootte en indeling gezien het historisch karakter van het kasteel. 
Vast tapijt. Classic kamer (20 m²), romantique kamer met bubbelbad (25-30 m²) 
of privilège kamer met terras (34 m²). In de orangerie in de tuin 2 modernere 
kamers met bubbelbad en airconditioning (tarief classic, volgens beschikbaar-
heid). Extra bed (3de volwassene): € 54/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 84/dag (4 gangen à la carte). 
Kindermenu ter plaatse.
Kinderen: kinderbedje: € 18/nacht. 2 Kinderen van 2 t/m 11 jaar op de kamer 
van de ouders betalen elk € 72/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 3  nachten: 1  glaasje champagne. Jonggehuwden: altijd 
1 glaasje champagne.

Charmant Relais du Silence kasteelhotel (1826) op een eilandje in de rivier de 
Risle. Ideaal gelegen om zowel de Normandische kust als het binnenland te 
verkennen. Een vriendelijk onthaal, uitstekende service én een prima keuken 
vervolledigen het plaatje.

Normandië

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een classic kamer
 ∙ ontbijt
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x 4 gangendiner (inclusief 
aperitiefhapje) de eerste avond

 ∙ 1x gebruik sauna, hamam en 
bubbelbad

 ∙ ticket voor de wijnkelders van 
Calvados in Corneilles

 ∙ gratis gebruik fietsen en kajaks 
volgens beschikbaarheid

NORV0010 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Pont-Audemer
Bekoorlijk stadje met 
typische vakwerk-
huizen, een wirwar van 
middeleeuwse steeg-
jes, rivieren en grach-
ten. Pont-Audemer 
wordt wel eens het Venetië van Normandië 
genoemd, een terechte vergelijking. 
Een bevoorrechte ligging in het hart 
van Normandië: Rouen, Giverny, de 
Albastenkust met de witte kliffen en de 
Côte Fleurie liggen vlakbij.
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Best Western Plus Hostellerie du Vallon

Ligging: in het hogere gedeelte van Trouville, aan de rand van het geanimeerde 
centrum. De jachthaven en de vismarkt, het casino en het strand (op 800 m) 
met het bekende houten wandelpad liggen op een steenworp. In de buurt 
bevinden zich heel wat gezellige restaurantjes en bars.
Transport: per auto: 410 km (Brussel). Treinstation Deauville/Trouville op 3 km.
Faciliteiten: achter de gevel in de typisch Normandische stijl vinden we een 
mooie ruime lobby. In de leesruimte met zithoek en in de cosy bar met haard-
vuur is het aangenaam vertoeven. Er is eveneens een klein tuintje. Voor uw 
ontspanning beschikt dit hotel over een biljartruimte, tafel tennis en petanque. 
Gratis verwarmd overdekt zwembad met sauna, hamam, bubbelbad en sport-
ruimte. De ontbijtzaal is ruim en luchtig. Geen eigen restaurant maar het hotel 
werkt samen met een restaurant, op enkele minuten wandelen. Fietsverhuur 
(vanaf € 39/dag).
Kamers: de 62 kamers werden elegant ingericht en hebben vast tapijt. De grote 
lichtinval en de warme kleuren creëren een oase van rust. De meeste kamers 
beschikken over een balkon of terras (volgens beschikbaarheid). We reserveren 
voor u een charme standaard kamer (16-18 m², max. 2 personen) steeds met 
een tweepersoonsbed, of een trendy charme superior kamer (22-27 m², max. 
3 personen, extra bed (3de volwassene): € 36/nacht). Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de charme superior kamers: 1 kind t/m 
12 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

Dit elegant viersterrenhotel is opgetrokken in een typisch Normandische stijl 
en ligt in het rustige gedeelte van Trouville, op wandelafstand van het centrum 
en van het strand, en op 5 minuten van Deauville. Comfort, rust en klasse zijn 
hier de sleutelwoorden.

Frankrijk

Normandië

NORV0011 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Trouville
Gezellige badplaats 
op de rechteroever van 
de rivier de Touques, 
tegenover het mon-
daine Deauvi l le . 
Trouville mag dan wel 
vaak in de schaduw staan van Deauville, 
toch moet het niet onderdoen: Trouville 
heeft een eigen casino, vissers- en jacht-
haven, een mooi strand met een planken-
pad, een charmante oude binnenstad en 
een gezellige vismarkt.
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Fer à Cheval

Ligging: hotel Fer à Cheval op 50 m van zee en strand en casino, in het cen-
trum maar toch rustig. Bushalte op 100 m. Te bezoeken: de zusterstad Deauville 
met luxueuze boetieks en een heerlijk fijnzand strand, gemakkelijk te voet te 
bereiken (1 km) via de voetgangersbrug of met de pont. Verder is er Honfleur 
met een mooie haven en typische, oude huizen. In La Maison du Pays d'Auge 
in Cormeilles kan u zien hoe Calvados wordt gemaakt. De abdij van Le Bec-
Hellouin getuigt van de religieuze en intellectuele uitstraling van Normandië.
Transport: per auto: 410  km (Brussel). Trein station Deauville/Trouville op 
800 m.
Faciliteiten: de familie Bisson ontvangt u in een gemoedelijke sfeer in een 
kader met delicate charme. Het decor: pasteltinten, gemakkelijke zeteltjes, 
overal verse bloemen,... de elegantie van een 'maison bourgeoise' en Trouville 
aan het venster! Het hotel, een historisch ge bouw, bestaat uit een hoofd-
gebouw en 2 bijgebouwen. U treft er een recep tie, een ontbijtruimte en een 
salon waar u een kopje koffie of thee kan bestellen. Parking: vanaf € 20/24 uur 
(moet vooraf gereserveerd worden) of publieke parking in de buurt (vanaf 
€ 24/24 uur). In de omgeving: tennis en watersporten op 100 m, paardrijden op 
2 km, squash op 3 km en golf op 4 km.
Kamers: de 34 kamers hebben een aangenaam interieur met vast tapijt of sisal-
tapijt. We reserveren voor u een comfort kamer (15-17 m², max. 2 personen). 
Eenpersoonskamers type cosy (12-14 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar.

Dit charmehotelletje is ondergebracht in een gebouw met karakter en wordt 
uit stekend gerund door de eigenaars. De kamers zijn geheel verzorgd. Elke 
morgen wacht u een uitgebreid ontbijtbuffet. Een goede keuze voor een aan-
genaam verblijf in Trouville aan uiterst vriendelijke prijzen!

Normandië
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NORV0022 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Trouville
Een charmante bad-
plaats aan de Côte 
Fleurie tegenover het 
mon dai  ne Deauville. 
Trouville mag dan wel 
vaak in de schaduw 
staan van Deauville, toch moet het niet 
onder doen: Trouville heeft een eigen 
casi no, een vissers- en jachthaven, een 
oude binnen stad en restaurants waar u 
van heerlijke zeevruchten kan genieten.
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Best Western Plus Hôtel Littéraire Gustave 
Flaubert

Ligging: in een voetgangerszone, hartje historisch centrum. 
De Jeanne d'Arckerk ligt op 100 m, de 12de-eeuwse kathedraal 
op 600 m. Bezoek het binnenhof, de Aître Saint-Maclou (2 km) 
of slenter langs de Seine. Verken Giverny, Dieppe en Honfleur.
Transport: per auto: 340 km (Brussel). Treinstation Rouen op 
1 km.
Faciliteiten: via de binnenkoer betreedt u de lobby. Receptie, 
lounge, bar, bibliotheek en ontbijtruimte. De decoratie ver-
wijst naar de werken van Gustave Flaubert en is huiselijk en 
hedendaags. Geen restaurant, maar in de buurt vindt u tal van 
mogelijkheden en in de bar kunt u terecht voor een bordje 
Normandische kazen en fijne vleeswaren. Fitness (gratis). 
Publieke parking op 250 m (vanaf € 15/24 uur).
Kamers: 51 knap ingerichte kamers (17 m², max. 2 volwassenen 
en 1 kind) die verwijzen naar een werk, een personage, een 
plaats of een intieme vriend van Gustave Flaubert. De stijl is 
gracieus. We reserveren voor u een comfort kamer met vast 
tapijt. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: rondleiding in het hotel i.v.m. de werken van Gustave 
Flaubert, degustatie van appelsap.

Verzorgd stadshotel en een hommage aan de beroemde schrij-
ver Gustave Flaubert, geboren en getogen in Rouen. Perfecte 
harmonie tussen hedendaags design en literaire verwijzingen.

NORV0037 N1

Rouen
Rouen is onlosmakelijk verbonden met Jeanne d'Arc die hier 
stierf op de brandstapel. Ontdek de rijke geschiedenis van de 
stad met zijn kathedraal, oude vakwerkhuizen,...

Normandië 

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen

Best Western Montgomery

Ligging: in het centrum van Pontorson, vlak bij een mooi aan-
gelegd fietspad dat leidt naar de Mont Saint-Michel.
Transport: per auto: 594 km (Brussel). Treinstation Pontorson 
op 1 km. TGV-station Dol-de-Bretagne op 20 km.
Faciliteiten: de Engelse familie Montgomery diende de konin-
gen François I en Henri II. Hun oude woonst is vandaag een 
hotel. Gezellige bar, aangename tuin en veranda. U vindt 
enkele restaurants in de buurt. Gratis parkeren in de straat. 
Garage: vanaf € 5/24 uur. Fietsenstalling. Fietsverhuur (vanaf 
€ 20/dag, kan vooraf gereserveerd worden).
Kamers: 32  karaktervolle kamers, individueel ingericht en 
vaak met authentieke meubels. Vast tapijt. Standaard (13 m², 
tweepersoons bed, extra bed 3de volwassene €  42/nacht 
en upgrade naar familiekamer) of comfort (16  m², twee-
persoonsbed of 2  één persoons  bedden). Twee persoonskamer 
voor alleen gebruik (standaard).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. Standaardkamers: 1 kind 
van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting 
(upgrade naar familiekamer).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 14 jaar in een aparte kamer 
genieten elk 50% korting.
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Zeer mooi, charmant gebouw waarvan het historisch karakter 
(1526) goed bewaard is gebleven. De persoonlijke service en 
het uitgebreid ontbijtbuffet zijn de belangrijkste troeven.

Frankrijk

NORV0025 N1

Pontorson (Mont Saint-Michel)
Dit rustig stadje situeert zich in de baai van de Mont Saint-
Michel (op 9 km) en is gelegen tussen de zee, Normandië en 
Bretagne. Een centrale uitvalsbasis dus.

Normandië

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen



www.transeurope.com44

HH CHARME

FR
EE

€ €

Ô Gayot

Ligging: het hotel is centraal gelegen in de hoofdstraat van het gezellige 
stadje. Kuier door de belle époquebuurt (1886-1914) en bewonder de art-deco-
huizen, waarvan het Casino du Lac (500 m) en de kerk Saint Jean-Baptiste de 
charmantste voorbeelden zijn, en snuif de sfeer van weleer. Natuurliefhebbers 
en wandelaars kunnen hier hun hart ophalen. De Andainebossen en het meer 
nodigen uit tot wandelen. Voor de tennisliefhebbers is er de Tennis Club 
Bagnolais (op 300 m). Voor een dagje pure verwennerij is er de B'O Spa Thermal 
(2.000 m²) waar u als herboren zult van terugkeren.
Transport: per auto: 545 km (Brussel). Treinstation Rennes op 119 km (TGV) en 
Argentan op 46 km. Luchthaven Caen op 106 km.
Faciliteiten: achter de 19de-eeuwse belle époquegevel schuilt een leuke lobby 
en receptie (7-23 uur). Winkeltje met gastronomische Franse specialiteiten en 
een ruime selectie wijnen, die u ook kunt bestellen in de gezellige bar/thee-
salon. Franse traditionele bistrokeuken met een hedendaagse toets. Aangenaam 
zomerterras waar het op warme dagen heerlijk toeven is. Parkeren in de buurt 
(gratis).
Kamers: de 16 eigentijdse kamers werden ingericht rond het thema 'water en 
bos', ze zijn allemaal uniek bemeubeld. De kleuren zijn een combinatie van 
blauw/grijs of groen/rood. In de badkamers werd veelvuldig gebruik gemaakt 
van mozaïeken. Parket of vast tapijt (volgens be schik baarheid). We reserveren 
voor u een superior kamer (22 m², bureau, 1ste verdieping) met zicht op het 
dorp of het terras. Sommige kamers beschikken over een balkon. Extra bed (3de 
volwassene): € 26/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  29/dag (volwassene), 
€ 10/dag (kind t/m 11  jaar) (3 gangen, vast menu met bediening aan tafel, 
kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).

Een charmant centraal gelegen pension, gezellig en uitermate verzorgd met 
een lekkere bistrokeuken. De omgeving brengt u meteen terug naar de gran-
deur van de belle-époqueperiode. Als kuuroord is Bagnoles-de-l'Orne al eeu-
wen in trek bij de beau monde. Natuurliefhebbers kunnen hier zeker hun hart 
ophalen maar ook op culinair vlak heeft deze regio heel wat te bieden.

Normandië
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NORV0033 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Bagnoles-de-l'Orne
Dit stadje geniet een 
bevoorrechte reputatie 
als het enige kuuroord 
in het noordwesten van 
Frankrijk, al eeuwen in 
trek bij de beau monde. 
De hydrothermische baden situeren zich 
rond het meer, gevormd door de rivier Vée. 
Niet alleen is het een aantrekkelijke regio 
voor tal van buitenactiviteiten zoals wan-
delen, fietsen, paardrijden,... maar is het 
ook op culinair vlak veelbelovend.
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Domaine de Villeray & Spa Château et Moulin

Ligging: u logeert hier in volle natuur op een magnifiek domein. Het Château 
ligt op een heuvel, de Moulin spiegelt zich in het riviertje dat naast het molen-
complex stroomt. Het Château en de Moulin zijn slechts door enkele huizen 
gescheiden van het dorpje, op een paar minuutjes wandelen.
Transport: per auto: 465 km (Brussel). Trein station Condé-sur-Huisne op 1 km.
Faciliteiten: u kunt gebruik maken van de faciliteiten van beide hotels. In 
het Château: salon met open haard en bibliotheek, ontbijtruimte. In het 
molencomplex: bar met open haard, een gastronomisch restaurant (beslist 
een aanrader!), terras en een verwarmd openluchtzwembad met ligstoelen. 
Spa (toegang betalend) in een apart gebouw met binnenzwembad, bubbelbad, 
hamam, sauna, relaxatieruimte,... Mogelijkheid tot behandelingen (betalend). 
Mountainbikes (vanaf € 15/dag) en kano's (gratis), vissen in een privériviertje 
op 4 km.
Kamers: bij reservering meldt u of u in het Château of in de Moulin wil logeren. 
In de Moulin liggen de 25 kamers verspreid over het molencomplex, een villaatje 
in de tuin, en 2 typische huisjes aan de overkant van de straat. Charmante plat-
telandsstijl met tegels of parket. Standaardkamer (18 m², Moulin of Château) 
of een superior kamer met een mooier uitzicht op het park (20 m², Moulin) en 
suites (30 m², Château). Tweepersoonskamer voor alleengebruik. 4 Personen in 
een standaardkamer krijgen een appartement. Extra bed (3de en 4de volwas-
sene): € 73/nacht.
Maaltijden: halfpension: ontbijt en diner (4 gangen, beperkt keuzemenu). Alle 
maaltijden met bediening aan tafel.
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de 
ouders betalen elk € 41/nacht (inclusief halfpension) (uitgez. 24/12, 31/12 en 
14/02).

Dit pareltje ligt op 50 km van Chartres, op een idyllisch domein, compleet met 
een historische molen (18de eeuw). U heeft de keuze uit 2 hotels, beide even 
charmant, met de sfeer van weleer en gracieuze kamers van een eenvoud die 
siert. Uitmuntende keuken en een gastvrij onthaal door de eigenaars zelf.

Frankrijk

Normandië

NORV0018 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Condeau-au-Perche
Klein, maar o zo char-
mant, knus 16de-eeuws 
dorpje (ge klas  seerd) 
dat slechts enkele hui-
zen en het domein van 
Vil le ray telt. Rus tig gele-
gen in het afwisselende heuvellandschap 
van het Parc Naturel Régio nal du Perche, 
tussen Bellême en Nogent-le-Rotrou. De 
Perche is de streek van de manoirs, kaste-
len én paardenfokkerijen.
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Auberge de la Sélune

Ligging: in de Auberge de la Sélune verblijft u in hartje centrum van het kleine 
Ducey. Het hotel geniet een vredige ligging aan de waterkant, omringd door 
groen. Op 300 m ligt de fietsroute la Véloscénie die van Parijs tot Mont Saint-
Michel loopt. Een greep uit de excursiemogelijkheden in de regio: zeker doen: 
steek de baai van de Mont Saint-Michel over, gevolgd door een bezoek aan de 
toeristische badplaats Granville. Verder vindt u in de omgeving van Ducey en 
in het Bois d'Ardennes diverse uitgestippelde wandelroutes (6 tot 30 km). Trek 
ook eens richting Bretagne: via het gezellige Pontorson naar het kasteel van 
Combourg, het historische Dinan, de versterkte stad Saint-Malo of de aantrek-
kelijke badplaats Dinard - allemaal binnen een straal van 65 km.
Transport: per auto: 630 km (Brussel). Treinstation Avranches op 10 km. TGV-
station Rennes op 83 km.
Faciliteiten: lobby met de receptie en een aangenaam terras dat uitgeeft op 
de tuin waar u kunt genieten van een drankje. Het restaurant is geliefd bij de 
lokale bevolking, vooraf reserveren is aangeraden. Ontbijtruimte met terras. De 
mooie tuin kijkt uit op de historische brug. U kunt er wegdromen op het geluid 
van het kabbelend water van de rivier, die bekend staat voor zijn rijkdom aan 
zalm. Geen lift. Gratis parking (beperkt aantal plaatsen, vooraf reserveren is 
mogelijk: € 9/plaats. Afsluitbare garage voor fietsen (gratis).
Kamers: 20 kamers (12-14 m², max. 2 personen, tweepersoonsbed of 2 aparte 
bedden) met vast tapijt en meestal met zicht op de straat. Twee persoonskamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.

Gezellig, eenvoudig en ongecompliceerd familiehotelletje met een 
on gedwongen sfeer en een goede keuken. Ducey is een ideaal vertrekpunt 
om bijzondere plaatsen in Normandië en Bretagne te bezoeken. U zit hier op 
amper 15 km van de Mont Saint-Michel, absoluut een verplicht bezoek.

Normandië

NORV0007 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Ducey
Een klein en sympa-
thiek bebloemd dorpje 
met een kasteel, gele-
gen in een groene, rust-
gevende omgeving aan 
de oevers van het rivier-
tje de Sélune, dat 15 km verder uitmondt 
in de baai van de Mont Saint-Michel, die 
uiteraard bovenaan de lijst van beziens-
waardigheden in de regio staat.
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Le Nouveau Monde

Ligging: het uitgestrekte strand Plage du Sillon ligt tegenover het hotel (straat 
oversteken). Een wandeling naar links op de dijk brengt u na 850 m tot aan het 
kasteel van Saint-Malo, waar u de Cité kan binnenstappen. Onderweg heeft u 
steeds zicht op het Nationaal Fort, dat in zee ligt tegenover de stad. Rechts op 
de dijk vindt u na 180 m de Brasserie du Sillon (visgerechten).
Transport: per auto: 692  km (Brussel). TGV-station Saint-Malo op 500  m. 
Luchthaven Rennes op 70 km.
Faciliteiten: dit hotel is een hedendaagse interpretatie van de typische huizen 
die in de Cité werden gebouwd. De inrichting brengt hulde aan het maritieme 
leven van de ontdekkingsreizigers en voert u zo mee naar de ontdekkingen 
van de Oost-Indische Compagnie, oosterse kruiden en de zeevaartroute van 
de koffie. De ruime receptie ligt aan de achterzijde van het gebouw. Een grote 
traphal brengt u naar het restaurant Les 7 Mers en de bar Le Comptoir. Beide 
bieden een schitterend zicht op het strand en de zee. U kan zalig ontspannen 
in de spa met o.a. een verwarmd binnenzwembad, een bubbelbad en hamam 
(gratis toegang). Geniet ook van het zonneterras in de zomer en de lounge-
ruimte. Ondergrondse parking met rechtstreekse toegang tot het hotel (vanaf 
€ 15/24 uur).
Kamers: het hotel telt 83 kamers met een hedendaagse decoratie, ingericht in 
zachte en warme tinten en afgewerkt met veel zin voor detail. Op elke kamer 
zijn er badjassen ter beschikking. We reserveren voor u een standaardkamer 
aan de zuidkant (22 m², max. 2 personen), een kamer échappée mer met zijde-
lings zeezicht (26 m², max. 2 personen) of een superior kamer met zicht op zee 
(27 m², max. 2 volwassenen en 1 kind).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 50/dag.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 1 kind t/m 11 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (ontbijt niet inbegrepen).

Dit hotel biedt uitstekende faciliteiten, ook op het vlak van wellness. Het res-
taurant heeft een prachtig panoramisch uitzicht op de baai van Saint-Malo. U 
geniet van een prima ligging tegenover het strand, op wandelafstand van de 
Cité Corsaire van Saint-Malo. Het hotel doet u dromen van reizen of u reist er 
naartoe om te dromen...

Frankrijk

Bretagne 

BRTV0053 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Saint-Malo
Een gerenommeerde 
bad stad met het uit-
gestrekte Sillon strand 
en een vermaarde 
'Cité Corsaire', des-
tijds geliefd bij piraten 
en zeerovers. Saint-Malo is ook een stad 
van intellectuelen, dichters en schilders, 
Chateau briand werd hier geboren. Het 
historisch centrum intramuros werd in 
1944 voor 80% verwoest, maar nadien 
getrouw gereconstrueerd.
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des Marins

Ligging: intramuros, in het hart van de historische binnen stad waar het 
authentieke karakter bewaard is gebleven: smalle kasseistraatjes, typische 
heren huizen,... Ook het strand is nabij, op 250 m is er de Plage de Bon Secours. 
U kan de stad binnenrijden om uw bagage af te zetten aan het hotel en daarna 
een van de parkings gebruiken buiten de vestingmuren (u treft er al een op 
250 m) of gebruik maken van de parking van het hotel (volgens beschikbaar-
heid).
Transport: per auto: 692  km (Brussel). TGV-station Saint-Malo op 500  m. 
Luchthaven Rennes op 70 km.
Faciliteiten: het hotel kreeg een grondige renovatie en opende opnieuw de 
deuren in 2019. Geniet er van de eigentijdse maar ook historische sfeer. Aan 
de receptie zal u hartelijk worden verwelkomd. Kleine lounge. In de ontbijt-
ruimte wacht u alle dagen een uitgebreid ontbijtbuffet met lokale specialitei-
ten. Internethoekje met printer, gratis ter beschikking van de gasten. Parking 
(volgens beschikbaarheid, vanaf € 12/24 uur).
Kamers: de 50 gerenoveerde kamers zijn comfortabel ingericht en beschikken 
over al het nodige comfort. De blauwe, rode en groene tinten zorgen, samen 
met kunstwerken die verwijzen naar Saint-Malo, voor een aangename sfeer. De 
decoratie is geïnspireerd op de zeevaarders. Alle kamers hebben vast tapijt. We 
reserveren voor u een standaardkamer (15-17 m², max. 2 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 1 jaar).

Het hotel heropende zijn deuren in 2019, na een grondige renovatie. De kamers 
en badkamers kregen een nieuw jasje en de decoratie verwijst naar de tijd van 
de zeevaarders. U logeert er intramuros, in de onmiddellijke nabijheid van de 
historische bezienswaardigheden, restaurants en winkels. Ook het strand is 
niet veraf. Het hotel zelf is rustig.

Bretagne 

BRTV0057 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Saint-Malo
Een gerenommeerde 
bad stad met het uit-
gestrekte Sillon strand 
en een vermaarde 
'Cité Corsaire', des-
tijds geliefd bij piraten 
en zeerovers. Saint-Malo is ook een stad 
van intellectuelen, dichters en schilders, 
Chateau briand werd hier geboren. Het 
historisch centrum intramuros werd in 
1944 voor 80% verwoest, maar nadien 
getrouw gereconstrueerd.
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du Château

Ligging: u logeert hier in het dorp. Combourg is landinwaarts gelegen, halfweg 
tussen de Mont Saint-Michel (35 km), Saint-Malo (35 km) en Rennes (35 km). 
Enkele excursiemogelijkheden in de streek: bezoek de middeleeuwse stad Dinan 
op 24 km, Rennes, de grootste stad van Bretagne, en natuurlijk de Mont Saint-
Michel (Unesco-Werelderfgoed). Aan de kust moet u beslist Saint-Malo en 
Dinard gaan bekijken, twee totaal verschillende kuststadjes van elkaar geschei-
den door een stuwdam. Combourg is een ideale uitvalsbasis om zowel de Côte 
d’Emeraude als het hinterland te verkennen.
Transport: per auto: 702 km (Brussel). TGV-station Rennes op 40 km.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit het hoofdgebouw en 2 bijgebouwen (even 
mooi en origineel), die omgeven zijn door een rustige tuin. Inkom met de 
receptie en verder een lobby/bar en een restaurant, gezellig en sfeervol met 
een veranda en terras. U kan er lunchen (12-14 uur) en dineren (19-21 uur) 
in een aangenaam kader, en genieten van lekkere gerechten op basis van 
lokale producten. Tafeltennis. Geen lift. Gratis parking voor het hotel en op 
het binnen plein. Fietsenberging.In de omgeving: tennis (4 pleinen) op 500 m, 
zwembad op 1 km, golf op 10 km, strand op 30 km.
Kamers: dit hotel telt 32 kamers die authentiek werden ingericht in een sobere, 
maar geraffineerde en elegante stijl. We reserveren voor u naar keuze: club 
kamers (17-20 m², max. 2 personen) of de ruimere junior suites (30 m², zit-
hoek, max. 2 personen). Steeds een tweepersoonsbed. Kamers met 2 aparte 
bedden op aanvraag mits toeslag van € 12/reservatie (ter plaatse te betalen). 
Familiekamers beschikbaar voor max. 3 personen (24 m², tweepersoonsbed en 
éénpersoonsbed). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.
Bonus: bij min. 3  nachten: 1  glaasje champagne. Jonggehuwden: altijd 
1 glaasje champagne.

Dit driesterrenhotel is mooi gelegen aan het meer, aan de voet van het familie-
kasteel van de schrijver Chateaubriand. De gebouwen maakten vroeger deel uit 
van het domein. U profiteert hier van een prima service, een lekkere Bretoense 
keuken en een goede ligging om deze bijzondere streek te ontdekken.

Frankrijk

Bretagne 

DINING
 ∙ 4 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 4x 3 gangendiner (menu Terroir)
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Combourg
Idyllisch gelegen aan 
de oevers van het 
meer Lac Tranquille. 
Combourg is een bij-
zonder karaktervol 
dorp en bekend om zijn 
schrijver Chateaubriand. Het dorpsbeeld 
wordt gedomineerd door de torens van het 
feodaal kasteel, een van de best bewaarde 
kastelen van Bretagne. Combourg is een 
'groene' bestemming: vijvers, sluizen, 
bossen, het woud van Mesnil,...
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De Diane

Ligging: langs de 'allée des Acacias', die doorloopt tot aan de zee. Het fijnzand-
strand ligt op 200 m. De talrijke dennenbomen die het hotel omgeven, dragen 
bij tot een rustgevende sfeer. De fietsroute EV4 en de wandelweg GR34 zijn 
vlakbij.
Transport: per auto: 687  km (Brussel). TGV-station Saint-Malo op 41  km. 
Luchthaven Dinard op 32 km.
Faciliteiten: in dit charmante hotel wordt de rijke geschiedenis van het 
gebouw (1925) mooi weerspiegeld. De oorspronkelijke parketvloeren dragen bij 
tot een warme uitstraling. Receptie, salons, loungebar. Restaurant Le 1925 ser-
veert kwaliteitsvolle biogerechten en is in de regio erg populair voor de uitste-
kende keuken. Het ruime terras met solarium en bubbel bad (betalend) laat u 
toe even op adem te komen. Afsluitbaar fietslokaal. Parkeergelegenheid bij een 
parkje dicht bij het hotel.
Kamers: de 45 tijdloze kamers (met tweepersoonsbed) werden smaakvol gere-
noveerd met o.a. nieuwe gordijnen en decoratie. De kamers zijn verdeeld over 
3 verdiepingen en bieden alle comfort voor een zorgeloos verblijf. We reserve-
ren voor u de comfort kamers (18 m², max. 2 personen, zicht op de tuin of op 
het terras, inloopdouche), premium kamers (20 m², max. 2 personen, zicht op 
de tuin of op het terras, fles water, bad of inloopdouche, soms een balkon) of 
deluxe kamers (22 m², max. 3 personen, zicht op de tuin, het park of het terras, 
bad, soms met balkon of terras, dagelijks een flesje water en fruit). Extra bed 
(3de volwassene): € 35/nacht. Eenpersoonskamers (16 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  34/dag (volwassene), 
€ 17/dag (kind 3 t/m 12 jaar) (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1  kind van 3  t/m 5  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 15/nacht, 1 kind van 6 t/m 12 jaar betaalt € 23/nacht (inclu-
sief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: glaasje champagne.

Mooi gerenoveerd hotel in een authentiek Anglo-Bretoense stijl uit de jaren 20. 
De prachtige rotskust Cap Fréhel met wondermooi zandstrand ligt vlakbij. 
Prima restaurant.

Bretagne
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Sables-d'Or-les-Pins
Dit kustdorpje wilde 
destijds Le Touquet 
naar de kroon steken, 
maar is gelukkig een 
dorp gebleven. U vindt 
er een van de mooiste 
stranden in Bretagne. Talrijke fiets- en 
wandelroutes.
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L'Agapa

Ligging: een superligging op 200 m van de zee, in een rustige residentiële 
wijk van Perros-Guirec. Het centrum ligt op 500 m. Hier vindt u de Dienst 
van Toeris me voor alle informatie over de regio. Het casino ligt op 900 m. 
Ploumanac'h met de mooiste rotsformaties ligt op 6 km. Lannion, een stadje 
op 12 km, is zeker ook een bezoekje waard. U vindt er typische vakwerkhuisjes 
en elke don der  dag is er een grote markt waar u de lokale sfeer kan opsnuiven.
Transport: per auto: 786 km (Brussel). TGV-station Saint-Brieuc op 78 km.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit diverse gebouwen die met elkaar verbonden 
zijn. L'Agapa is het hoofd gebouw waar zich de receptie en bepaalde kamers 
die wij aanbieden bevinden. Ook het ontbijt neemt u in het hoofdgebouw. 
Verder is er de bar en het restau rant Le Belouga (gerenoveerd in 2022) voor een 
eerlijke en fijne Frans-Bretoense keuken met prachtig uitzicht op zee (geslo-
ten op zondag en maandag, uitgez. schoolvakanties). Wellness (400 m²) met 
binnen zwembad (40 m²), sauna, bubbelbad en hamam (gratis). Grote keuze aan 
behan de lingen (betalend). Het grote terras (100 m²) is een heerlijke relaxruimte 
(open juni-september). Ook in de tuin is het leuk vertoeven. Talrijke activitei-
ten, waaronder golf, surf, paddle, enz. De gratis parking is overdekt.
Kamers: de 44  kamers werden in 2022  gerenoveerd en liggen verdeeld over 
verschillende gebouwen. Naar keuze Agapa kamers met zicht op de tuin of met 
zeezicht in het hoofdgebouw (22-25 m², max. 2 personen). De kamers zijn gede-
coreerd in lichte kleuren en beschikken over al het nodige comfort. Badjassen 
en pantoffels, verzorgingsproducten.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Dit elegant hotel aan de sublieme Roze Graniet kust biedt niet alleen een top-
ligging voor uitstapjes, maar is tevens een ideale thuishaven waar u heerlijk 
kan ont spannen in de wellness of bij een gastronomisch diner met zicht op 
zee. Een vijfsterrenhotel waar u alle luxe wacht voor een geslaagd en relaxed 
verblijf. Laatste renovatie in 2022.

Frankrijk

Bretagne 

BRTV0058 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Perros-Guirec
Aan de Roze Graniet-
kust met zijn typische 
roze-rode rots forma-
ties. Er zijn heel wat 
acti  vi tei ten naar gelang 
de seizoenen, o.m. 
diver se water sporten. Vanuit Perros-
Guirec kan u talrijke bezienswaardighe-
den be zoe ken. De rotsen bij Ploumanac'h 
be  horen tot de mooiste van deze kust. 
Een wan deling langs het voormalige 
douaniers pad is een must.
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La Butte

Ligging: u logeert hier aan de rand van het dorp, het hotel kijkt uit op de baai 
van Goulven. De uitgestrekte weilanden met op de achtergrond de zee garan-
deren een deugddoende, rustige sfeer in en rond het hotel. Het zandstrand 
van Plouescat is niet veraf (14 km). Bezoek in de omgeving zeker Les Abers 
(riviermonding), ook wel de kust der legenden genoemd, de natuur is er ronduit 
schitterend. Hier slaat het water over de ruige kust om vervolgens opgenomen 
te worden in het groene landschap. Statige vuurtorens waken over de ingangen 
van vredige haventjes.
Transport: per auto: 842 km (Brussel). TGV-station Brest op 37 km. Luchthaven 
Brest-Bretagne (Guipavas) op 27 km.
Faciliteiten: zodra u het hotel binnenkomt, zult u gecharmeerd zijn van de 
eigentijdse inrichting met glinsterende accenten. De receptie is helder; u wordt 
er allerhartelijkst ontvangen. Aansluitend is er een kleine lounge. De inrichting 
van de open ruimte is eigentijds, modern en heel uitnodigend. Het gastro-
nomische restaurant Table de la Butte, een restaurant met Michelin-ster, heeft 
een uitstekende reputatie. Chef-kok Nicolas Conraux en zijn keuken team cre-
eren op magische wijze de meest verfijnde gerechten. Le Comptoir de la Butte 
ontving de Michelin gourmet-bib (sinds 2020, elke dag geopend). Het ontbijt 
is navenant absoluut top, uitgebreid en met heel veel streek producten. De 
spa met verwarmd binnenzwembad, sauna, Noorse douche en relaxruimte ver-
volledigen het ontspannings aanbod (€ 40/persoon/verblijf). Gratis afgesloten 
parking voor het hotel.
Kamers: de 32 kamers (max. 2 personen) zijn eigentijds, harmonieus en comfor-
tabel ingericht. Ze bieden een mooi uitzicht op de omgeving en de zee. Classic 
(16 m²), superior (16-19 m², inloopdouche) of ruimere deluxe kamers (25-30 m², 
tweepersoonsbed).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen.

Een pareltje in ons aanbod in Bretagne, niet in het minst dankzij het verfijnde 
restaurant met aantrekkelijke prijzen. De rustige omgeving en de nabije kust-
streek zijn een paradijs voor levensgenieters die graag dicht bij de natuur ver-
blijven. Het hotel is knap verbouwd en eigentijds gerestyled.

Bretagne 

BRTV0060 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Plouider
Mooi landelijk dorpje 
dicht bij de kust in de 
Finistère, het uiterste 
puntje van Bretagne. 
Het dorp grenst in het 
noorden aan de Baai 
van Goulven, een kleine 4 km van de 
dorpskern. De ongeschonden natuur is 
een pleisterplaats voor vele trekvogels. 
Het dorp ligt iets hoger dan de omgeving 
waardoor u er, ondanks de afstand, toch 
de zee kan zien.
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Le Goyen

Ligging: het karaktervol hotel ligt net tegenover het kleine vissershaventje, op 
400 m van het strand en op 100 m van het centrum van Audierne. Te bezoeken in 
de om geving: La Pointe du Raz, dit is een van de meest indrukwekkende sites 
aan de Atlantische kust (bevindt zich op 12 km). Het plaatsje Locronan (met 
geklasseerd historisch monument) maakt deel uit van 'Les Plus beaux Villages 
de France' en draagt trots het label 'Petite Cité de Caractère de Bretagne'. 
Quimper is een heerlijke kunst- en geschiedenisstad met een belangrijk erf-
goed. U kan ook een leuk boot tochtje maken naar het eiland Sein (inschepen 
tegenover het hotel) of in de baai van Douarnenez.
Transport: per auto: 913  km (Brussel). TGV-station Quimper op 20  km. 
Luchthaven Quimper op 32 km.
Faciliteiten: u treft er een mooie receptie met open haard en een zithoek, 
alsook een bar en een aparte ontbijtruimte. Het restaurant kijkt uit op de 
vissers haven. Uiteraard prijken hier vooral vis en zeevruchten op de menukaart 
(3 gangen vanaf € 32, richtprijs). Publieke parking voor het hotel (gratis). In 
de omgeving: tennis op 3 km, watersporten en paardrijden op 5 km. Verhuur 
van electrische fietsen.
Kamers: 21 kamers met havenzicht en balkon (uitgez. duplex), ingericht in een 
warme, hedendaagse stijl met een vinylvloer. We reserveren voor u de comfort 
kamers (15 m², max. 2 personen), de superior kamers met zithoek (27 m², max. 
3 personen, met extra sofabed) of een duplex (45 m², max. 3 volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen). Extra bed (3de volwassene): € 50/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1  Kind (superior) of 2  kinderen (duplex) van 
3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betalen elk € 20/nacht (ontbijt niet 
inbegrepen, richtprijs € 6, ter plaatse te betalen).
Bonus: welkomstdrankje (glaasje champagne). Jonggehuwden: upgrade vol-
gens beschik baarheid (uitgez. 29/04/23-01/05/23, 06/05/23-08/05/23, 17/05/23-
21/05/23, 27/05/23-29/05/23, 08/07/23-27/08/23, 30/12/23-01/01/24).

U verblijft hier in een gebouw met karak ter, genesteld langs de kade van de 
haven - het strand ligt vlakbij. Uw kamer is uit nodigend. In het restaurant is 
de keuken op basis van uitstekende, dagverse pro duc ten - u wordt er culinair 
verwend.

Frankrijk

Bretagne
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Audierne
Deze vissershaven is 
dicht bij La Pointe du 
Raz gelegen. Audier ne 
bestaat uit smal le en 
pitto reske straatjes die 
zich uit strek ken achter 
de kade en in de hoogte. Op de kade gonst 
het van de mari tieme activiteiten. In de 
vis vijvers van Audierne, die tot de grootste 
van Europa behoren, worden langoesten, 
kreeften en krab ben opgeslagen.
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Tumulus

Ligging: hotel Tumulus situeert zich in het geklasseerd en beschermd gebied 
van de Tumulus Saint-Michel (met prehistorische megalieten), op het hoogste 
punt van het stadje Carnac. U geniet hier van een schitterend panoramisch uit-
zicht over het landschap. Het centrum van Carnac ligt op 10 minuten wandelen, 
het fijnzandstrand op ongeveer 2 km.
Transport: per auto: 833 km (Brussel). TGV-station Vannes op 33 km.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit een hoofdgebouw en een tuinpaviljoen. Er is 
een receptie en een gezellige bar. Het restaurant L'Astéria kijkt uit op de mooie, 
grote tuin met aangenaam terras. Ligstoelen staan hier ter beschikking van de 
hotelgasten. Ook het verwarmd openluchtzwembad (8 x 16 m, mei-sep tem ber) 
is omringd met gratis ligstoelen en parasols. Het wellnessgedeelte omvat o.a. 
een sauna, hamam, experience douche (€ 9 per uur, richtprijs ter plaatse te 
betalen). Een uitgebreid aanbod aan behandelingen is mogelijk (betalend). In 
de omgeving: zeilen, duiken en vissen in Carnac, tennis (10 pleinen) en paard-
rijden op 2 km, golf (18 holes) in Ploëmel op 6 km.
Kamers: de kamers werden warm en met smaak ingericht. Ze bieden al het 
nodige comfort en hebben laminaatvloer en badjassen. Naar keuze: classic 
kamers (5, met zicht op de Tumulus Saint-Michel) of classic superior kamers 
(6, met zicht op de baai). Beide types zijn 18 à 26 m² en voor max. 2 personen. 
De 4 junior suites op het gelijkvloers geven uit op de tuin en hebben een terras, 
bad en aparte douche, apart toilet (35 m², extra bed (3de en 4de persoon) vanaf 
€ 43/nacht). Tweepersoonskamer voor alleengebruik (classic kamer).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 39/dag
Kinderen: kinderbedje gratis.

Het Hotel Tumulus dateert uit de belle époque en was destijds een van de 
eerste hotels in Carnac. U logeert hier in een authentieke Bretoense villa, die 
vandaag compleet vernieuwd is. Een echt 'hôtel de charme' dat behoort tot de 
Relais du Silence. In dit etablissement volgt de kwali tatieve keuken de seizoe-
nen. De spa maakt het aanbod compleet!

Bretagne

BRTV0022 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Le Golfe du Morbihan - 
Carnac
De gezellige, populaire 
Bretoense bad plaats 
Carnac geniet inter-
natio  nale bekendheid 
om  wille van de menhirs 
die hier terug gevonden 
werden. Het Museum van de Prehistorie 
is een absolute must see. Carnac is mooi 
gelegen aan de zuid kust van Bretagne. 
Deze streek is be kend voor zijn zacht kli-
maat en zijn mooie zandstranden.
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Château de la Bourdaisière

Ligging: heerlijk rustig. Het kasteel is omgeven door een park van maar liefst 
55 ha en is een typisch renaissancekasteel, gebouwd in 1520 en geklasseerd 
sinds 1947. In het park staan onder meer fraaie ceders, sequoia's, kastanje bomen 
en eiken. Langs enkele paden zijn mooi uitgewerkte informatieborden aan
gebracht die uw wandeling verrijken. Klapstuk is het Nationaal Conservatorium 
van de Tomaat, gecreëerd in 1995. U vindt er niet minder dan 700 variëteiten, 
een collectie die zijn gelijke niet kent in de wereld. De magnifiek onderhouden 
moestuin en plantentuin zijn een feest voor de tuinliefhebber. Een thematuin 
rond de mooie dahlia (400 soorten!) draagt bij tot een uitzonderlijk rijke bio
diversiteit.
Transport: per auto: 550 km (Brussel). TGVstation St Pierre des Corps (Tours) 
op 10 km.
Faciliteiten: het statige kasteel bevindt zich vooraan in het park, omgeven 
door een sublieme tuin. Binnenin heerst de sfeer van weleer, aan het originele 
grondplan is bijna niets gewijzigd. De weelderig ingerichte salons volgen elkaar 
op. Het restaurant heeft een intieme sfeer, met een keuken die verse producten 
uit de kasteeltuinen verwerkt. In de voormalige koetshuizen ontdekt u o.m. 
een winkeltje en een absoluut unieke 'Bar à Tomates'. Een afgelegen buiten
zwembad (15 x 25 m, niet verwarmd) op 250 m garandeert rust en discretie. Lift 
in het kasteel, niet in het paviljoen. Fietsenberging.
Kamers: 25 kamers, gedecoreerd door de huidige eigenaar Prins Louis Albert de 
Broglie, ook gekend als de 'tuinprins'. Naar keuze: classic kamers (max. 2 perso
nen, in het paviljoen, 24 m²), superior kamers (max. 3 personen, in het kasteel, 
22 m², extra bed (3de volwassene) vanaf € 98/nacht) of luxe kamers (max. 3 per
sonen, in het kasteel, 2730 m², extra bed (3de volwassene) vanaf € 118/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel, geen kaas of fijne vlees
waren).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 38/nacht (inclusief ontbijt).

Dit historisch adresje biedt een unieke kasteelervaring. Het heeft een uit
stekende ligging om de Loirekastelen tussen Tours en Amboise te ontdekken. 
Hier wachten u weelderig ingerichte kamers, een fraai park en magni fieke tui
nen, zonder de exquise keuken te vergeten. U zal er romantische en geluk
zalige momenten beleven.

Frankrijk

Loiredal
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Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

MontlouissurLoire
Zoals de naam al aan
geeft, dit klein dorpje 
ligt aan de oevers van 
de Loire. Na de verzan
ding van de rivier wer
den de havenactivitei
ten vandaag vervangen door de wijn bouw. 
En op dat vlak geniet de AOC Montlouis 
samen met buurgemeente Vouvray een 
uitstekende reputatie. De chenin blanc 
zorgt er voor een prima witte wijn.
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Relais de Chambord

Ligging: in het hart van het Parc de Chambord, vlak naast het bekende kasteel, 
omringd door talrijke bossen en velden, buiten de openingsuren enkel toegan
kelijk voor de hotelgasten. Geniet van een wandeling rond het kasteel, langs de 
oevers van de Cosson of fiets door de bossen. Uiteraard is een bezoek aan het 
kasteel en de tuinen zelf een must. Andere gekende kastelen: Cheverny (17 km) 
en Blois (16 km).
Transport: per auto: 481 km (Brussel). Treinstation Mer op 11 km en Blois op 
19 km.
Faciliteiten: grote ramen, tuingereedschap en veel hout als decoratie brengen 
de mooie natuur als het ware naar binnen. Hier heerst een gezellige, huiselijke 
sfeer. Naast een prachtige, hoge boekenkast bevindt zich de receptie. In de 
gezellige bar kan u een drankje nuttigen, biljart spelen of een snack eten op 
het terras met uniek zicht op het kasteel. Rijkelijk ontbijtbuffet. Stijlvol restau
rant Le Grand SaintMichel met een exquise keuken. Bij mooi weer eet u op het 
terras. Spa met buitenbubbelbad met zijdelings zicht op het kasteel, hamam, 
sauna (gratis), mogelijkheid tot massages en schoonheids behandelingen (beta
lend).
Kamers: 56 elegante kamers. De combinatie van velours, hout, keramiek van 
Ettore Sottsass en lampen van Adrien Gardère zorgt voor een luxueus gevoel. 
Elke kamer beschikt over een mooie foto met een detail van het kasteel of het 
park. Badjassen en pantoffels aanwezig. Cosy kamer (1622 m², max. 2 perso
nen), superior kamer (1723 m², max. 2 personen), deluxe kamer (2332 m², 
max. 3 personen) of junior suite (3240 m², max. 3 personen). Extra bed (3de 
volwassene): € 80/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe kamers en junior suites: 1 kind 
van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 47/nacht (inclusief ont
bijt) (deluxe kamers max. 1 kind per kamer).

Elegant hotel, naast het renaissancekasteel van Chambord, met een hoog
staande service in een huiselijk kader. Dankzij de Franse architect JeanMichel 
Wilmotte werd dit hotel recent volledig gerenoveerd. Midden in de bossen, 
werd de link met de natuur bewust behouden in de decoratie van de gemeen
schappelijke ruimtes. Traditionele elementen gaan er samen met moderne 
details en natuurmaterialen.

Loiredal

VDLV0023 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Chambord
Via bossen en een 
prachtige natuur komt 
u aan het uitzonderlijke 
renaissancekasteel van 
Chambord, vlak aan 
de Cossonrivier. Een 
magische plek! Het 16deeeuws jachtkas
teel staat op de UnescoWerelderfgoedlijst 
en is een niet te missen bezoek als u in de 
Loire bent. Vlakbij bevindt zich het gezel
lig en authentiek gehuchtje Mairie met 
200 inwoners.
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Le Haut Des Lys

Ligging: heerlijk rustig gelegen op het platteland, vlak bij het gezellige 
Villandry. Op slechts 500  m bevindt zich het prachtig kasteel, gebouwd in 
renaissancestijl. Bezoek zeker ook de impressionante tuin van het kasteel in 
Franse stijl uit de 14de eeuw. Ook de vele andere bekende kastelen van de 
Loire liggen in de buurt: AzayleRideau (10 km), Langeais (12 km) en Chinon 
(33 km). Het pittoreske centrum van Tours (17 km). Uitstekende omgeving voor 
fietstochten en wandelingen langs de oevers van de Cher.
Transport: per auto: 567 km (Brussel). TGVstation SaintPierredesCorps op 
20 km.
Faciliteiten: huiselijke receptie die doorloopt naar de gezellige bar en de voor
malige kapel. Deze kapel werd knap gerestaureerd met behoud van de prachtige 
glasramen en booggewelven. Dankzij een geslaagde mix van oud en nieuw en de 
tentoongestelde moderne kunstwerken wordt een unieke sfeer gecreëerd. Een 
prachtige tuin waar kunst schittert naast de nog originele banken uit 1850. Het 
gevarieerd ontbijt neemt u op het terras of in de lichtrijke, mooi ingerichte eet
plaats. Ontspannen in een van de buitenbubbelbaden (heel het jaar open, bad
jassen en pantoffels beschikbaar). Massages mogelijk (betalend). Mogelijkheid 
om in het hotel zelf te dineren (typische streekproducten). Fietsverhuur: vanaf 
€ 35/dag (elektrische fiets). Fietsenberging. Golfterrein op 8 km.
Kamers: de 20  moderne kamers zijn gezellig ingericht met lichte kleur
schakeringen. Alle kamers hebben parket of tegelvloer. We reserveren voor u de 
comfort kamer (15 m², max. 2 personen) of de privilege kamer (25 m², extra bed 
(3de volwassene): € 41/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Mogelijkheid tot Table d'hôte: € 24/dag 
(3 gangen, vast menu op basis van streekproducten).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de privilege kamers: 1 kind van 3 t/m 
8 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 21/nacht (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 8 jaar in een aparte kamer genieten elk 10% 
korting (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje en 2 flessen water in de minibar.

De familie Mercier heeft dit historisch klooster grondig gerenoveerd en 
in 2014 werd dit charmant hotel geboren. U wordt persoonlijk ontvangen 
door de dochter des huizes en ook de rest van de familie geeft u graag tips 
over de om geving. Geniet van de rustige omgeving, de prachtige tuin met 
kunstwerken, de fami liale sfeer en de nabijheid van de vele kastelen en 
bezienswaardigheden.

Frankrijk

Loiredal

VDLV0024 N1

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Villandry
Charmant plattelands
dorpje vlak aan de 
rivier de Cher dat zijn 
bekendheid dankt aan 
het prachtig kasteel 
met een indrukwek
kende tuin. De geschiedenis loopt terug 
tot ver voor de 16de eeuw, maar enkel de 
originele toren en slotgracht herinneren 
nog aan die periode. Toen het kasteel in 
1532 in handen kwam van Jean Breton 
werd het volledig heropgebouwd in de 
gekende renaissancestijl van de Loire.
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Relais des Trois Châteaux

Ligging: in het hart van de Loirestreek, deze voormalige herberg uit 1850 is 
nauw verweven met het sociale leven van het dorp. Vroeger ontving men er 
reizigers die te voet of te paard met koets aankwamen. In de stallingen was 
plaats voor tot 100 paarden. Later werd het een postrelais tussen Blois en 
Romorantin. Vandaag de dag is het mooi gerestaureerde gebouw met restaurant 
en dorpsbar een ontmoetingsplaats voor trouwe klanten en verre reizigers. Op 
2 km ligt het bekende kasteel uit de Kuifjestrips. Bezoek ook de kastelen van 
Chambord en Blois (15 km), Chenonceau en Amboise (40 km), Troussay (1 km) 
en Beauregard (6 km).
Transport: per auto: 500 km (Brussel). Treinstation Blois op 18 km.
Faciliteiten: via de hoofdingang stapt u meteen de geschiedenis binnen. Naast 
het hotel bevindt zicht het restaurant Les Trois Marchands waar een traditio
nele, gastronomische keuken met verse producten worden verwerkt tot authen
tieke gerechten (vast menu € 32 (maandag t/m donderdag), à la carte tijdens 
het weekend). Er is een aangenaam zomerterras voor het hotel. Tijdens de 
winter zorgt de grote open haard in het restaurant voor warmte en welbehagen. 
In de omgeving: golf (18 holes) en paardrijden op 3 km.
Kamers: de 36 kamers zijn met veel smaak ingericht. De sfeer wordt bepaald 
door de warme tinten en een fijne renaissancetoets, met mooi afgewerkte meu
belen en lichtarmaturen. Alle eigentijds comfort is voorzien. We reserveren voor 
u een standaard kamer (15 m², douche, tweepersoonsbed, max. 2 personen) of 
een deluxe kamer (1822 m², bad of douche, max. 2 volwassenen en 1 kind).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 25/nacht. Enkel in de deluxe kamers: 1 kind van 2 t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 45/nacht.
Bonus: welkomstdrankje (alcoholvrije cocktail). Fles Crémant voor jong
gehuwden.

Deze voormalige relais uit 1850 werd knap gerenoveerd met respect voor het 
historisch erfgoed, maar zonder het heden daags comfort uit het oog te verlie
zen. Het is een gezellige verblijfsplaats die onlosmakelijk deel uitmaakt van 
het dorps leven. U kan er heerlijk eten. Prima gelegen om de Loirestreek en de 
talrijke kastelen te ontdekken.

Loiredal

VDLV0021 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Cheverny
Het 17deeeuws kasteel 
is een van de weinige 
Loirekastelen dat zo 
rijkelijk gedecoreerd is. 
Kuifjelezers herkennen 
er wellicht het kasteel 
Moulinsart van kapitein Haddock in. U 
bent hier in de buurt van enkele van de 
mooiste renaissancekastelen in het hart 
van de Loire (Blois, Chambord, Cheverny). 
Cheverny is omgeven door veel groen.
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Château de Courban & Spa Nuxe

Ligging: u bezoekt uiteraard de wijngaarden en de champagnehuizen, maar er 
valt ook heel wat cultuur te snuiven: zo is er het romantische dorpje Châtillon 
sur Seine met in het museum de rijkelijke vondsten uit het zogenaamde 
Vorstengraf (15 km, 850 v. Chr.), de voormalige woonplaats van Charles de Gaulle 
Colombey-les-deux-Eglises (45 km), en de abdij van Fontenay (50 km).
Transport: per auto: 477  km (Brussel). Treinstation Châtillon-sur-Seine op 
16 km. Luchthaven Dijon op 100 km.
Faciliteiten: de receptie en zithoek met open haard bevinden zich in het 
statige hoofdgebouw, een 19de-eeuws kasteel dat werd omgetoverd tot een 
rustiek pareltje. Het gastronomisch restaurant biedt een uitmuntende Frans-
Bourgondische keuken van zeer hoge kwaliteit, onderscheiden met een 
Michelinster. De niveauverschillen in de romantische tuin creëren extra rust 
rondom het zwembad, Spa Nuxe.
Kamers: de 24  kamers bevinden zich in het hoofdgebouw of in de nieuwe 
gebouwen. De meeste kamers hebben tegelvloer of parket, sommige vast tapijt 
(volgens beschikbaarheid). Charmante classic kamers (15-25 m², max. 3 per-
sonen, zicht op de tuin) of prestige kamers (40-50 m², max. 3 personen, met 
een modernere touch en dvd-speler, kluisje, iPod docking station, zicht op het 
zwembad of het platteland). Extra bed (3de volwassene): € 77/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht. 1 Kind van 3 t/m 9 jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 58/nacht.
Bonus: bezoek aan de wijnkelder van het Domaine Brigand. Jonggehuwden: 
fles champagne en upgrade volgens beschikbaarheid.

U verblijft in een kasteel uit 1820 op een rustig domein waar u goed gesoig-
neerd wordt door de familie Vandendriessche met Belgische roots. Dit is het 
perfecte adres om de Chablisregio en de Champagnestreek te combineren. De 
exquise keuken (Michelinster) en de ontspanningsmogelijkheden dragen bij 
tot een alleraardigst, relaxed verblijf.

Frankrijk

Bourgondië 

BOUV0004 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Courban
Net over de grens van 
de Champagnestreek, 
in het noorden van 
Bourgogne, bevindt 
zich dit typische kleine 
dorpje waar u heerlijk 
rustig verblijft. Dit is een ideaal vertrek-
punt voor wie zowel de Champagnestreek 
als de wijnstreek van de Bourgogne wil 
bezoeken.
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Najeti Hôtel de la Poste

Ligging: in het centrum van Beaune gelegen op 5 minuten wandelen van de 
Hospices de Beaune, een van de meest prestigieuze bouwwerken uit de Franse 
geschiedenis. De gezellige winkelstraat en de vele monumenten liggen op wan-
delafstand van het hotel. Excursies: Dijon (45 km) is een aanrader. Het karakte-
ristieke dorpje Autun ligt op amper 50 km. Van daaruit rijdt u zo het natuurpark 
van de Morvan in. Er zijn talrijke wijnhuizen in de omgeving. Het hotel geniet 
van een uitstekende ligging langs de wijnroute en de gekende wijndomeinen.
Transport: per auto: 582 km (Brussel). TGV-station Beaune op 1,5 km, Dijon op 
45 km. Luchthaven Dijon op 47 km.
Faciliteiten: het markante gebouw volgt de geschiedenis van Beaune al sedert 
1660. Als u het oude postgebouw binnenwandelt, wordt u verrast door een 
prachtig ingerichte lobby met elegante decoratie waar een huiselijke sfeer 
heerst. In de gezellige bar kan u genieten van een drankje of u vermaken aan 
een partijtje biljart. 's Avonds kunt u genieten van een gastronomische keuken 
in het restaurant Le Relais by HP. Een wijntje uit de eigen wijnkelder mag 
uiteraard niet ontbreken. Mogelijkheid tot halfpension ter plaatse (richtprijs 
€ 40/dag, 3 gangen). Bij mooi weer is het heerlijk dineren in de gezellige tuin. 
Privégarage vanaf € 14/24 uur (vooraf te reserveren).
Kamers: er worden hier 36 kamers aangeboden, waarvan 4 suites. Ze zijn alle-
maal verschillend, met een unieke decoratie en met veel zorg uitgekozen meu-
beltjes. In sommige kamers werden de originele houtbalken behouden. Make-
upspiegel en verzorgingsproducten in de badkamer. Naar keuze reserveren we 
voor u een charme kamer (14 m²), een ruime luxe kamer (23 m², badjassen en 
pantoffels) of een junior suite (30 m², badjassen en pantoffels). Alle types zijn 
voor maximum 2 personen.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. charme kamers). Enkel in de junior sui-
tes: 1 kind t/m 7 jaar overnacht gratis in de junior suite van de ouders, 1 kind 
van 8 t/m 12 jaar betaalt € 24/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: 2 flessen water op de kamer.

Dit karaktervolle hotel is ondergebracht in een voormalig postkantoor dat 
knap gerenoveerd werd. Het zicht op de koetsen die destijds gebruikt werden, 
brengt u enkele eeuwen in de tijd terug. Het historisch centrum is vlakbij. Dit 
hotel is een prima uitvalsbasis voor het ontdekken van deze stad (te voet) of 
de talrijke wijnhuizen van de streek (per auto).

Bourgondië
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BOUV0006 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Beaune
Een prachtig, gezel-
lig stadje met rijkver-
sierde gebouwen en 
gevels in de typisch 
Bourgondische stijl. 
Kuier gezellig langs de 
vele winkels, de aantrekkelijke delicates-
senzaken en de uitnodigende wijnbars. 
Het is niet voor niets dat Beaune de hoofd-
stad van de wijn en de gastronomie wordt 
genoemd. De kostbare wijnen worden 
bewaard in galerijen onder de oude stad. 



61

HHHH

P FR
EE

FR
EE

P

€ €

Golf Hôtel Colvert

Ligging: gelegen in een mooi groen kader tussen 2 golfterreinen (golf van 
Beaune-Levernois, 9  holes en 18 holes). Er stroomt een kabbelend riviertje 
aan de achterkant van het hotel. Het middeleeuwse Beaune ligt op 5 km. Het 
ge renommeerde wijnkasteel Pommard met zijn topwijnen bevindt zich op 
slechts 10 km. In deze streek is het volop genieten van de heerlijke gastro-
nomie, van de vele, uitgestrekte wijngaarden en de oude abdijen en kerken.
Transport: per auto: 582 km (Brussel). TGV-station Beaune op 5 km, Dijon op 
45 km. Luchthaven Dijon op 41 km.
Faciliteiten: ruime en luchtige lobby. Op de eerste verdieping bevinden zich 
een gezellige lounge met barservice en de ontbijtruimte (buffetformule). Het 
hotel heeft geen eigen restaurant, maar op aanvraag kan u enkele gerechten 
bestellen (richtprijs: vanaf € 25). In het dorp, op wandel  afstand zijn er enkele 
ge zel lige restaurantjes in diverse prijs klasses, waaronder ook een gastrono-
misch restaurant met een Michelinster. Het hotel regelt graag uitstapjes voor u 
zoals een kleine wijn degustatie, bezoek aan een wijnkelder (voordeeltarieven), 
een fiets- of quadtocht of een ballonvaart boven de wijngaarden (betalend). 
Verwarmd zwembad in de tuin (9 x 4,5 m). Gratis privéparking of garage vanaf 
€ 10/24 uur.
Kamers: 24 heldere kamers (28 m²) met uitzicht op de tuin of op het golfterrein. 
Badkamer en aparte wc, terras en laminaatvloer. Extra bed (3de volwassene) 
vanaf € 45/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 12/nacht. 2 Kinderen van 3 t/m 11 jaar op de kamer 
van de ouders betalen elk € 34/nacht (inclusief ontbijt).

Een erg goed hotel gelegen in een mooie, rustige omgeving. Ideaal om de 
gekende wijnhuizen te bezoeken en om te genieten van de vele culinaire 
genoegens van deze prachtige regio. De middeleeuwse stad Beaune, de hoofd-
stad van de Bourgognewijnen, met zijn gekende Hôtel-Dieu des Hospices met 
de veelkleurige daken is zeker een aanrader!

Frankrijk

Bourgondië

BOUV0001 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Levernois (Beaune)
Dit sympathiek dorpje 
is gelegen in hartje 
Bourgondië en leunt 
aan tegen Beaune, de 
hoofdstad van de wij-
nen en de gastronomie 
van de Bourgogne. In Beaune zelf moet u 
zeker de héél bijzondere wijnkelders - de 
kostbare wijnen worden bewaard in gale-
rijen onder de oude stad - en het prachtige 
15de-eeuwse Hôtel-Dieu des Hospices 
bezoeken.
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Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte

Ligging: op een kwartiertje stappen van de Place de Jaude, het centrale plein 
van de stad en op 600 m van de zwarte kathedraal, de Cathédrale Notre-Dame de 
l'Assomption. In L'Aventure Michelin (2 km) verneemt u alles over de geschie-
denis van de autoband. Een toeristentreintje brengt u vanuit Orcines (8 km) 
naar het hoogste punt van de regio, de Puy-de-Dôme. U geniet hier van een 
prachtig uitzicht. De Auvergne geniet ook faam met een aantal goede kuuroor-
den zoals Royatonic (5 km).
Transport: per auto: 725 km (Brussel). Treinstation (1 km) en luchthaven (8 km) 
Clermont-Ferrand.
Faciliteiten: ruime lobby met gezellig ingerichte zithoekjes. Bar (17 tot 22 u) en 
bibliotheek. Overal vindt u verwijzingen naar het werk van Alexandre Vialatte, 
die in deze stad heeft gewoond. U neemt het ontbijt op de hoogste verdieping 
van het hotel, het fraaie zicht op de vulkanen en de stad krijgt u er gratis bij. 
Privéparking vanaf € 14/24 uur.
Kamers: 62 elegante kamers ingericht met aquarellen en citaten die verwijzen 
naar het oeuvre van Alexandre Vialatte. Het comfort is van een gedegen niveau. 
Vast tapijt of laminaat. Verzorgingsproducten in de badkamer. We reserveren 
voor u een comfort kamer (19 m²) voor max. 2 personen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 1 jaar).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: streekproduct en bloemen.

Onderweg naar het zuiden is dit hotel littéraire een mooie meerdaagse halte. 
In het boeiende Clermont-Ferrand vertelt dit hotel het verhaal van de schrijver 
Alexandre Vialatte.

Auvergne 

AUVV0015 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Clermont-Ferrand
Markante hoofdstad 
van de Auvergne. De 
kathedralen en huizen 
opgetrokken in zwarte 
lavasteen, typeren deze 
stad. Bezoek Vulcania, 
een interactief museum die u laat kennis-
maken met het ontstaan en de geschiede-
nis van de Chaîne des Puys.
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Château d'Ygrande

Ligging: een zeer rustige ligging op 3  km van Ygrande, omringd door par-
ken, bossen, prairies, beekjes en wandelwegen. Bezoek de middeleeuwse stad 
Moulins (32 km), de thermale stad Bourbon l'Archambault (10 km) en Charroux 
(51 km). De regio leent zich perfect tot natuurwandelingen, fietstochten en 
paardrijden.
Transport: per auto: 634  km (Brussel). Treinstation Moulins op 30  km. 
Luchthaven Clermont-Ferrand op 90 km.
Faciliteiten: het domein bestaat uit een hoofdgebouw en een paviljoen. Kleine 
receptie (kluisjes) en lounge, salon en bibliotheek, boetiekje met lokale pro-
ducten. In het gastronomisch restaurant, dineert u in een geraffineerd kader. 
Buitenterras. In de tuin (40 ha) bevindt zich het verwarmd openlucht zwembad 
(12 x 6 m). Ligstoelen, parasols, handdoeken en poolbar. Hamam en massages 
(betalend). Mogelijkheid om mountainbikes te ontlenen (volgens beschikbaar-
heid). 'Haras' (paardenstoeterij): initiaties en begeleide tochten (betalend). Uw 
eigen paard meebrengen is mogelijk. Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: 19 karaktervolle kamers in een typische chateau- of plattelandsstijl, 
met zicht op de natuur. 16 Kamers in het kasteel: standaardkamers (13-22 m², 
vast tapijt) met zicht op de oefenweide of comfort kamers (16-26 m², vast tapijt 
of parket) met zicht op het bos. In het paviljoen bevinden zich 3 kamers (13-
22 m²) met parket en zicht op het kasteel. Extra bed (3de volwassene) in een 
standaardkamer of comfort kamer: € 42/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: 43/dag (volwassene), 
€ 18/dag (kind t/m 8 jaar (3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 8 jaar op de kamer van de ouders 
betaalt € 37/nacht (inclusief ontbijt) (uitgez. paviljoen kamers).

Pierre-Marie en Marie-Christine Tissier lieten met veel respect voor het ver-
leden deze voormalige jachtresidentie omtoveren tot een allercharmantst 
hotel met gerenommeerd restaurantje. Château d'Ygrande is een uitgelezen 
locatie om tot rust te komen in een magnifiek landschap en 's nachts te genie-
ten van een prachtige sterrenhemel.

Frankrijk

Auvergne

PAARDRIJDEN
 ∙ 3 nachten in een comfort kamer
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 3x halfpension
 ∙ 1 uur paardrijden met lunch
 ∙ 1x gebruik fietsen (klassieke fietsen)
 ∙ 1 bezoek aan de tuinen in de 
omgeving 

AUVV0002 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Ygrande
Een charmant, histo-
risch dorpje met amper 
800 inwoners. Het heu-
velachtige landschap 
wordt gekenmerkt door 
de talloze weilanden en 
ongerepte stukken bos. In de streek treft u 
een aantal mooie romaanse kerken (12de 
eeuw). Bezoek de middeleeuwse site van 
Moulins, het pittoreske Souvigny, het 
befaamde Bourbon l'Archambault en het 
eikenbos Forêt de Tronçais.
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Chez Marie

Ligging: de regio rondom Pailherols is erg veelzijdig. De kunstenares Camille 
Henrot legde er een mooi kunstparcours 'Ma Montagne' aan, een prachtige wan-
deling doorheen de omgeving van het hotel. Verder leent ook het Centraal 
Massief zich uitstekend tot wandelen, langlaufen of skiën. De vulkanen hebben 
er gletsjers en valleien gevormd, maar u treft er ook weidse hoogvlaktes.
Transport: per auto: 863  km (Brussel). Treinstation Le Lioran op 29  km. 
Luchthaven Aurillac op 35 km, Clermont-Ferrand op 150 km.
Faciliteiten: bij aankomst krijgt u meteen het gevoel thuis te komen dank-
zij de warme sfeer van de lounge en de knetterende open haard. U neemt 
het half pension in het gastronomisch restaurant La Table de l'Auberge des 
Montagnes o.l.v. de chef Stéphane Dubois op 300 m. Hier bevindt zich ook 
de ontspannings ruimte met biljart en fitness, verwarmd binnen- en buiten-
zwembad, sauna, Turks bad en regendouche (gratis).
Kamers: de 4 kamers (25 m², max. 4 personen) zijn in een landelijke stijl in 
okertinten en neutrale kleuren met antiek meubilair, heel gezellig. Ze beschik-
ken over een schrijftafel, een zithoek en parket. 1 Kamer op het gelijkvloers en 
familiekamers op aanvraag. Extra bed (3de en 4de persoon): vanaf € 88/nacht. 
Appartementen voor max. 2 personen (30 m²) met woonkamer, goed uitgeruste 
keuken, badkamer en slaapkamer.
Maaltijden: halfpension: ontbijt (ontbijtmand op de kamer of in het apparte-
ment) en diner (4 gangen in l'Auberge des Montagnes op 300 m, uitgez. maan-
dag en dinsdag in Chez Marie).
Kinderen: geen kinderkortingen.
Bonus: gratis toegang tot de spa Fleurs et Montagnes (op 300 m).

Dit familiaal gerund hotelletje is landelijk en heerlijk rustig gelegen in het Parc 
régional des Volcans op 1.100 m hoogte. Het gezellig kader met open haard en 
het magnifieke uitzicht op de vijver creëren een thuisgevoel. Heerlijke keuken, 
ruime ontspanningsfaciliteiten en mooie rustieke kamers.

Auvergne
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AUVV0012 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Pailherols
Dit typisch bergdorpje 
in het Parc des Volcans 
ligt in de zuidelijke 
Auvergne met nog geen 
200 inwoners. Hier 
geniet u vooral van de 
wonderbaarlijke natuur, gevormd door 
Europa's grootste vulkaan.
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Relais de Saint Preuil

Ligging: de Relais de Saint Preuil is idyllisch gelegen te midden van de 'grande 
champagne' wijngaarden van de cognac. Gezien de AOC-bescherming (appel-
lation d'origine contrôlée) zijn de landschappen hier de voorbije 200 jaar niet 
meer gewijzigd. U verblijft er in een ware oase van rust met zacht golvende 
heuvels tussen de steden Cognac (23 km) en Angoulême (35 km).
Transport: per auto: 784 km (Brussel). TGV-station Angoulême op 30 km.
Faciliteiten: een postrelais uit de 17de eeuw werd deskundig gerestaureerd, met 
veel respect voor het origineel karakter van weleer. De receptie vindt u onder 
de toegangspoort die naar het binnenplein leidt. De sympathieke eigenaars 
verzorgen een prima table d'hôte op basis van streekproducten die met veel 
zorg geselecteerd worden (richtprijs € 32, ter plaatse te betalen, moet vooraf 
gereserveerd worden). Mogelijkheid tot een cognacworkshop met de eigenaar 
(2u30, € 45, ter plaatse te betalen). In de open tuin met prachtig uitzicht op 
de omringende wijngaarden ligt het buitenzwembad (1 mei tot 15 september). 
Sauna en tennisplein. Geen lift, de meeste kamers liggen op het gelijkvloers, er 
zijn wel veel trapjes en niveau verschillen.
Kamers: de kamers zijn comfortabel en met veel gevoel voor authenticiteit 
ingericht. De kwaliteitsvolle natuurlijke materialen zorgen voor een warme en 
cosy sfeer. Sommige kamers hebben een prachtig hemelbed, zonder kitscherig 
te zijn - heel geslaagd. Hier geen televisie op de kamer, wat de rustgevende 
sfeer bevordert. Wel is er een gemeenschappelijke living/leesruimte met televi-
sie voor wie daar nood aan heeft. Deluxe kamers of kamers met een hemelbed 
(30 m²) met bad en een aparte douche, badjassen en make-upspiegel. Max. 
2 personen.
Maaltijden: logies en ontbijt.
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar.

Dit voormalig postrelais herbergt vandaag een sympathiek charmehotel, aan
gesloten bij het label Relais de Silence. De ligging tussen de wijngaarden biedt 
een mooi panorama op de zachtglooiende heuvels. Mme & Mr Montembault 
ontvangen u allerhartelijkst en geven u graag alle informatie over de regio, de 
streekgerechten en de cognacwijn.

Frankrijk

Charente

PCHV0011 N0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Saint Preuil
Saint Preuil is een 
erg landelijk gelegen 
gehuchtje, met amper 
300 inwoners, midden 
in de wijngaarden van 
de Grande Champagne 
in de Cognacstreek. Hier heerst een mild 
oceanisch klimaat. Het is deze regio die 
de beste kwaliteit van druiven levert voor 
het maken van de geestrijke cognac. 
Segonzac, hét centrum van de productie, 
ligt op 4 km.
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Château CordeillanBages

Ligging: heel rustig, aan de rand van het dorp. Het hotel annex wijndomein 
heeft een eigen, kleine wijnproductie. Op 500 m van het hotel treft u het 
degustatie centrum van het wijnhuis Lynch-Bages, een totaalervaring op het 
vlak van wijn. U kan er wijn degusteren en deelnemen aan een rondleiding. Er 
is ook een jaarlijkse tentoonstelling van hedendaagse kunst te bewonderen. De 
uitgestrekte zandstranden van de Atlantische kust bevinden zich op een halfuur 
rijden. De stad Bordeaux, met de nieuwe Cité du Vin, ligt op 52 km.
Transport: per auto: 868  km (Brussel). Treinstation Pauillac op 2  km, TGV-
station Bordeaux Saint-Jean op 54 km. Luchthaven Bordeaux op 52 km.
Faciliteiten: het hotel werd ondergebracht in een voormalig landhuis uit de 
17de eeuw. Het straalt nog steeds de klasse van weleer uit. Binnenin werd een 
harmonieus evenwicht tussen klassiek en hedendaags tot stand gebracht, erg 
geslaagd. Aan de stijlvolle receptie vallen de grote, eigentijdse kunstwerken 
onmiddellijk op. Ze sieren ook de muren van de daarnaast gelegen salons. Op 
400 m bevindt zicht het restaurant Le Café Lavinal met aangenaam terras, hier 
wordt een traditionele keuken geserveerd op basis van streekproducten. De 
wijnkelder herbergt een prachtige selectie topwijnen. Het verwarmde buiten-
zwembad brengt welgekomen verkoeling in de zomer. Sauna.
Kamers: een totaal van 28 kamers en suites die stuk voor stuk elegant, smaak-
vol en lumineus zijn. We reserveren voor u naar keuze een classic kamer (25 m², 
met zicht op de omgeving), een superior kamer (29 m², op de hoogste verdie-
ping), een premium kamer (29 m², met zicht op tuin, eigentijds interieur) of 
een junior suite (45 m², met zicht op de tuin). Alle kamers voor max. 3 perso-
nen, extra bed (3de volwassene): € 88/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: 1 kind t/m 6  jaar op de kamer van de ouders betaalt € 45/nacht, 
1 kind van 7 t/m 12 jaar betaalt € 57/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: attentie voor jonggehuwden en huwelijksverjaardagen.

Dit superbe 17deeeuwse landgoed kiest u voor zijn rust en sereniteit. Het is 
nauw verbonden met de omliggende wijngaarden (het produceert een eigen 
appellation) en het wijnbelevingscentrum van Château LynchBages.

Gironde

PBSV0034 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Pauillac
Pauillac ligt in het 
hart van de Médoc, 
aan de oevers van de 
Girondemonding en 
wordt omringd door tal
rijke wijngaarden. Dit 
plaatsje staat vooral bekend om zijn presti
gieuze wijnappellatie. Het telt niet minder 
dan 37 wijnhuizen, waaronder 18 Grands 
Crus Classés 1855. In de chateaus kan u 
wijn proeven en kopen. Pauillac is ook 
gekend voor zijn lekker lamsvlees.
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La Hoirie

Ligging: ten zuiden van de stad, in een bijzonder rustige omgeving, omringd 
door een uitgestrekt groen park (7.000 m²). De historische binnenstad van 
Sarlat ligt op 3,5 km. Het hotel is erg vlot bereikbaar, een absolute troef tijdens 
de drukke zomermaanden.
Transport: per auto: 838 km (Brussel). Treinstation Sarlat-la-Canéda op 1,8 km. 
Luchthaven Périgueux op 83 km, Toulouse op 197 km.
Faciliteiten: dit voormalig jachtpaviljoen, waarvan sommige delen dateren uit 
de 13e eeuw, heeft niets van zijn charme verloren. De receptie bevindt zich in 
het Héritage paviljoen. In het historische hoofdgebouw is het restaurant (met 
lokale keuken) ondergebracht. Tijdens de zomer kan u ook dineren op de open 
binnenplaats of in de mooie veranda, heel gezellig. Verder is er ook een fraai 
buitenzwembad. Lift in het Héritage paviljoen.
Kamers: 16 eenvoudige kamers in het bijgebouw (in dezelfde stijl als het hoofd-
gebouw) en 26 kamers in het Héritage paviljoen. We reserveren voor u een supe-
rior tradition kamer (22 m², max. 2 personen) of een premium contemporaine 
kamer (22 m², hedendaagse inrichting, kluisje, extra bed (3de volwassene): 
€ 52/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 38/dag (volwassene) of 
€ 20/dag (t/m 11 jaar) (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de premium contemporaine kamers: 
1 kind van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 46/nacht (inclu-
sief ontbijt).

Authentiek, charmant domein met 3 paviljoenen midden in het groen en toch 
dicht bij het centrum van Sarlat. Eenvoudige maar comfortabele kamers.

Frankrijk

Dordogne

DORV0013 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

SarlatlaCanéda
Gelegen in het hart van 
de Périgord Noir, tus
sen de vallei van de 
Dordogne en de val lei 
van de Vézère. U ont
dekt hier een kunst
stad met een architecturaal erfgoed van 
uit zonder lijke waarde. Bezoek zeker de 
abdij kerk, een renovatie van architect 
Jean Nouvel. De abdij en het schitterend 
ge heel van middeleeuwse woningen stra
len schoonheid en karakter uit.
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Relais des Vigiers

Ligging: vredig, te midden van een golfterrein. De mooie omgeving met uit-
gestrekte wijngaarden zal ook niet-golfers bekoren.
Transport: per auto: 927 km (Brussel). Luchthaven Bergerac op 25 km, Bordeaux 
op 93 km.
Faciliteiten: de receptie bevindt zich in het Château des Vigiers, een ander 
4 sterrenhotel op het domein. Van daaruit wordt u naar de Relais begeleid. De 
Bistrot des Vigiers serveert regionale specialiteiten en lichte lunches op het ter-
ras of bij de open haard. In restaurant Les Fresques staan gastronomische lokale 
gerechten op de kaart (1 Michelinster). De wijnkelder en -shop bieden regionale 
wijnen aan. Verwarmd openluchtzwembad (mei-september), relaxatie ruimte, 
sauna in de relais, tennis, darts, minivoetbal, badminton, tafeltennis (gratis). 
In de Spa by Sothys met o.a. binnenzwembad, hydrotherapiebad, bubbel bad en 
hamam geniet u van schoonheidsbehandelingen (betalend).
Kamers: de 40  kamers doen denken aan traditionele landhuizen dankzij de 
raamluiken, het discrete ruitjesmotief en de terracottavloer. Het uitzicht op het 
golfterrein en de wijngaarden is subliem. We reser ve ren superior kamers (36 m², 
max. 2 personen) of familiekamers (40 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 39/dag (3 gangen, vast 
menu) in de bistrot.
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Enkel in de familie kamers: 2 kinderen t/m 
16 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

Een erg charmant hotel in de historische setting van een authentiek kasteel
domein, omringd door groen. De 2 restaurants zijn van voortreffelijke kwaliteit. 
Sla een balletje op het golfterrein of laat de rust u hier overvallen...

Dordogne 

DORV0012 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Monestier
Tussen Bordeaux en 
Bergerac, in de 'Paarse 
Périgord'. De streek 
dankt zijn naam aan de 
vele blauwe wijngaar
den. Naast de talrijke 
historische sites, geniet u hier vooral van 
de rust.
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GENIETEN & LEKKERNIJEN
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 2x 3 gangendiner in Bistrot des Vigiers
 ∙ 1x 3 gangendiner in restaurant Les 
Fresques

 ∙ onbeperkt golf OF 1 schoonheids-
behandeling per dag (30 min.)

 ∙ 2 uur gratis toegang tot de Spa 
Chateau (binnenzwembad, bubbelbad, 
hamam, sauna)

 ∙ gratis toegang tot sauna, 
relaxatieruimte en buitenzwembad van 
15/05-15/09
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ArgiEder

Ligging: het hotel bevindt zich op 300 m van het centrum en is gelegen in de 
hoogte, omringd door een grote tuin. Bezoek zeker Saint-Jean Pied de Port in 
de omgeving, hoofdstad van de Basse Navarre en stopplaats op de route naar 
Santiago de Compostela. De stad won aan belang door de toevloed van pelgrims 
die er uitrustten alvorens de bergen over te trekken.
Transport: per auto: 1.103  km (Brussel). TGV-station Biarritz op 28  km. 
Luchthaven Biarritz op 27 km.
Faciliteiten: er is een ruim salon, een intieme bar en een restaurant met crea-
tieve keuken op basis van streekproducten, dat al 30 jaar faam geniet. Probeer 
eens de 'lotte rôtie à la crème de Chipirons'. U wordt er verwelkomd door de 
familie Dottax in een rustiek en elegant kader met airconditioning, of op het 
terras, aan het zwembad. De wijnkelder telt 4.500 flessen van hoge kwaliteit, 
waaronder echte pareltjes zoals bijvoorbeeld een Château Ausone 1849 en een 
Château Haut-Brion 1924... Uitgestrekte tuin met groot openluchtzwembad en 
1 tennisplein (gratis). De 1ste verdieping aan de voorzijde van het hotel is de 
gelijkvloerse verdieping aan de achterzijde van het hotel.
Kamers: de 26 kamers (max. 2 personen) zijn bijzonder smaakvol ingericht. Ze 
geven uit op de tuin en beschikken over een balkon of terras en vast tapijt 
of parket. Naar keuze: tradition kamers (18-24 m²) of de zeer ruime privilège 
kamers (35-48 m², met salon). Tweepersoons kamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 34/dag (3 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).
Bonus: welkomstcocktail voor jonggehuwden.

U logeert hier in een oase van rust in een typisch dorp van Frans Baskenland. 
Hotel ArgiEder, wat 'Belle Lumière' be tekent, ligt in een schitterend park dat 
uit nodigt tot verpozen. Het hotel wordt al decen nia lang van vader op zoon 
gerund door dezelfde familie: een garantie voor kwaliteit.

Frankrijk

Baskenland

PBSV0003 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Aïnhoa
Een van de mooiste dor
pen van Frankrijk, in 
Baskenland, streek van 
herders en vis sers met 
typische vakwerk huizen, 
een oude was plaats waar 
Napoleon III ooit halt hield, een klokken
toren op 5 niveaus, een kerk uit de 14de 
eeuw,... Vanaf de Place du Fronton loopt 
een kruisweg naar een hooggelegen 
kapel, gewijd aan de maagd van Aïnhoa.
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Best Western Plus Hôtel Littéraire Jules Verne

Ligging: uitstekende ligging in het centrum van Biarritz, tegenover het Musée 
Asiatica. U bevindt zich hier in een eerder rustige, residentiële wijk op 800 m 
van het casino en het strand, en op 750 m van de geanimeerde markthallen en 
het nachtleven. In de omgeving bezoekt u Bayonne (op 8,5 km) waar regel-
matig festiviteiten plaatsvinden, Saint Jean de Luz (op 16 km) en Saint Jean 
Pied de Port (op 58 km), startplaatsen voor pelgrimstochten naar Santiago de 
Compostella in Spanje. Espelette (op 22 km) en Sare (op 25 km) zijn typische 
dorpjes met rode vakwerkhuisjes.
Transport: per auto: 1.080  km (Brussel). Treinstation Biarritz op 5  km. 
Luchthaven: Biarritz/Anglet/Bayonne op 3,6 km, Bordeaux op 199 km.
Faciliteiten: in de ontbijtruimte wacht u iedere morgen een uitgebreid ontbijt-
buffet op basis van lokale producten (7 tot 10 u). Relaxen met een heerlijk 
drankje in de bar lounge, bij mooi weer op het terras of aan het buiten zwembad 
(open april tot oktober, gratis ligstoelen en parasols). Goed uitgeruste fit-
nessruimte in belle-époquestijl. Afgesloten parking: vanaf € 20/24 u. In de 
omgeving: surf, golf, thalassotherapie, wandel- en fietspaden, Baskische pelota 
(traditionele balsport).
Kamers: voor de inrichting van de 77 kamers werd de inspiratie gehaald bij 
de avontuurlijke reisbeschrijvingen van Jules Verne. We reserveren voor u een 
classic kamer (14 m², max. 2 personen, steeds een tweepersoonsbed). Kamers 
voor max. 4 personen op aanvraag. Alle kamers beschikken over een Nespresso 
machine. Badkamer met douche, badjassen en pantoffels, verzorgingsproducten 
van Nuxe.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 11 jaar overnacht gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

Het Best Western Hôtel Littéraire Jules Verne is een hommage aan de de auteur 
van '20.000 mijlen onder zee' en 'reis om de wereld in tachtig dagen'. De uit
stekende ligging dicht bij het centrum van Biarritz en op slechts enkele minu
ten stappen van het strand en de geanimeerde markthallen is een echte troef. 
Dit recent gerenoveerde hotel (laatste renovatie in 2021) dompelt u onder in de 
wereld van de beroemde schrijver Jules Verne.

Baskenland 
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PBSV0036 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Biarritz
Ongetwijfeld een van 
de meest prestigieuze 
badsteden langs de 
Atlantische kust van 
Frankrijk. Het was de 
schrijver Victor Hugo 
die er in 1843 verbleef en er de schoonheid 
van ontdekte. De indrukwekkende golven 
van de oceaan, die hier met veel machts
vertoon komen aanrollen, maken van 
Biarritz een hotspot voor golfsurfers. Hier 
wachten u schitterende stranden, impo
sante rotsen en statige villa's.
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Hôtel du Palais

Ligging: schitterend gelegen, aan de Grande Plage aan de Atlantische Oceaan, 
in het hart van Frans Baskenland. Het centrum van Biarritz en het casino zijn 
vlakbij.
Transport: per auto: 1.086  km (Brussel). Treinstation op 3  km. Luchthaven 
Biarritz op 3 km.
Faciliteiten: het hotel onderging een grondige renovatie en opende eind juni 
2020 opnieuw de deuren. Bewonder het nieuwe decor van dit prachtige gebouw 
met de imposante lobby - een plaats voor gezellige ontmoetingen. In Bar 
Napoléon proeft u lekkere cocktails. In restaurant La Rotonde (1 Michelinster) 
stelt chef-kok Aurélien Largeau u een verfijnde en moderne Franse keuken voor. 
Het verwarmd buitenzwembad met zeewater is ideaal gelegen nabij de Grande 
Plage en lijkt wel een natuurlijke verlenging van de Atlantische Oceaan. Spa 
Impérial (3.000  m²) met magnifiek binnen zwembad, verschillende sauna's, 
hamam en bubbelbaden (gratis). Schoonheidsinstituten Guerlain en Leonor 
Greyl voor massages en behandelingen (betalend). Studio yoga en pilates. 
Parking: vanaf € 30/24 uur.
Kamers: er worden 86  kamers en 56  suites aangeboden; de stijl is Second 
Empire. Naar keuze: king kamers (27 m², max. 2 personen) met zicht op Biarritz 
of met zicht op het strand. Deluxe kamers (42 m², max. 2 personen) met zicht 
op Biarritz en junior suites (50 m², max. 3 personen, zithoek, extra bed (3de 
volwassene): € 156/nacht) met zicht op Biarritz. Badjassen en pantoffels.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 1 kind t/m 5 jaar over-
nacht gratis op de kamer van de ouders, 1  kind van 6  t/m 12  jaar betaalt 
€ 33/nacht. Inclusief ontbijt.
Bonus: jonggehuwden: fles champagne en versierde kamer (max. 3 maanden 
gehuwd).

Hôtel du Palais is reeds meer dan een eeuw hét symbool van prestige in 
Biarritz. Deze residentie werd in 1854 door Napoleon III en Eugénie de Montijo 
gebouwd, en straalt vandaag nog steeds klasse uit. In het gastenboek prijken 
de namen van keizers, prinsen, kunstenaars en politici. Ontdek het nieuwe 
decor van dit legendarische hotel.

Frankrijk

Baskenland
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PBSV0022 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Biarritz
Sfeervolle badplaats in 
Frans Baskenland met 
internationale status, 
ontdekt door Victor 
Hugo in 1834 en al snel 
uitgegroeid tot een cen
trum voor de Europese adel. Dit leverde 
haar de titel 'La Reine des plages et la 
plage des rois' op. Biarritz is omringd door 
rotsen en kliffen, waar de woeste golven 
op te pletter slaan  een surfersparadijs. 
Mooie stranden.
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Grand Hôtel de l'Opéra

Boutique hotel in een voormalig 17de-eeuws klooster gelegen 
tegenover het Théâtre du Capitole. Grand Hôtel de l'Opéra 
biedt verfijnde luxe en een persoonlijke service.

PYRV0019 N1

Toulouse
Historische stad aan het Canal du Midi met veel toeristische 
trekpleisters. Nauw verbonden met de geschiedenis van de 
Katharen en gekend voor zijn cassoulet.

Occitanië

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen

Ligging: in het historisch centrum, aan de bruisende Place du 
Capitole. In de buurt prima restaurants en prestigieuze boe-
tieks. Metrohalte Capitole op 100 m. Het Théatre du Capitole 
ligt tegenover het hotel. De romaanse Basiliek van Saint-Sernin 
op 500 m, de Garonne op 500 m, het Canal du Midi op 2 km.
Transport: per auto: 981 km (Brussel). Treinstation (3 km) en 
luchthaven (19 km) Toulouse.
Faciliteiten: lobby, receptie en stijlvolle bar. De Brasserie de 
l'Opéra serveert lichte regionale specialiteiten. Op de binnen-
plaats Restaurant Jardins de l'Opéra (1 Michelinster, behoort niet 
tot het hotel, gesloten zondag t/m dinsdagmiddag). Publieke 
parking Capitole tegenover het hotel: vanaf € 22/24 uur.
Kamers: 55 kamers stijlvolle kamers in warme kleuren en hoog-
waardige materialen. Naar keuze: comfort kamers met zicht op 
de binnenplaats of op de roze daken van Toulouse (19-28 m², 
max. 2 personen), deluxe kamers met zicht op de binnenplaats 
(24-32 m², Nespressomachine, pantoffels, max. 2 personen) of 
prestige kamer met sofabed (27-44 m², Nespressomachine, pan-
toffels, extra bed (3de volwassene): € 88/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet of op de kamer).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de prestige kamers: 
1 kind van 3 t/m 12  jaar op de kamer van de ouders betaalt 
€ 48/nacht (inclusief ontbijt).
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Château & Village Castigno

Ligging: het charmante dorpje ligt tussen de glooiende heuvels met afwis-
selend wijngaarden, bos en de garrigue. Die laatste bevat de heerlijk geurende 
kruidensoorten tijm en laurier, onmiskenbaar waar te nemen na een warme dag. 
De streek bij uitstek voor de verbouwing van de Saint-Chinian wijnen. Proef 
zeker de organische huiswijn Château Castigno Rouge. De kamers zijn onderge-
bracht in verschillende huizen van het dorp.
Transport: per auto: 1.103  km (Brussel). TGV-station Narbonne op 31  km. 
Luchthaven Béziers Cap d'Agde op 51 km en Carcassonne op 70 km.
Faciliteiten: de wereld is een dorp geworden en hier wordt het dorp uw wereld. 
Een tikkeltje excentriek, met een kunstgalerij, boetiek annex stijlvol winkel-
tje en diverse restaurants, allemaal mooi gerenoveerd, op wandelafstand van 
elkaar. Het gastronomisch restaurant La Table serveert typisch lokale gerechten 
met dagverse ingrediënten. La Petite Table is kleinschaliger, met een gevarieerd 
menu, soms met een thema (Thais, Creools, Gaucho). Gratis wifi aan de recep-
tie. Het verwarmd buitenzwembad is vrij toegankelijk voor alle gasten. Spa 
(100 m², sauna, bubbel bad, massages), betalend, kan privé afgehuurd worden.
Kamers: de kamers liggen verspreid over meerdere huizen in het dorp. Zo ont-
staat een uniek concept. De vendageur kamers (15 m²) bevinden zich in een 
apart gebouw, aan de rand van het dorp en vlak aan het buitenzwembad. Ze 
hebben een privéterras en individuele toegang. De cuvée tradition kamers (12-
15 m²) liggen in het hoofdgebouw, op het gelijkvloers of de 1e verdieping. De 
cuvée millésimée kamers (30 m²) liggen op de eerste verdieping van het hoofd-
gebouw of in één van de verspreid gelegen gebouwen in het dorp. De cuvée 
prestige kamers (40 m²-50 m²) liggen verspreid in het dorp). Alle types voor 
max. 2 personen. De meeste kamers hebben douche, er is geen wifi op de kamers.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel). Halfpension: € 38/dag.
Kinderen: kinderbedje: € 30/nacht.
Bonus: jonggehuwden: fles Rosé brut.

Een buitenbeentje in ons aanbod, dankzij de unieke setting in een dorp. De 
eigenzinnige aanpak met het doorgetrokken principe 'alles is mogelijk' zorgt 
voor een héél apart verblijf in een relaxte sfeer. U kan kiezen uit meerdere res-
taurants waar u bijzondere culinaire ervaringen wachten in een cosy kader. De 
ecolo gische huiswijn Château Castigno mag daarbij niet ontbreken.

Frankrijk

Occitanië

LDRV0032 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Assignan
Charmant dorpje, 
genesteld tussen 
de zacht glooiende 
heuvels van de Saint 
C h i n i a n - w i j n r e g i o . 
Assignan is in het 
uiterste zuiden van de Hérault gelegen, 
een mooi departement om te genieten 
van een prachtige natuur. Narbonne en 
Carcassonne liggen vlakbij.
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Casa9

Ligging: midden in het groen, maar toch dicht bij het historisch centrum van 
Thuir (op 3 km). Het prachtig middeleeuws dorpje Castelnou ligt op 7 km. In het 
ongerepte natuurgebied Les Aspres aan de voet van de Pyreneeën kan u magni-
fieke wandelingen maken. Een ander wondermooi meesterwerk van de natuur 
zijn de verweerde rotsen 'Les Orgues' nabij Ille-sur-Têt (op 10 km). Door erosie 
zien deze rotsen eruit als orgelpijpen, heel spectaculair. Het gezellige plaatsje 
Céret (op 28 km) is een belangrijk cultureel centrum en een ontmoetings plaats 
voor kunstenaars. Het beroemde Museum voor Moderne Kunst heeft een indruk-
wekkende collectie (o.a. fauvisme, surrealisme en cubisme).
Transport: per auto: 1.193  km (Brussel). TGV-station Perpignan op 15  km. 
Luchthaven Perpignan-Rivesaltes op 20 km.
Faciliteiten: deze atypische Catalaanse 'mas' (boerderij) met onderdelen die 
dateren uit de 11de en 15de eeuw, werd respectvol tot hotel omgebouwd. Een 
wandelpad langs een rustgevende vijver en weelderig groen brengt u naar de 
ingang van het hotel. Er is een kleine receptie met aansluitend de ontbijt-
ruimte. In het hotel zijn kleine snacks verkrijgbaar. U kan aangenaam verpozen 
aan het buitenzwembad of in de spa met sauna en bubbelbad (betalend). Geen 
lift.
Kamers: de 9 kamers zijn stuk voor stuk uniek (in grootte en inrichting) en ade-
men een typisch Zuid-Franse sfeer. Ze geven allemaal uit op de omringende tuin 
en de mediterrane patio's, heel charmant. Elke kamer beschikt over badjassen 
en pantoffels en een originele tegelvloer. We reserveren voor u een standaard-
kamer (20 m²), een superior kamer (25 m²) of een superior suite (30 m²). Extra 
bed (3de persoon) in alle kamertypes € 53/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt.
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht.
Bonus: bloemen voor jonggehuwden.

Tussen 'mar i munt' (zee en bergen) nodigt Casa9 u uit om een gevarieerde, 
rijke regio te ontdekken: natuurbeleving in de bergen, luilekkeren aan het 
strand, een snuifje cultuur... U logeert in een charmante Catalaanse mas met 
karaktervolle kamers. In de aanlokkelijke tuin met zwembad en schaduwrijke 
patio's kan u heerlijk wegdromen...

Occitanië 

LDRV0034 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Thuir
In het hart van het 
departement Pyrénées-
Orientales waar zowel 
bergen als de zee het 
landschap domineren. 
Breng een bezoekje 
aan de Byrrh-distilleerderij (een aperitief 
op basis van rode wijn, likeur en kinine). 
U kan er het grootste houten vat ter wereld 
bewonderen. Het stadje is de toegangs-
poort tot het mooie natuurgebied Les 
Aspres.

su
pe

rio
r 

ka
m

er



75

HHH CHARME

P FR
EE

FR
EE

€ €

Auberge de Tavel

Ligging: het hotel ligt vlak bij het centrum van het dorp. De Pont du Gard ligt 
op 20 minuten rijden, de Mont Ventoux op 1 uur. U logeert hier in een decor van 
wijngaarden, olijfbomen, eiken, tijm, lavendel,...
Transport: per auto: 942  km (Brussel). TGV-station Avignon op 12  km. 
Luchthaven Nîmes op 30 km, Marseille-Provence op 93 km.
Faciliteiten: deze karaktervolle woning, de vroegere dorpsschool, werd 
gebouwd in 1900. De charme van weleer is gebleven, het comfort van vandaag 
werd toegevoegd. De receptie, de bar en de ontbijtruimte zijn aangenaam inge-
richt. Het elegante restaurant biedt een decor van oude muren en balken. U 
geniet er van een jonge en creatieve keuken met de smaken en aroma's van 
de Provence. In de tuin wacht u een openluchtzwembad (6 x 4 m, mei-okto-
ber) met gratis ligstoelen. Er is een gratis kleine parking (slechts 6 plaatsen, 
deze kunnen niet vooraf gereserveerd worden, volgens beschikbaarheid). In 
de omgeving: tennis op 1 km, paardrijden op 8 km, golf (18 holes) op 10 km.
Kamers: kleinschaligheid is hier troef: er zijn niet meer dan 10  kamers en 
1 suite, elk met hun eigen stijl. Ze beschikken over badjassen en pantoffels en 
tegelvloer of parket. We reserveren voor u naar keuze: charme kamers (18 m², 
max. 2 personen), een grote charme kamer (22 m², max. 3 personen) of een 
ruime suite met zithoek (28-30  m², max. 3  personen, kitchenette). Enkele 
kamers hebben houten balken en schuine wanden onder het dak, wat voor een 
mooie en intieme sfeer zorgt. Extra bed (3de volwassene): vanaf € 20/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  48/dag (volwassene) 
(4 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te 
betalen. Geen halfpension mogelijk op 25/12, 31/12 en 14/02.
Kinderen: enkel in de grote charme kamers en de suite: kinderbedje gratis en 
1 kind van 4 t/m 12 jaar op de kamer/suite van de ouders betaalt € 14/nacht 
(inclusief ontbijt).

De gezellige Auberge de Tavel biedt hedendaags comfort en is ondergebracht 
in een charmante residentie: een geslaagde combinatie... De kamers zijn 
gerieflijk en de keuken is van niveau. De ligging is ideaal t.o.v. de voornaamste 
toeristische trekpleisters van de regio. De eigenaars gaan graag in op al uw 
wensen.

Frankrijk

Occitanië

FIETSEN
 ∙ 5 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 3x 4 gangendiner
 ∙ fiets voor 5 dagen (elektrische fiets)
(verzekering inbegrepen)

 ∙ 1 picknickmand
 ∙ roadbook
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PRVV0019 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Tavel
Dit dorp heeft nog de 
echte sfeer van het 
zuiden, compleet met 
wasplaats en fontein. 
Tavel ligt in het hart 
van de Rhônevallei. Dit 
plaatsje is de bakermat van een bekende 
wijn, een kwaliteitsvolle Côtes du Rhône 
en de eerste Franse roséwijn. Een uit-
gestippelde wijnroute van 15 km door-
kruist de 3 voornaamste zones van het 
Tavel-wijnproductiegebied.
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Château d'Arpaillargues

Ligging: u logeert op het platteland, op 4 km van de stad Uzès, zetel van 
het hertogdom L'Uzège. Dagelijks wordt hier een levendige Provençaalse markt 
gehouden onder de arcaden van het marktplein.
Transport: per auto: 972 km (Brussel). Treinstation Nîmes op 25 km. Luchthaven 
Montpellier op 80 km.
Faciliteiten: dit gerestaureerd historisch kasteeltje is door de eeuwen heen 
verbonden met de literatuur en de muziek. Het werd omgetoverd tot een ele-
gant charmehotel, dat omringd is door een mooi schaduwrijk park en een prach-
tige plantentuin. Ruime lobby met de receptie, diverse zithoekjes met diepe 
fauteuils en een gezellige open haard, bar. Het restaurant Le Marie d'Agoult 
serveert een geraffineerde keuken en heeft een uitgebreide wijnkelder. Bij mooi 
weer eet u op het terras van de binnenhof of onder de gewelven van het intieme 
binnenrestaurant. U kan genieten van een mooi buitenzwembad (10 x 5 m) met 
ligstoelen, handdoeken en poolbar (grill in juli en augustus). Gratis tennis en 
petanque. Geen lift (2 verdiepingen). In de omgeving: kanovaren, canyoning, 
mountainbiken, golf (9 km), paardrijden (15 km), wijndegustaties,...
Kamers: 28 kamers (max. 2 volwassenen en 1 kind, vast tapijt of parket). De 
kamers in het kasteel zijn van een klassieke, romantische stijl (20 m², minibar). 
De standaardkamers (15 m²) zijn ondergebracht in de Magnanerie, een zijvleugel 
van het hotel, de inrichting is hier iets moderner.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 55/dag (3 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).

Dit historisch kasteeltje dateert uit de 18de eeuw en ligt midden de natuur, op 
het platteland, in een regio met enorm veel bezienwaardigheden. Het Château 
d'Arpaillargues is op en top charme. Hier woonde ooit de gravin d'Agoult, muze 
van Franz Liszt. Een elegant en discreet logeeradres dat uitnodigt tot dromen...

Provence

PRVV0056 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Uzès
Typisch middeleeuws 
stadje met pittoreske 
straatjes, tussen de zee 
en het natuur gebied 
van de Cevennen. Een 
kunst stadje met een rijk 
ver leden en heel wat regionale producten 
zoals truffels, olijven, asperges en wijn. 
Vlakbij ligt de bekende Pont du Gard, een 
Romeinse aquaduct, die het water uit de 
bronnen bij Uzès naar Nîmes vervoerde 
over een 50 km lang traject.
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de l'Horloge

Ligging: de cultuurstad Avignon met een rijk verleden ligt verscholen achter 
eeuwenoude vestingmuren. U verblijft hier in het centrum aan de Place de 
l'Horloge, een geanimeerd plein met winkels en gezellige terrasjes. U zit vlak 
bij het Palais des Papes, woonplaats van de pausen in de 14de eeuw en het 
belang rijkste gotische paleis van Europa. De schilderachtige oude wijken, de 
restaurants, de winkels en de meeste musea liggen op enkele minuten wande-
len. Bushalte op 50 m.
Transport: per auto: 956 km (Brussel). Treinstation Avignon Centre op 0,8 km. 
TGV-station Avignon op 5 km. Luchthaven Marseille-Provence op 76 km.
Faciliteiten: in de gezellige ontbijtruimte met veranda wordt een royaal ont-
bijtbuffet voor u klaargezet. Cosy salon. U kan gebruik maken van een publieke 
parking op 200 m van het hotel (betalend, 20% korting voor de hotelgasten).
Kamers: 66 aangename kamers die in een hedendaagse Proven çaalse stijl wer-
den ingericht met smeedijzeren bedden en artisanale meubeltjes. We reser-
veren voor u een tradition kamer (13-18 m², max. 2 personen) met vast tapijt 
of parket (volgens beschikbaarheid) en donsdekens. Tweepersoonskamer voor 
alleen gebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen.

Dit charmehotel in een mooi gebouw uit de 19de eeuw biedt een sfeervol ver-
blijf. Gezellig kader en een goede ligging om de cultuurstad Avignon en de 
Provence te bezoeken.

Frankrijk

Provence

PRVV0017 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Avignon
Deze levendige kunst-
stad is alomgekend 
omwille van het Palais 
des Papes, de ver-
maarde brug de Pont 
Saint Bénezet van het 
liedje ’Sur le pont d'Avignon, on y danse 
tout en rond', de met platanen afgeboorde 
lanen, de Rhône die langs het oude cen-
trum stroomt... en niet te vergeten de heer-
lijke wijn Châteauneuf du Pape!
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La Magnaneraie

Ligging: in een rustige, residentiële wijk met veel groen, op amper 5 minuten 
rijden van de stad Avignon (3 km). Villeneuve-lès-Avignon situeert zich strikt 
genomen in de regio Languedoc-Roussillon (want aan de andere kant van de 
Rhône gelegen), maar heeft een puur Provençaalse uitstraling en karakter. Het 
hotel wordt gedomineerd door het fort Saint André, van waaruit u een subliem 
panoramisch uitzicht heeft op Villeneuve, Avignon, de Rhônevallei en daarach-
ter de Mont Ventoux en de Alpillen. Bezoek in de streek onder meer Orange 
(op 30 km), Arles en Nîmes (beide op zo'n 40 km), iets verder Marseille (op 
105 km),...
Transport: per auto: 985 km (Brussel). Treinstation Avignon Centre op 5,4 km. 
TGV-station Avignon op 8,4  km. Luchthaven Avignon op 15  km, Marseille-
Provence op 87 km.
Faciliteiten: de bar à manger serveert een Provençaalse keuken op basis van 
seizoensproducten. Bij mooi weer kan u dineren op het terras bij de tuin. De 
pianobar is een ontmoetingsplaats voor een exotische cocktail onder vrienden 
of... om zelf achter de piano te kruipen. De mooi aangelegde hoteltuin is heel 
uitnodigend en biedt aangename verkoeling op warme zomerdagen. Verwarmd 
buitenzwembad met ligstoelen en parasols (open april-oktober). Gratis parke-
ren in de straat of u kan gebruik maken van de overdekte parking van het hotel: 
vanaf € 10/nacht (kan vooraf gereserveerd worden).
Kamers: 32 kamers voor max. 2 personen (met make-upspiegel), in eigen char-
mante stijl. Strijkijzer en -plank beschikbaar aan de receptie. Parket of tegel-
vloer. Naar keuze: charme (18-27 m²) of luxe kamers (22-42 m², sommige met 
balkon of terras, volgens beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 3 jaar).

Een prima keuze voor wie Provençaalse rust wil koppelen aan de nabijheid 
van de cultuurstad Avignon. Dit mooi gerenoveerde viersterrenhotel beschikt 
over alle troeven voor een geslaagde vakantie: comfortabele kamers, de lig-
ging nabij Avignon en een openluchtzwembad voor afkoeling op warme 
zomerdagen.

Provence
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Villeneuve-lès-Avignon
Villeneuve-lès-Avignon 
ligt aan de andere kant 
van de Rhône, vlak bij 
de levendige kunststad 
Avignon, alom gekend 
omwille van het Palais 
des Papes, de vermaarde brug de Pont 
Saint Bénezet van het liedje 'Sur le pont 
d'Avignon, on y danse tout en rond', de 
met platanen afgeboorde lanen, de rivier 
die langs het oude centrum stroomt... en 
de heerlijke wijn Châteauneuf du Pape!
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Hôtel du Parc Entraigues

Ligging: het hotel ligt langs de D16, op 1 km van de dorpskern en op 12 km van 
toppers zoals Avignon, Carpentras, de Mont Ventoux en Châteauneuf du Pape. 
Op 19 km kan u de wijn gaarden van Beaume la Venise bezoeken. De omgeving 
leent zich uitstekend voor mooie wandelingen en fietstochtjes.
Transport: per auto: 955  km (Brussel). TGV-station Avignon op 17  km. 
Luchthaven Marseille-Provence op 80 km.
Faciliteiten: deze voormalige postrelais uit de 18de eeuw werd fraai gerenoveerd 
tot een aangenaam driesterrenhotel. U treft er een receptie (kluisje), diverse 
gezellige zithoekjes, een bar en een gezellige ontbijt ruimte. Streekproducten 
zijn er te verkrijgen. Bij mooi weer geniet u van een lekker ontbijt op het terras 
onder de platanen. Vlak naast het hotel ligt het restaurant La Table d'Or waar-
mee de hote lier samenwerkt (3 gangen streekmenu vanaf € 21 tot € 35 richt prijs, 
gesloten op zondag en zaterdag middag). Aangenaam buitenzwembad (15 x 7 m) 
in de tuin met gratis ligstoelen en handdoeken. Geen lift. Fietsenberging.
Kamers: dit charmant etablissement biedt 30 kamers (2 verdiepingen, lami-
naatvloer) ingericht door de eigenares zelf, knus en ongedwongen. Elke kamer 
is genoemd naar een lokale schrijver of dichter. Naar keuze reserveren we voor 
u een comfort kamer aan de straatzijde (14-20 m²) of een privilège kamer met 
zicht op de tuin (15-20 m², koffie- en theefaciliteiten). Extra bed (3de volwas-
sene): vanaf € 20/nacht. Alle kamers met een tweepersoonsbed. Badkamers met 
bad of inloopdouche en verzorgingsproducten. Kleinere standaard éénpersoons-
kamers beschikbaar.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.

In deze voormalige postherberg uit de 18de eeuw, opgetrokken in een typisch 
Proven çaalse stijl, is het aangenaam vertoeven. Onder de platanen aan het 
buitenzwembad vindt u verkoeling op zomerse dagen. De charmant ingerichte 
kamers garanderen rust en sereniteit. Goede verhouding prijs/kwaliteit, ideaal 
gelegen om de regio te ontdekken.

Frankrijk

Provence

PRVV0061 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Entraigues-sur-la-Sorgue
Dit leuk middeleeuws 
stadje situeert zich 
tussen Avignon en 
Carpentras, vlak bij 
de Pont du Gard. 
Entraigues is gekend 
voor zijn lekkere truffels. Oude kerken, 
abdijen, musea en fonteinen maken 
deel uit van het rijke lokale erfgoed. En 
de ultieme uitdaging voor heel wat fiets-
liefhebbers is om ooit zelf die top van de 
Mont Ventoux te bereiken (op 25 km).
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Mas de la Sénancole

Ligging: op 4 km van Gordes, met zijn weergaloos panorama 
op de Luberon. Vlakbij bevindt zich Les Bories, een historisch 
monument. De Abbaye de Sénanque ligt op een kwartier en 
Avignon op een halfuur rijden.
Transport: per auto: 901 km (Brussel). TGV-station Avignon op 
38 km. Luchthaven Marseille-Provence op 71 km.
Faciliteiten: bar met salon en restaurant met Provençaalse 
keuken en terras. Het ver warmd zwembad (12 x 6 m) is omringd 
door een fraaie tuin met een olijf boom van 300 jaar oud. Gratis 
ligstoelen en parasols en handdoeken. Sauna en hammam (gra-
tis, vanaf 14  jaar, 08u30-11u30 en 16-20 uur). Massages (beta-
lend). Gratis afgesloten parking (video bewaking). Geen lift.
Kamers: 20 kamers (19 m², tegelvloer, max. 2 volwassenen en 
1 kind), genoemd naar dorpen in de Luberon, met een smaak-
volle inrichting in zuiderse tinten. Standaard kamer of kamer 
met terras op het gelijkvloers.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 42/dag 
(3 gangen, vast menu met bediening aan tafel). Kindermenu 
ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 21/nacht (inclusief ontbijt).

Dit schitterend hotel, op ge trokken in de typische steen van de 
Luberon, biedt een authentiek kader. Charme, gezelligheid, 
modern comfort en service met een glimlach.

PRVV0010 X0

Gordes-les-Imberts
Een van de mooiste dorpen van Frankrijk, gele gen op een 
heuvel flank en uitkijkend op het massief van de Luberon. Een 
authentiek stukje para dijs met een uniek panorama...

Provence

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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Gounod

Ligging: in het centrum, op wandelafstand van de oude binnenstad, vlak 
tegenover de kerk. In het hotel componeerde Charles Gounod in 1863 de opera 
Mireille. Het dorp is een inspirerende locatie waar ook andere gekende kunste-
naars zoals Frédéric Mistral en Vincent Van Gogh vaak logeerden. Er bevindt zich 
een bushalte op 50 m van het hotel. Breng een bezoekje aan de Romeinse stad 
Glanum (op 1 km, de opgravingen behoren tot de belangrijkste in Frankrijk), en 
uiteraard Avignon (op 15 km).
Transport: per auto: 968 km (Brussel). TGV-station en luchthaven Avignon op 
15 km.
Faciliteiten: het hotel onderging in 2015 een grondige, uiterst geslaagde reno-
vatie. Bar 'En attendant Gounod' (de naam is een literaire woordspeling verwij-
zend naar het beroemde toneelstuk 'En attendant Godot' van Samuel Beckett). 
In de gezellige binnentuin bevindt zich een openluchtzwembad met ligstoelen 
en parasols. Geen lift (3 verdiepingen). Afgesloten parking: vanaf € 15/24 uur 
(vooraf te reserveren). In de omgeving: tennis en paardrijden (2 km), golf,...
Kamers: 33 kamers in een authentieke en verfijnde stijl. Elke kamer is uniek 
(voor max. 2 personen) en beschikt vaak over een open badkamer. Verder ook 
een tweepersoonsbed, vast tapijt of tegelvloer. Naar keuze: comfort kamer 
(14-16 m², tuin- of stadszijde), charme kamer (13-19 m², tuin- of stadszijde) 
of superior kamer (30 m², met zicht op de stad of de kerk, volgens beschik-
baarheid). Tweepersoonskamer (comfort) voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar.

Dit charmehotelletje is een streling voor het oog. De decoratie is Provençaals, 
maar helemaal mee met de tijd. Omwille van zijn centrale ligging, cosy sfeer en 
historische achtergrond is dit hotel de beste keuze in Saint-Rémy-de-Provence. 
Een aanrader voor een romantisch verblijf in de Provence.

Frankrijk

Provence 

PRVV0049 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Saint-Rémy-de-Provence
Een van de meest 
be ziens  waar dige dorp-
jes van de Proven ce 
met lom  mer rijke boule -
vards, mooie fon tein-
tjes en nau we straat-
jes. Nostradamus werd hier geboren en 
Van Gogh ver bleef er tussen 1889 en 1890. 
Hij schil derde er 150 doeken - bezoek het 
mu seum. In dit kunstenaars dorpje worden 
er regelmatig festivals en kleurrijke mark-
ten georganiseerd.
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Le Mas d'Aigret

Ligging: schitterend gelegen, tegen een rots aangebouwd, op zo'n 300 m van 
de ingang tot Les Baux-de-Provence. Het hoteldomein biedt een mooi kader 
met een tuin en veel groen, omringd door een prachtig landschap. Excursies: 
Saint-Rémy-de Provence, Fontvieille en de molen van Daudet, de abdij van 
Montmajour, Arles, Avignon,... Les Baux is ook een toegangspoort tot de 
Camargue met Les Saintes-Maries de la Mer en de versterkte stad Aigues-
Mortes, en tot de Luberon met het prachtig dorpje Oppède-le-Vieux, Gordes, 
l'Isle-sur-la-Sorgue,...
Transport: per auto: 990  km (Brussel). TGV-station Avignon op 25  km. 
Luchthaven Avignon op 25 km, Nîmes-Garons op 40 km, Marseille-Provence op 
60 km.
Faciliteiten: hartelijk onthaal aan de receptie. De bar heeft een aangenaam 
schaduwrijk terras waar 's zomers het ontbijt wordt genuttigd. Het restaurant 
is onder gebracht in een gebouw uit 1700, uitgehouwen in de rotsen, wat zorgt 
voor een bijzonder decor. Hier wacht u een heerlijke keuken met Provençaalse 
accenten. Achter in de tuin ligt een mooi verwarmd openluchtzwembad (12 x 
6 m, van april tot september) met ligstoelen en ligbedden, en zicht op de ruïnes 
van het kasteel van Les Baux. Er zijn handdoeken beschikbaar. Geen lift (1 ver-
dieping). Gratis parking. In de om geving: golf Baux Manville (1 km, 18 holes), 
golf Mouriès/Servannes (10 km, 18 holes), tennis en paardrijden (2 km).
Kamers: 16 charmante superior kamers (21 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) in 
een romantische stijl, met parket en een mooi zicht op de Alpillen. De kamers 
op de eerste verdieping hebben een balkonnetje, die op het gelijkvloers een 
terras (volgens beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  49/dag (volwassene), 
€ 21/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, keuzemenu, bediening aan tafel, kin-
dermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 39/nacht (inclusief ontbijt).

Een oude 'mas' (landhuis) uit 1700 werd omgebouwd tot een heel sympa-
thiek driesterrenhotel waar een onge dwon gen familiale sfeer heerst. Rustieke, 
Proven çaalse stijl en een idyllische ligging tegen een rots met zicht op de 
kasteel ruïnes van Les Baux en een mooi panorama op het sublieme landschap 
van de Alpillen.

Provence 
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Les Baux-de-Provence
Les Baux is een van de 
130 mooi ste dor pen van 
Frankrijk, gelegen in het 
hart van de Alpillen, op 
een rots achtige uitloper 
(900 m lang en 200 m 
breed) die uitsteekt boven de vallei. Les 
Baux kan bogen op een roemrijke ge schie-
de nis en is vandaag de dag een toeristi-
sche topper, druk bezocht door vele dui-
zenden toeristen.
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Mas de l'Oulivié

Ligging: nabij de toegangsweg tot Les Baux (centrum op 2 km), rustig verscho-
len in het Alpillen-landschap. Het kasteel van Baux en de Carrières de Lumières 
op 2,5 km, Arles op 40 km, Saint-Rémy-de-Provence op 25 km.
Transport: per auto: 990 km (Brussel). TGV-station Avignon op 25 km. Luchthaven 
Avignon op 25 km, Nîmes-Garons op 40 km, Marseille-Provence op 60 km.
Faciliteiten: maakt deel uit van de 'Hôtels au naturel'. Typisch is het gebruik 
van dagverse producten van lokale producenten en een respectvolle integratie 
in een mooie natuuromgeving. Ontdek het natuurpark (met Franstalige gids) in 
al zijn facetten. Receptie met een gezellig salon. Omgeven door een geurende 
tuin en een olijfboomgaard, geniet u in alle stilte aan het buitenzwembad met 
poolbar. Terras voor ontbijt, beperkte lunchkaart, 's avonds mogelijkheid voor 
een bordje met streekproducten. Massages en schoonheidsbehandelingen (beta-
lend). Afgesloten parking (videobewaking). Fietsverhuur, tennis- en petanque-
terrein. Golf (18 holes) op 3 km.
Kamers: 25  kamers en 2  suites, charmant ingericht in een smaakvolle 
Provençaalse stijl. Naar keuze: caractère (20-22 m², gelijkvloers of verdieping, 
Alpillen-, tuin- of zwembadzicht, max. 3 personen, extra bed (3de volwassene) 
€ 99/nacht), prestige (30-40 m², gelijkvloers of verdieping, max. 2 volwassenen 
en 1 kind) of suite (60-70 m², max. 2 personen, bubbelbad of hamam, terras of 
privétuin). Parket of terracottavloer. Nespressomachine.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de caractère en prestige kamers: 1 kind 
t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (ontbijt niet inbegre-
pen), 1 kind van 7 t/m 12 jaar betaalt € 83/nacht.
Bonus: welkomstbordje en fles water op de kamer. Bezoek aan de Moulin Castelas 
en degustatie van olijfolie (dinsdag en donderdagvoormiddag). 10% korting op 
de green fee van de Golf des Baux-de-Provence (18 holes). Jonggehuwden en 
huwelijksverjaardagen: upgrade volgens beschikbaarheid en geschenkje.

Een indrukwekkend Alpillen-landschap, een mediterrane tuin omringd door 
olijf bomen en cipressen, de geur van lavendel,... een heerlijk kader voor een 
rustgevende vakantie. In deze Provençaalse mas is een zorgzaam gevoel voor 
detail en goede smaak duidelijk merkbaar. Een geraffineerd adresje in het hart 
van een natuurpark.

Frankrijk
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Les Baux-de-Provence
Een van de 130 mooi ste 
dor pen van Frankrijk, 
gelegen in het hart van 
de Alpillen, op een rots-
achtige uitloper (900 m 
lang en 200 m breed) 
die uitsteekt boven de vallei. Les Baux 
kan bogen op een roemrijke ge schie de-
nis en is vandaag de dag een toeristische 
topper, druk bezocht door vele duizenden 
toeristen.
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Bastide du Calalou

Ligging: op 600 m hoogte nabij het dorpje, centraal in het uitgestrekte natuur-
park van de Verdon. La Bastide du Calalou is een ideaal uitgangspunt voor een 
bezoek aan de Provence en de Var: het ongerepte landschap van de Gorges du 
Verdon, de meren van Sainte-Croix en Esparrons, de dorpjes Tourtour, Moustier-
Sainte-Marie, het keramiekmuseum in Salernes, Aups met zijn truffels en 
sfeer volle markt op woensdag en zaterdag, Cotignac, de bergdorpjes van de 
Haut-Var, de abdij van Thoronet en het prehistorisch museum van Quinson, 
Saint-Maxime en Saint-Tropez (83 km).
Transport: per auto: 1.083  km (Brussel). TGV-stations Aix-en Provence en 
Toulon op 99 km. Luchthaven Marseille-Provence op 110 km.
Faciliteiten: deze statige, grote bastide heeft haar charme volledig bewaard en 
werd respectvol omgebouwd tot een prima hotel. Er is een sfeervolle bar met 
piano en open haard, een televisieruimte en een bibliotheek met gezelschaps-
spelletjes. In het restaurant met open haard en terras kan u terecht voor ont-
bijt, lunch en diner. Hier worden heerlijke Franse gerechten geserveerd. Het 
park van 4 ha wordt uitstekend onderhouden en biedt een verwarmd zwembad, 
een tennisplein en een badmintonbaan. De lokale sport is de petanque, en ook 
deze kan u hier beoefenen. Mogelijkheid tot massages op aanvraag (betalend).
Kamers: de 32 kamers (max. 2 volwassenen en 1 kind) zijn ingericht in een 
typisch Provençaalse stijl. Ze zijn uitgerust met een make-upspiegel, bad-
jassen, een Nespressotoestel en tegelvloer. Er zijn 2 types: superior (23-30 m², 
bad) en junior suites (30-50 m², bad, douche en apart toilet).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje betalend. 1 Kind t/m 12  jaar overnacht gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

U ver blijft op een prachtig domein van maar liefst 4 ha. De stijl van de kamers, 
de locatie in het pittoreske Moissac Bellevue, de keuken... alles ademt hier de 
sfeer van de Provence. De ligging is perfect voor uit stapjes, maar ook voor wie 
graag ter plaatse blijft, is alle comfort voorzien.
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Moissac Bellevue
Dit typisch Provençaals 
dorpje zal u met zijn 
char  me zonder twij-
fel weten te bekoren. 
Moissac Bellevue heeft 
zijn naam niet gesto-
len: de panorama's op de bergen en de 
Aups vallei zijn er prachtig, ook vanuit 
het hotel. U kan van hieruit talrijke mooie 
excursies maken. De mogelijkheden zijn 
legio, u bevindt zich in het hart van de 
Haute-Provence.
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le Pigonnet

Ligging: op ongeveer 1,5 km van het historisch centrum van Aix-en-Provence, 
een wirwar van pittoreske straatjes en pleintjes met terrasjes en winkels. 
Perfect gelegen om de ruime regio te verkennen: op 90 km van de Camargue 
met de flamingo's en wilde paarden en op 50 km van het Parc national des 
Calanques. Marseille, met een uitgebreid cultureel erfgoed, ligt op 30 km.
Transport: per auto: 1.028 km (Brussel). TGV-station Aix-en-Provence op 14 km, 
luchthaven Marseille-Provence op 25 km.
Faciliteiten: u betreedt het charmante herenhuis via een mooie lobby. Gezellige 
bar met regelmatig sfeervolle jazz-avonden. Diverse zithoeken en een biblio-
theek, ideaal om met een goed boek tot rust te komen. La Table du Pigonnet is 
een romantisch restaurant met wondermooi zicht op de weelderige tuin. In de 
zomer kan u op het terras dineren. Chef Thierry Balligand laat zich inspireren 
door Provençaalse smaken en werkt met de allerbeste seizoensproducten uit 
de streek. Le Pigonnet ligt ingesloten in een ravissante tuin met eeuwenoude 
kastanjebomen, rozelaars, fonteintjes en een verwarmd buitenzwembad (open 
april-oktober). Petanquebaan. Mogelijkheid tot massages. Gratis bewaakte par-
king met valet service.
Kamers: 44 elegante kamers en suites in een aangename Provençaalse stijl. 
Ze stralen een huiselijke sfeer uit met moderne accenten. Mooie stoffen in de 
typisch warme kleuren van het zuiden. Voor max. 2 personen: classic (17-26 m², 
zicht op de patio), superior (20-26 m², zicht op de tuin of de kastanjedreef) en 
deluxe (26-32 m², met tuin en/of zwembadzicht). Sommige classic en superior 
kamers bevinden zich in een zijvleugel.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Een groene oase van rust, vlak bij het centrum van Aix-en-Provence. Het 18de-
eeuwse herenhuis heeft zijn authentieke sfeer behouden. De tuin is fantas-
tisch mooi, een wandeling mag zeker niet ontbreken. Schilder Paul Cézanne 
liet zich graag inspireren door deze betoverende omgeving. Dit adresje staat 
garant voor ingetogen luxe, een ontspannen ambiance en een onberispelijke 
service.

Frankrijk

Provence 

PRVV0063 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Aix-en-Provence
Een stad die u al kui-
erend in de leven-
dige straten en plei-
nen zult ontdekken. 
Geschiedenis is hier 
a lomtegenwoordig : 
shoppen gaat gepaard met de waardig-
heid van een rijk cultureel erfgoed, het 
plezier van iets drinken op een terrasje 
met architectonische schoonheid, het 
slenteren door de stad met juweeltjes uit 
de baroktijd,...
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Carré Vieux Port

Ligging: mooie ligging aan de haven. Deze historische wijk ademt sfeer en 
gezelligheid uit. Het is meteen ook een goede uitvalsbasis voor uitstapjes naar 
de eilanden van de Frioularchipel met o.a. het Château d'If. Het centrum van 
de stad en de Canebière, die de Vieux-Port verbindt met de wijk Les Réformés, 
liggen op wandelafstand. Artisanale winkeltjes met snuisterijen op 500  m. 
De basiliek van de Notre-Dame de la Garde die boven de stad uittorent ligt 
op 1,6 km, het spectaculaire MuCem-gebouw op 1,3 km. De stranden van de 
Catalans bevinden zich op 1,8 km.
Transport: per auto: 1.044 km (Brussel). Treinstation: Marseille Saint Charles 
(op 1 km). Luchthaven: Marseille-Provence (op 20 km).
Faciliteiten: aan de receptie wordt u enthousiast en met de glimlach onthaald. 
De bar is 24u/24 geopend. Het verzorgd en gevarieerd ontbijtbuffet zorgt voor 
een goede start van de dag. Souvenirwinkeltje. Geen eigen restaurant maar in 
deze buurt vindt u een ruime keuze aan eetgelegenheden. Publieke parking 
Charles de Gaulle op 1 min. (vanaf € 26/24u) en Estienne d'Orves op 5 min. 
(vanaf € 16/24u).
Kamers: 61 charmante kamers in een hedendaagse stijl en met een kwaliteits-
volle uitrusting. De meeste kamers werden recent nog gerenoveerd. Badkamers 
met verzorgingsproducten en make-upspiegel. Naar keuze reserveren we voor 
u een comfort kamer (12 m², douche, max. 2 personen) of een superior kamer 
(14 m², douche, max. 2 volwassenen en 1 kind).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 1 kind t/m 9 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

Het driesterrenhotel Carré Vieux Port wordt al meer dan 30 jaar familiaal 
gerund. Een gastvrij onthaal en een persoonlijke service zijn hier de sleutel-
woorden. De supercentrale ligging, aan de haven, is een extra troef. Geniet van 
het kleurenspektakel die boven de Vieux-Port hangt, wanneer de dag overgaat 
in de nacht.
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Marseille
De oude haven, de 
stranden, de eilanden, 
de Calangues... Maar 
er is ook de basiliek 
van de Notre Dame de 
la Garde, ruim 800 jaar 
oud, die 150 m hoog boven te stad torent, 
er is het spectaculiare MuCem-gebouw 
(Musée des Civilisations de l'Europe et de 
la Méditerranée) en er is Le Quartier du 
Panier, een historische wijk met kleurrijke 
muurschilderingen en smalle straatjes.
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Château Saint Roux

Ligging: in het hart van de Provence maar tegelijk ook op een boogscheut 
van de Côte d'Azur. Het hotel ligt te midden een uitgestrekt wijndomein. 
Bezienswaardigheden in de omgeving: de abdij van Thoronet (op 15  km), 
Sainte-Croix-du-Verdon (op 65 km), de stranden van Sainte Maxime (op 44 km). 
Breng een bezoek aan het schildpaddendorp in Carnoules (op 27 km).
Transport: per auto: 1.110  km (Brussel). Luchthaven Marseille-Provence op 
108 km, luchthaven en treinstation Nice op 92 km.
Faciliteiten: na een geslaagde renovatie schittert deze oude hoeve als nooit 
tevoren. Receptie (8  tot 18 uur) in landelijke stijl met vintage details. Het 
gezellige restaurant werkt volgens het farm-to-table concept, uitsluitend 
lokale, biologische gerechten met dagverse producten uit de eigen moestuin. 
Ontbijt mogelijk ter plaatse (richtprijs € 18). In de shop worden zowel prijs-
winnende wijnen als eigengemaakte geitenkaas verkocht.
Kamers: knus en kleinschalig hotel met slechts 5 kamers en 6 appartemen-
ten. De gerestaureerde meubels, de stenen muren en houten balken geven 
het gevoel in een kasteel te logeren. Classic kamers (20 m², max. 2 personen), 
junior suites (35 m², zithoek, max. 3 personen, extra bed (3de volwassene): 
€ 31/nacht) of appartementen met 1 slaapkamer (58 m², max. 2 personen) of 
met 2 slaapkamers (65 m², voor max. 4 volwassenen en 2 kinderen), salon met 
kitchenette en sofabed.
Maaltijden: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (junior suites) of 2 kinderen (apparte-
menten met 2 slaapkamers) t/m 11 jaar overnachten gratis op de kamer van de 
ouders (ontbijt niet inbegrepen).
Bonus: welkomstdrankje. Gratis degustatie van 3 wijnen. 10% korting bij aan-
koop van min. 6 flessen in de wijnshop.

Deze hoeve uit de 15de eeuw werd knap gerenoveerd en getransformeerd 
tot een stijlvol logeeradresje met behoud van de charme en de ziel. Het eco-
logische aspect draagt men hier hoog in het vaandel; van het ontbijt op het 
terras tot de lakens in biokatoen, hier ervaart u opnieuw de verbondenheid 
met de natuur. Ook dit is thuiskomen in de Provence.

Frankrijk

Provence
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Le Cannet-des-Maures
Dit authentieke dorp 
bestaat uit twee delen. 
Het oude historische 
centrum, Le Cannet, ligt 
ietwat hoger gelegen op 
de heuvel. Van hieruit 
heeft u een mooi uitzicht op het natuur-
reservaat van La Plaine des Maures. Aan 
de voet van de heuvel is het moderne, 
commerciële dorp gelegen dat de charme 
heeft weten te behouden dankzij de eeu-
wenoude ceders. Het is trouwens een van 
de oudste dorpjes van de Provence.
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Ultimate Provence

Ligging: een zalige ligging, te midden van de natuur met rondom wijngaarden 
zo ver het oog reikt. La Garde Freinet met de Provencaalse markten ligt op 8 km, 
de abdij van Le Thoronet op 22 km. Saint-Tropez bevindt zich op 30 km.
Transport: per auto: 1.117  km (Brussel). Luchthaven Marseille-Provence op 
115 km, luchthaven en treinstation Nice op 100 km.
Faciliteiten: dit moderne hotel opende in 2019 zijn deuren met het thema wijn 
als een rode draad doorheen het gebouw. De receptie, met hoog plafond, oogt 
indrukwekkend (open 7 tot 20 uur). Hier bevindt zich tevens eens wijnshop en 
een degustatieruimte. In de Atmos bar en het restaurant hangt een urban-chic 
vibe. U proeft er van een seizoensgebonden keuken op basis van dagverse 
producten. Geniet van een wijncocktail, degustatie of van heerlijke fusion-
gerechten op het rooftopterras. Een mooie zonsondergang met een fris wijntje, 
een perfecte combinatie. Mogelijkheid tot ontbijtbuffet ter plaatse (richtprijs 
€ 25/dag). Aan het openluchtzwembad heerste een relaxte sfeer, de felrode 
ligzetels zorgen voor een vrolijke noot. Massages en schoonheidsbehandelingen 
(betalend).
Kamers: 32 moderne kamers worden hier aangeboden, voor de inrichting werd 
gebruik gemaakt van fraaie designelementen en licht. Het geheel oogt smaakvol 
en verfijnd. Naar keuze: een classic kamer (15 m², max. 2 personen), een supe-
rior kamer met terras of balkon (25 m², max. 2 personen), een studio (15 m², 
max. 2 personen, kitchenette) of een familiekamer (30 m², max. 4 personen, zie 
ook Uw voordeel). Alle kamers hebben een tweepersoonsbed.
Maaltijden: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar 
overnachten gratis op de kamer van de ouders (ontbijt niet inbegrepen).
Bonus: welkomstdrankje. Gratis wijndegustatie (3 wijnen) en 10% korting bij 
aankoop van min. 6 flessen wijn.

Recent designhotel met een topligging tussen de wijngaarden. Het prachtige 
uitzicht vanaf het rooftopterras, de stijlvolle comfortabele kamers, de uit-
stekende keuken, de wijndegustaties en het heerlijke buitenzwembad garan-
deren u een zorgeloze vakantie. De omringende ongerepte natuur zorgt voor 
urenlang wandel- en fietsplezier.

Provence

PRVV0082 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

La Garde-Freinet
Authentiek Provençaals 
dorpje in het hart van 
het Massif des Maures. 
De natuur is hier onge-
rept en nodigt uit om er 
op uit trekken, te voet 
of met de fiets. Met amper 1.800 inwoners 
is het hier rustig vertoeven. Op woens-
dag- en zondagochtend is het zalig kuie-
ren langs de kleine markt. Het meer van 
Escarcets biedt een rijke fauna en flora, 
ideaal voor een zomerse picknick.
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Château de Berne

Ligging: rustig gelegen in het hart van de Provence, in een bebost landschap 
van 650 ha. U bereikt het indrukwekkende, afgelegen kasteel na een spectacu-
laire route door de wijngaarden die u tot op de top van de heuvel brengt. De 
abdij van Le Thoronet ligt op 11 km. De stranden van de Côte d'Azur op 44 km.
Transport: per auto: 1.110 km (Brussel). Treinstation Toulon op 71 km, Marseille 
op 97 km en Nice op 100 km. Luchthaven Toulon op 71 km, Marseille-Provence 
op 114 km en Nice op 94 km.
Faciliteiten: magnifiek landgoed, omringd door wijngaarden, waar rust en raffi-
nement gegarandeerd zijn. Het restaurant Le Jardin de Benjamin (1 Michelinster) 
serveert exquise gerechten met kraakverse producten uit de eigen moestuin. De 
keuken doet de streekgastronomie alle eer aan. Ook de bistro serveert heerlijke, 
lokale gerechten. De twee verwarmde buitenzwembaden (midden april tot mid-
den oktober) met prachtige Balinese bedden en poolbar bieden een droom-
decor met zicht op de wijngaarden, de olijfbomen en het bos. Tennisplein en 
petanqueplein. Spa (800 m²) met sauna, hamam, bubbelbad en fitness (gratis). 
Verwarmd binnenzwembad (met tegenstroom) met zicht op de wijngaarden.
Kamers: elke kamer (25) heeft een unieke inrichting, warm en elegant, met 
balkon of terras. Traditioneel of modern en voorzien van alle comfort die u 
van een vijfsterrenhotel mag verwachten. Voor max. 2 personen: classic kamers 
(30 m², zicht op het woud of de wijngaarden), deluxe kamers (35 m², zicht op 
het domein) of junior suites (40 m², zicht op het woud, de wijngaarden of het 
kasteel). Ruime familiesuites (70 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: ontbijt niet inbegrepen. Mogelijkheid tot ontbijt ter plaatse (richt-
prijs € 36/dag (volwassene), € 18/dag (kind t/m 11 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiesuites: 2 kinderen t/m 11 jaar 
overnachten gratis in de suite van de ouders. Ontbijt niet inbegrepen.
Bonus: welkomstdrankje. Gratis wijndegustatie (max. 3 wijnen) en 10% korting 
bij aankoop van 6 flessen wijn.

Op het immense domein van Château de Berne staat alles in het teken van de 
wijn en de omliggende natuur. Vanaf de prestigieuze spa heeft u zicht op de 
omliggende wijnranken. Dit hotelkasteel biedt alles voor een luxueus verblijf 
waar rust, ontspanning en heerlijke gastronomie gegarandeerd zijn.

Frankrijk

Provence

AZRV0040 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Flayosc
Een bijzonder gezellig 
en karakteristiek dorpje 
in het hart van de Var. 
In een decor doorspekt 
met valleien en heuvels 
bedekt met wijn- en 
olijfgaarden, ervaart u in Flayosc het aan-
gename karakter en de typische geuren 
en kleuren eigen aan de Provence. Het 
historisch karakter van dit dorpje is goed 
bewaard gebleven.
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Grand Hôtel Les Lecques

Ligging: in een magnifiek mediterraan landschapspark van 3 ha, in het hart van 
de badplaats Les Lecques, die deel uitmaakt van Saint-Cyr-sur-Mer. U verblijft 
op de as Marseille (op 39 km) - Toulon (op 29 km), tussen Cassis en Bandol (op 
8 km). Het strand, de haven van Les Lecques en de winkels bevinden zich op 
100 m.
Transport: per auto: 1.075 km (Brussel). Treinstation Saint-Cyr-sur-Mer op 2 km. 
TGV-station Marseille Saint-Charles op 40 km. Luchthaven Toulon-Hyères op 
40 km, Marseille-Provence op 60 km.
Faciliteiten: u treedt het hotel binnen via de receptie met een ruime lobby 
en een uitnodigende bar. Het restaurant Le Parc heeft een schaduwrijk ter-
ras met wondermooi zicht op zee. Er worden traditionele gerechten met een 
Provençaalse toets geserveerd. U kan heerlijk tot rust komen aan het groot 
overloopzwembad met barservice. Ligstoelen, parasols en handdoeken zijn 
voorzien. Het zomerrestaurant La Pinède is open in het seizoen (juni-septem-
ber) en bevindt zich op het terras naast het zwembad; u kan hier lekkere sala-
des en grillades bestellen. 2 Tennispleinen, tafeltennis, jeu de boules. In de 
omgeving: watersporten (op 150 m, betalend).
Kamers: het hotel telt 60  charmante kamers (max. 3 personen, vast tapijt) 
ingericht in een warme Provençaalse stijl. We selecteerden voor u de standaard-
kamers (12-13 m²) met zicht op het pijnboombos (met bal kon of terras) of met 
zeezicht (zonder balkon of terras) - zelfde prijzen, volgens beschikbaarheid - of 
de privilège kamers met zeezicht (15 m², met balkon of terras). Extra bed (3de 
volwassene): vanaf € 53/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  39/dag (volwassene), 
€ 20/dag (kind 2 t/m 11 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 4 nachten: fles wijn op de kamer. 1 uur gratis tennis per kamer 
per dag (mits reservering).

Vlak bij de Middellandse Zee wacht u een elegant hotel in belle époquestijl dat 
baadt in het licht van het zuiden. Het is er zalig genieten in de prachtige tuin 
met lekker geurende planten of aan het zwembad. Een partijtje tennis spelen 
onder de pijnbomen, bijpraten met een drankje in het salon,...

Azurenkust

AZRV0030 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Saint-Cyr-sur-Mer
Een kleurrijke bad-
plaats, tussen Marseille 
en Toulon, omgeven 
door wijngaarden en 
dennenbossen. Saint-
Cyr-sur-Mer is een en 
al charme. Maritiem en cultureel toerisme 
worden aangevuld door het rijke erfgoed 
van de streek. De badplaats kijkt uit op 
de schitterende baai van Les Lecques en 
is een van de meest gewaardeerde van de 
kust van de Var.
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Best Western Plus La Marina

Ligging: aan de jachthaven gelegen, op 1  km van het centrum. Talrijke 
watersportmogelijk heden in de onmiddellijke omgeving zoals waterski, jetski, 
duiken en kajak. Voor wie het graag een dagje droger houdt is er een klim-
parcours, golf, een tocht met een 4x4 of een mountainbikeparcours. Waag een 
gokje in het casino of geniet van een spectaculaire zonsondergang vanop een 
catamaran.
Transport: per auto: 1.044 km (Brussel). TGV-station Saint-Raphaël-Valescure 
op 1,5 km. Luchthaven Nice op 70 km.
Faciliteiten: relaxen in de trendy bar of het gezellige salon. Het restaurant Quai 
Raphael met zicht op de haven serveert typisch mediterrane streek gerechten. 
Hier neemt u ook het uitgebreide ontbijtbuffet. Mooi openluchtzwembad met 
ligstoelen en parasols, sauna en fitness (gratis). Parking in de buurt (vanaf 
€ 11/24 uur, juni-september) of ondergrondse privégarage: vanaf € 14/24 uur.
Kamers: dit hotel biedt 97 frisse, comfortabele kamers met vast tapijt. Naar 
keuze reserveren we voor u een kamer met zicht op de stad (19 m², met of zon-
der balkon), een kamer met zicht op de haven of zicht op het zwembad (19 m², 
balkon). Ruime junior suites (24-39 m², max. 3 volwassenen, zie Uw voordeel).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  34/dag (volwassene), 
€ 14/dag (kind t/m 11  jaar) (3 gangen, vast menu met bediening aan tafel) 
(uitgez. 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Kamers met zicht op de stad: 1 kind t/m 11 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders. Junior suites: 2 kinderen t/m 
11 jaar overnachten gratis in de junior suite van de ouders. Inclusief ontbijt.
Familievoordeel: enkel in de kamers met zicht op de stad: 2 kinderen t/m 
11 jaar in een aparte kamer genieten elk 30% korting (inclusief ontbijt).

Grote troefkaart van dit viersterrenhotel is ongetwijfeld de uitzonderlijke lig-
ging, uitkijkend op de haven van Santa Lucia. Het leven dig centrum bevindt 
zich niettemin vlakbij. De kamers bieden alle modern comfort en het restau-
rant serveert een gevarieerde keuken. Heel wat watersportmogelijkheden in 
de omgeving. Een goed adresje voor een actieve vakantie.

Frankrijk

Azurenkust
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Saint-Raphaël
Het stadscentrum 
bevindt zich vlak bij het 
strand en de zee. Hier 
combineert u gemak-
kelijk een dagje strand 
met een wandeling in 
de gezellige straten van de binnenstad. 
U kunt er heel wat authentieke winkel-
tjes, delicatessenzaken en provençaalse 
markten bezoeken. Er heerst een gezellige 
drukte.
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Golf Hôtel de Valescure

Ligging: het hotel is rustig gelegen, net buiten de stad (op 5  km), in de 
villa wijken. Deze buurt is heel mooi aangelegd met veel groen. Het hotel zelf 
bevindt zich temidden de pijnbomen. In de omgeving bevinden zich bekende 
badplaatsen zoals Cannes, Antibes, Saint-Maxime en Saint-Tropez.
Transport: per auto: 1.044 km (Brussel). TGV-station Saint-Raphaël-Valescure 
op 5 km. Luchthaven Nice op 70 km.
Faciliteiten: het aantrekkelijk gebouw is omringd door een schaduw rijk park 
van 3 ha en 2 golfterreinen van 18 holes. Laat u heerlijk verwennen over de 
middag in restaurant Le Clubhouse dat lichte, lokale lunchgerechten serveert en 
een mooi uitzicht biedt op de putting green. 's Avonds kan u dan weer culinair 
genieten in Les Pins Parasols waar de chef-kok u een traditionele Provençaalse 
keuken serveert. Bij mooi weer kan u zowel 's avonds als 's middags buiten 
eten. Overdag kan u genieten van het openluchtzwembad met gratis lig stoelen 
en parasols. Het mooie wellnesscenter (betalend) heeft sauna, hamam en 
bubbel bad. Massages en schoonheidsbehandelingen (betalend). Gratis tennis 
en boog schieten. Gratis parking in openlucht of in de ondergrondse parking op 
het domein van het hotel.
Kamers: 62  aantrekkelijke kamers die allemaal balkon of terras hebben. 
Sommige kamers bieden een puike Victoriaanse stijl, andere roepen een meer 
hedendaagse sfeer op, telkens met veel aandacht voor details. We reserve-
ren voor u een charme kamer (24 m²) of een luxe kamer (32 m², badjassen, 
welkomstbordje en bureau, koffie- en theefaciliteiten). Beide types voor max. 
2 volwassenen en 1 kind. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 45/dag (3 gangen, vast 
menu met bediening aan tafel) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).

Hier logeert u in een paradijselijke omgeving, weg van de drukte. Tegelijk lig-
gen de bekende badplaatsen allemaal in de buurt. Geniet van de lekkere keu-
ken, het uiterst vriendelijk personeel, de mooie kamers en een golf terrein vlak 
voor het hotel. Een logeeradres in een warme, hedendaagse stijl!

Azurenkust
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Saint-Raphaël
Het stadscentrum 
bevindt zich vlak bij het 
strand en de zee. Hier 
combineert u gemak-
kelijk een dagje strand 
met een wandeling in 
de gezellige straten van de binnenstad. 
U kunt er heel wat authentieke winkel-
tjes, delicatessenzaken en provençaalse 
markten bezoeken. Er heerst een gezellige 
drukte.



93

HHHH

FR
EE

P FR
EE

€ €

U Ricordu

Ligging: op Cap Corse, op 400 m van het dichtste strand en de jachthaven van 
Macinaggio. Het mooiste strand is dat van Tamarrone op 3 km.
Transport: luchthaven Bastia op 45 km. Overzethaven per wagen Bastia (H/T 
naar Marseille, Nice of Toulon) op 40 km.
Faciliteiten: zithoek, ontbijtruimte, tv-salon en een gezellige bar met terras. 
Het restaurant - eveneens met terras - serveert de regionale keuken met veel vis 
en is ondergebracht in de veranda. 2 Verwarmde open  lucht  zwembaden (1 uit-
sluitend toegankelijk voor klanten in een superior kamer) met gratis ligstoelen, 
parasols en hand   doeken. In juli en augustus worden snacks geserveerd aan 
het zwembad. Nieuwe spa (hamam, massages en schoonheids behandelingen). 
Mogelijkheid tot excursies op zee. In de omgeving (betalend): tennis, minigolf 
op 200 m, watersporten (wind  surfen, duiken, zeilen,...), verhuur Zodiac-boten, 
paardrijden,...
Kamers: 60 kamers met tegelvloer. Zicht op het zwembad en de parking of op 
de maquis. Comfort kamers op de 2de verdieping (18 m², max. 2 personen), 
comfort kamers op het gelijkvloers met terras (max. 3 personen) of op de 1ste 
verdieping met balkon (max. 2 personen), beide types 18 m² of superior kamers 
met terras of balkon in de nieuwe residentie (20 m², max. 2 personen). Extra 
bed (3de volwassene): € 51/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  32/dag (volwassene), 
€ 16/dag (kind t/m 11 jaar) (3 gangen, vast menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: €  8/nacht. Enkel in de comfort kamers met terras: 
1 kind van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 44/nacht (inclu-
sief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Glaasje champagne voor jonggehuwden. Duikclub, 
Zodiac- en autoverhuur in de buurt: 10% korting.

Tof viersterrenhotel met een gemoedelijke sfeer. Overdag zalig ontspannen 
aan het zwembad of op het strand en genieten van de ongekende schoon
heid van de natuur. ’s Avonds gezellig aperitieven in de bar of op het terras en 
daarna lekker dineren. De herinnering, 'U Ricordu', die blijft zeker...

Frankrijk

Corsica

CORV0009 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Macinaggio
Sympathiek en roman
tisch badplaatsje gele
gen op het puntje van 
de oost kust van Cap 
Corse, het 40 km lan ge 
en 15 km brede schier
eiland in het noorden van Corsica, op zo'n 
35 km van het centrum en de haven van 
Bastia. Macinaggio heeft een beschutte 
jachthaven en een klein strand, beide op 
400 m gelegen van het hotel.
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Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay

Ligging: aan het strand (baan over steken), met uitkijk op de 
baai en de Iles Sanguinaires. Porticcio op 5  km, Ajaccio op 
20 km.
Transport: luchthaven Ajaccio op 15  km. Overzethaven per 
wagen Ajaccio (H/T naar Marseille, Nice of Toulon) op 20 km.
Faciliteiten: uitnodigende lobby, bar U Punente. Via een brede 
wenteltrap bereikt u het restaurant A Muvra. Het mooie buiten-
zwembad met poolbar sluit naadloos aan op het hotel. In de 
wellnessruimte (betalend) kan u terecht voor diverse kuren, 
sauna, hamam, fitness en binnen zwembad.
Kamers: de 170  kamers zijn helder en geraffineerd in ge richt 
en beschikken over een bemeubeld terras. Superior kamers 
(28 m², max. 2 volwassenen en 1 kind, zicht op het binnen land 
of zeezicht en balkon) of familiekamers (31 m², met of zonder 
zeezicht, voor 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 45 (volwassene), 
€ 22 (kind t/m 12 jaar). Alle maal tijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. Superior kamers: 1  kind van 
2 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 51/nacht. 
Familiekamers: 2 kinderen van 2 t/m 12 jaar op de kamer van de 
ouders betalen elk € 15/nacht. Inclusief ontbijt.

Dit hedendaags hotel is een juweeltje met uitgebreide 
wellness faciliteiten. Het ligt recht tegenover het strand met 
fabelachtig uitzicht op de Golf van Ajaccio.

CORV0020 X0

Porticcio
Een kleine badplaats aan een van de mooiste baaien van 
Corsica, de Golf van Ajaccio. Het behoort tot Grosetto-Prugna, 
een hogerop gelegen dorp in het middengebergte.

Corsica

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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Capo d'Orto

Ligging: u logeert hier midden in het enorme Parc Naturel Régional van Corsica, 
net voor het binnenrijden van Porto. Het hotel is wat in de hoogte gebouwd, 
waardoor u geniet van een prachtig zicht op het Capo d'Orto-gebergte en de 
baai van Porto. U zit op iets meer dan 1 km van het toeristisch centrum van 
Porto en op 1,2  km van het keienstrand. In het haventje vertrekken boot-
excursies of u kunt een boot(je) huren voor een individuele uitstap (reserverin-
gen kunnen via de receptie, voordeeltarieven voor hotelgasten). Er is ook een 
duikclub. U kan heerlijke wande lin gen maken in het eucalyptusbos of langs het 
riviertje. Er is keuze uit tal van excursiemogelijkheden in de omgeving, zoals 
een bezoek aan het natuurreservaat Scandola, een rit door de Calanches (naam 
die wordt gebruikt voor de fjordachtige landschappen), een wandeling in het 
woud van Piana,...
Transport: luchthavens Ajaccio en Calvi op 80 km. Overzethaven per wagen 
Ajaccio (H/T naar Marseille, Nice of Toulon) op 80 km, Ile Rousse (H/T naar 
Marseille of Nice) op 90 km.
Faciliteiten: inkom met de receptie en een bar met terras, het uitzicht is adem-
benemend mooi... Er is geen restaurant in het hotel zelf, maar er bevinden zich 
talrijke eetgelegenheden in de onmiddellijke omgeving. U beschikt over een 
verwarmd openluchtzwembad (12 x 6 m, mei-september). Privéparking (gratis) 
en stalling voor fietsen en moto's.
Kamers: de 39 kamers zijn gedecoreerd in zachte kleuren of in blauwe tinten 
die ver wijzen naar de zee. We reserveren voor u een comfort kamer (20 m²) 
met balkon (uitgez. de driepersoonskamers) en zicht op de baai, vast tapijt of 
tegelvloer. Tweepersoonskamer voor alleengebruik. Extra bed (3de volwassene): 
vanaf € 35/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (08/04/23-08/07/23, 22/09/23-21/10/23) of 40% korting 
(09/07/23-21/09/23).

Knap en sympathiek driesterren hotelletje waar u een warme ontvangst wacht 
door de eigenaars. U geniet van een weerga loos panorama op de baai van 
Porto. Het hotel is ideaal gelegen voor natuur lief hebbers en voor wie strand 
en zee wil combineren met het ontdekken van de schitterende natuur in de 
omgeving. Prima prijskwaliteitsverhouding.

Frankrijk

Corsica
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Porto
Een van de aantrekke
lijkste plaatsjes op 
Corsica. De baai van 
Porto is van een onge
ken de schoon heid. 
Porto heeft een jacht
haven, gebouwd in 1549 op een rode gra
nietrots in het kolkende water. Bloedrode 
kliffen reiken tot in een diepblauwe zee, 
afgewisseld met zand en kiezelstranden. 
Op de achtergrond het bergmassief Capo 
d'Orto.
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Le Saint Erasme

Ligging: ideaal gelegen in de residentiële, rustige wijken van Calvi, vlak aan 
de zee en tegenover de Phare de la Revelotta. Op wandelafstand het hart van 
deze havenstad met een wirwar van straatjes, trappen, winkels en restaurants. 
De statige citadel van Calvi ligt hier vlakbij weliswaar op de rotsen vanwaar u 
een fraaie blik over de baai kan werpen. Het fijne zandstrand van Calvi ligt op 
1,2 km, even voorbij het centrum. Ook de andere stranden van de Balagne, van 
lange stranden tot rotsachtige baaitjes, zijn een bezoek waard.
Transport: luchthaven Calvi op 3 km, Bastia op 70 km. Overzethaven per wagen 
Ile Rousse (H/T naar Marseille of Nice) op 24 km, Bastia (H/T naar Marseille, 
Nico of Toulon) op 85 km.
Faciliteiten: de huiselijke sfeer van dit hotel valt onmiddellijk op: knusse 
hoekjes met landelijke decoratie en mooi gerestaureerde meubels. Op het terras 
of in de bar geniet u van een drankje. Een van de grote troeven is dat u zowel 
vanuit de tuin, vanop het terras als het zwembad uitkijkt over de azuurblauwe 
zee. Het Corsicaanse ontbijt (hartig) wordt geserveerd aan tafel, bij mooi weer 
op het terras met zicht op zee. Via de gezellige, mediterrane tuin met o.a. olijf-
bomen, pijnbomen en oleanders, bereikt u het verwarmde openluchtzwembad 
(4 x 8 m)(april-november). Ligstoelen, parasols en handdoeken gratis. Gratis 
parkeermogelijkheid met elektrische laadpunten achter het hotel.
Kamers: de 32 kamers (max. 4 personen) zijn allemaal anders ingericht, met 
oog voor detail. De lichte kleuren en houten elementen zorgen voor een fijne, 
mediterrane sfeer. We selecteerden voor u een classic kamer met zicht op de 
stad (15-25 m²) een comfort kamer met balkon of patio en zicht op de stad 
of het platteland (15-25 m²) of een panorama kamer met balkon en zeezicht 
(17-32 m²). Extra bed (3de en 4de persoon): € 46/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.

Dit familiehotel ligt uitstekend aan het levendige centrum van Calvi en toch 
weg van de drukte. Vader en dochter verwelkomen u hartelijk. Geniet van het 
fenomenaal uitzicht over zee. Van hieruit ontdekt u zowel het gezellige Calvi, 
als de andere dorpjes en stranden van de Balagna.

Corsica 
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Calvi
Een belangrijke toeris
tische trekpleister die 
de hoofd stad is van 
de vrucht bare streek 
La Balagna. De rijke 
geschie denis manifes 
teert zich o.m. in de citadel en het (ver
meende) geboorte huis van Columbus. 
Diverse fijnzandstranden in de prachtige 
baai, met op de achtergrond de Monte 
Cinto (2.700 m). Een van de meest pitto
reske oorden van HoogCorsica.
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Artemisia

Ligging: dit kleinschalig hotelletje ligt in de bergen, in het historisch stadje 
Bastelica, de geboorteplaats van Sampiero Corso een 16de eeuwse bevrijdings-
strijder. Dankzij de ligging (850 m hoogte) ontsnapt u 's zomers aan de hitte. 
U bevindt zich hier vlak bij de Gorges de Prunelli, de Pozzi (een uniek natuur-
landschap langs de GR2) en het meer van Tolla. Op 35 minuten van het strand. 
Verder in de omgeving: wandelen en mountainbiken.
Transport: per auto: 1.424 km (Brussel). Overzethaven per wagen Ajaccio (H/T 
naar Marseille, Nice of Toulon) op 40 km, Ile Rousse (H/T naar Marseille of Nice) 
op 124 km. Luchthaven Ajaccio op 34 km, Bastia op 114 km.
Faciliteiten: de eigenaar ontvangt u hartelijk en deelt graag zijn kennis over 
de streek en haar geschiedenis. De prachtige designstukken, authentieke ele-
menten en moderne stoffen creëren een aangename sfeer kenmerkend voor een 
boutique hotel, zonder zijn huiselijke stijl te verliezen. In de lounge en de bar 
zit u bij een een middeleeuwse haardvuuraansteker die werd getransformeerd 
tot salontafel. 's Ochtends wacht u een lekker ontbijt bereid met verse, lokale, 
huisbereide producten. Geniet in het restaurant van de traditionele gerechten 
met lokale, seizoensgebonden producten. Bij mooi weer kunt u op het terras 
eten. Ontspannen kan aan het buitenzwembad of in de sauna (gratis).
Kamers: de 8  kamers en suites hebben allemaal zicht op de prachtige 
om liggende natuur. Ook hier vindt u een eigentijdse stijl in combinatie met de 
natuur terug. We reserveren voor u een ietwat kleinere, maar gezellige piacè 
kamer (16 m², max. 2 personen), een seduzzione kamer (21 m², max. 2 volwas-
senen en 1 kind) of een serenissima suite (27 m² en terras van 24 m², max. 
2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht (uitgez. piacè kamers) of 1 kind (seduzzione 
kamers) of 2 kinderen (serenissima suites) van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de 
ouders betalen elk € 42/nacht (inclusief ontbijt).

Hier wordt u hartelijk ontvangen door eigenaar Jean René die dit elegant hotel 
met hart en ziel runt. De eigentijdse inrichting gecombineerd met de indruk
wekkende natuur die door de grote ramen naar binnen komt, zorgt voor een 
uitnodigend geheel. Ontspan aan het buitenzwembad of ontdek de pracht van 
Parc Naturel Régional de Corse. Voor elk wat wils.

Frankrijk

Corsica

CORV0028 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Bastelica
Dit agrarisch dorp in 
het hart van het Parc 
Naturel Régional de 
Corse heeft zich de 
voorbije jaren ontpopt 
tot een belangrijk, 
toeristisch plaatsje dat wordt geprezen 
omwille van zijn mooie natuur. Dankzij 
de traditionele architectuur en de amper 
460 inwoners blijft de authentieke, vrien
delijke sfeer van een bergdorp hier goed 
behouden.
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Corsica

Ligging: in een rustige straat in de Pietramaggiore-wijk op 3 km van het cen-
trum. In de achterliggende heuvels kan u mooie wandelingen maken, bv. naar 
de Notre-Dame de la Serra, 213 m boven de zeespiegel gelegen met een prachtig 
zicht op Calvi, de baai en de bergen. Een pendel busje van het hotel brengt u 
van en naar de stad of het strand (op 1,5 km) (€ 20/kamer/dag, op vaste tijd-
stippen) of de luchthaven van Calvi (op 3 km) (gratis, op vaste tijdstippen).
Transport: luchthaven Calvi op 3 km, Bastia op 70 km. Overzethaven per wagen 
Ile Rousse (H/T naar Marseille of Nice) op 24 km, Bastia (H/T naar Marseille, 
Nice of Toulon) op 85 km.
Faciliteiten: u komt binnen via de luxueuze lobby waar men u hartelijk ont-
vangt en graag informeert over de uitgebreide excursie mogelijkheden. Er is een 
bar (11-24 uur) en een à-la-carterestaurant Les Palmiers (12-14u en 19u30-22u). 
Het ontbijtbuffet en de lunch kan u bij mooi weer op het grote buitenterras 
aan het zwembad nemen. Er is een verwarmd open luchtzwembad in de tuin 
(20 x 10 m, mei-september) met kinder gedeelte en gratis lig stoelen, parasols 
en handdoeken. Sauna en bubbelbad (gratis). Massages en esthetische verzor-
gingen (betalend). Ontspanningsruimte met pingpongtafel. Lift in 1 van de 
2 gebouwen (zeezicht). Gratis parking (afgesloten).
Kamers: 45 kamers met klassiek meubilair geïnspireerd op de empirestijl. Er zijn 
4 kamertypes (max. 2 personen): classic (20 m²) met zicht op de tuin, classic 
met lateraal zeezicht (20 m²), classic met panoramisch zicht op de baai (20 m²) 
en luxe (24 m², steeds tweepersoonsbed) met lateraal zeezicht. Alle kamers 
hebben balkon of terras, make-upspiegel en badjassen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 68/dag (3 gangen, keu-
zemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 25/nacht (enkel in de luxe kamers).
Bonus: jonggehuwden: halve fles champagne en fruit (min. 7 nachten, max. 
6 maanden gehuwd).

Rustig gelegen met mooie vergezichten op de baai van Calvi en de citadel 
vanaf het terras en het zwembad. Het hotel imponeert met zijn vele facilitei
ten en uitstekende dienstverlening op vijfsterren niveau. Bovendien is het een 
goede uitvals basis voor talrijke excursies in deze schitterende streek, en dit 
zowel te land als ter zee.

Corsica

CORV0018 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Calvi
Een belangrijke toeris
tische trekpleister die 
de hoofd stad is van 
de vrucht bare streek 
La Balagna. De rijke 
geschie denis manifes 
teert zich o.m. in de citadel en het (ver
meende) geboorte huis van Columbus. 
Diverse fijnzandstranden in de prachtige 
baai, met op de achtergrond de Monte 
Cinto (2.700 m). Een van de meest pitto
reske oorden van HoogCorsica.
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Marinca & Spa

Ligging: een idyllische ligging, omringd door baaien en maquis. Het zand-
strand ligt wat lager. Bezoek de vlakte van Baracci en de thermale bronnen (op 
5 km). Uitdagende wandelpaden, avontuurlijke canyoning (op 4 km), de pre-
historische site van Filitosa (op 15 km). Niet te missen: Porto Pollo (op 16 km).
Transport: luchthaven Figari op 60 km, Ajaccio op 61 km. Overzethaven met 
wagen Ajaccio (H/T naar Marseille, Nice of Toulon) op 63 km.
Faciliteiten: prestigieus hotel, ondergebracht in een typisch Corsicaans 
gebouw. Op culinair vlak wordt u hier verwend met het gastronomisch restaurant 
La Verrière en een tweede restaurant op het strand La Paillote. Bar Le William 
met een uitgebreide kaart champagnes en cocktails. Privé-aanlegsteiger en 
bootverhuur. Fraaie tuin met 3 buitenzwembaden, gratis ligstoelen en parasols. 
Relaxen en herbronnen in de Spa by Clarins (600 m²): binnenzwembad, hamam, 
sauna, bubbelbad, ijsgrot, belevenisdouches, fitness, yoga, schoonheidsverzor-
gingen (betalend).
Kamers: de 54 kamers en suites baden in luxe en schoonheid en bieden alle 
denkbare comfort. Voor max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen: 
een design kamer (24 m², bad en douche, balkon) of een chic kamer (24 m², 
inloopdouche, balkon). Terras kamers (24 m², bad en douche, terras, max. 2 per-
sonen) en junior suites (34 m², zithoek, bad of douche, terras, max. 4 perso-
nen). De kamers liggen verspreid over twee verdiepingen en hebben allemaal 
zeezicht. Extra bed (3de en 4de volwassene): € 130/nacht.
Maaltijden: logies. Ontbijt niet inbegrepen: verplichte toeslag voor het ontbijt 
vanaf € 35/nacht (volwassene), € 25/nacht (kind t/m 11 jaar inbegrepen), ter 
plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje: € 25/nacht. 1 Kind van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 130/nacht, het tweede kind van 2 t/m 11 jaar overnacht gratis 
(uitgez. kamers met terras) (ontbijt niet inbegrepen).
Bonus: welkomstthee en een huisgemaakt gebakje bij aankomst.

De prachtige baaien, het kristalheldere water, de heerlijke geuren van de 
maquis...dit subliem vijfsterrenhotel ligt genesteld in een verbluffend kader, 
een echt paradijs. Het is een oase van verleiding waar luxe en comfort hand 
in hand gaan met weergaloze schoonheid en sereniteit. Alles is aanwezig voor 
een onvergetelijk verblijf in het zuiden van Corsica.

Frankrijk

Corsica 
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CORV0033 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Olmeto
Langs een heuvelflank 
gelegen, op een hoogte 
van 360 m, van waaruit 
u een adembenemend 
zicht heeft op de Golf 
van Valinco. De ste
nen huisjes, de geplaveide straten, de 
gewelfde passages, stemmige liederen 
die weerklinken vanuit de charmante kerk
jes... de authentieke sfeer is hier alomte
genwoordig. Dit is Corsica op zijn best.
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DE REGIO’S

ZWARTE 
WOUD
De gezelligste regio 
van Duitsland. 
Een ware lust voor 
wandelaars en 
fietsers. Historische 
stadjes en rustige 
dorpjes.

BEIEREN
Een paradijselijk 
landschap met 
koningskastelen zoals 
Neu schwanstein. 
Tradities, typische 
klederdracht en 
blaasmuziek.

MOEZEL
Schilderachtige 
heuvels, wijngaarden 
en gezellige dorpjes. 
Heerlijke gerechten 
en uitmuntende 
streekwijnen.

SAUERLAND
Actieve vakantie in 
een groen kader. 
Heuvelachtige 
landschappen, 
mysterieuze grotten en 
typische vakwerkhuizen.

EIFEL
Gastvrij, groen 
en ‘gemütlich’! 
Vulkanische 
kratermeren en 
indrukwekkend 
nationaal park. Een 
overweldigende 
natuur.      

RIJN
De op één na 
langste rivier van 
Europa. Idyllische 
landschappen. 
De vele kastelen 
getuigen van een  
rijke geschiedenis.



103

Naturpark
Hohes 

Venn-Eifel
National

 Park Eifel

National Park 
Bayerischer Wald

Nationalparkverwaltung 
BerchtesgadenBodensee

Chiemsee

Schloß
Neuschwanste in

Füssen im Allgäu

Garmisch-Partenkirchen

Würzburg

München

Oberammergau

Hallenberg

Willingen
Winterberg

Schmallenberg

Baden-Baden

Lautenbach

Baiersbronn-
Schönmünzach

Baiersbronn-
Mitteltal

Fürstenberg 
(Hüfingen)

Stuttgart Nördlingen

Augsburg

Königsbrunn 
(Augsburg)

Bad Peterstal-
Griesbach

Karlsruhe

Heidelberg

Bad Mergentheim

Herrenberg

Ernst
(Cochem)

Traben-Trarbach
Graach an der Mosel

Treis-
Karden

Trier

Koblenz

Essen
Oberhausen Dortmund

Bonn

Düsseldorf

Boppard
Bad Homburg 
vor der Höhe

Lof

Köln

Frankfurt

Niederkassel

Kopp bei Gerolstein

Simmerath-Einruhr

Deudesfeld 

Darscheid
Gerolstein

R u h r g e b i e d

S a u e r l a n d

Aken

B e i e r e n

Z w a r t e  W o u d

S a k s e n

M o e z e l

E i f e l

R i j n

Eifel 104-107
Kopp bei Gerolstein 104
Deudesfeld 105
Darscheid  106
Simmerath-Einruhr 107

Rijn 108-110
Niederkassel 108
Bad Homburg vor der Höhe 109
Boppard 110

Moezel 111-115
Treis-Karden (Cochem) 111
Löf 112
Ernst bei Cochem 113
Graach 114
Traben-Trarbach 115

Sauerland 116
Schmallenberg-Westfeld 116

Zwarte Woud 117-122
Baiersbronn-Mitteltal 117
Bad Peterstal-Griesbach 118
Lautenbach 119
Hüfingen-Fürstenberg 120
Herrenberg 121
Baiersbronn-Schönmünzach 122

Beieren 123-129
Nördlingen 123
Königsbrunn (Augsburg) 124
Füssen im Allgäu 125
Garmisch-Partenkirchen 126
Bad Mergentheim 127
Oberammergau 128
Füssen im Allgäu 129



www.transeurope.com104

HHH CHARME

FR
EEP FR
EE

€ €

Wolffhotel

Ligging: dit hotel ligt aan de rand van het kleine dorpje Kopp bei Gerolstein, 
omringd door bossen. In de onmiddellijke omgeving brengt u een bezoek aan 
Gerolstein (10 km), Prüm (17 km), Daun (26 km) en Kyllburg (21 km). Maak ook 
uitstapjes naar de Eishöhlen of de ijsgrotten van Birresborn (1 km), het wandel-
gebied van Vulkan Kalem (5 km) en Weißenseifen, een klein kunstenaarsdorpje 
op 4 km.
Transport: per auto: 216 km (Brussel). Treinstation Gerolstein op 10 km.
Faciliteiten: het gebouw is tegen een berg aangebouwd en telt 5 verdiepingen 
zonder lift. Beneden bevindt zich de receptie, daarboven de ontbijt zaal met het 
restaurant (enkel open voor het diner). Deze ruimtes zijn afgewerkt in hout, 
waardoor dit hotel uitstekend in zijn natuurlijke omgeving past. Automaat voor 
koffie, frisdranken en snacks. Er is een aparte speelruimte voor de kinderen 
voorzien. De tuin, met gratis ligstoelen, heeft een terras waar u kunt eten 
en genieten van een drankje. Kleine wellness met gratis sauna. Massages en 
schoonheidsbehandelingen zijn betalend. Een parcours voor boogschieten ver-
trekt vanaf het hotel.
Kamers: 20  opgefriste kamers (25-35 m²) in een zeer persoonlijke stijl. De 
afwerking is ook hier volledig in hout, in perfecte harmonie met de bosrijke 
streek. Laminaatvloer. Sommige kamers met balkon, als dit niet het geval is, 
dan is uw kamer iets ruimer (volgens beschikbaarheid). Extra bed (3de volwas-
sene): € 26/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 19/dag (3 gangen, keuze-
menu voor het hoofdgerecht en bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 12 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 16 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (inclusief ontbijt).
Bonus: 55+: fles wijn op de kamer.

Dit hotel is perfect gelegen voor liefhebbers van natuur, wandelen en absolute 
rust. Midden in het bos ontvangt de familie Wolff u in haar hotel. Ze zorgt dat 
uw verblijf een mooie ervaring wordt. Dit is tevens een prima adresje voor fami
lies met kinderen en is al vele jaren populair bij onze klanten.

Eifel 

DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ glaasje champagne en pralines
 ∙ 2x 4 gangen fijnproeversmenu
 ∙ gebruik van de sauna

EIFV0009 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Kopp bei Gerolstein
Een klein dorpje mid
den in de bossen nabij 
Gerolstein. Dit kuuroord 
is bij ons vooral bekend 
om zijn belangrijkste 
economische activi
teit, namelijk het winnen van bron water. 
Jaarlijks produceert men hier ongeveer 
2,8 miljoen hl water. De om geving toont u 
een zeer specifiek landschap, geologisch 
interessant. Wie houdt van fossielen, 
brengt best zijn werktuigen mee.
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Zur Post Deudesfeld

Ligging: dit hotel is rustig gelegen in de Vulkaaneifel. Hier geniet u van de 
vredige omgeving en van de natuur. U vindt prachtige, geurige bossen op 
5 minuten wandelen van het hotel en er zijn talrijke wandel- en fietsroutes in 
de nabijheid. Manderscheid (op 8 km) is gekend voor de burchten Niederburg 
en Oberburg en het Maar Museum. Bezoek zeker ook Daun op 16 km (kuuroord 
met een leuk wildpark), Gerolstein op 24 km en de Nürburgring op 39 km. Kuier 
door de gezellige straatjes van Bernkastel-Kues op 45 km en bezoek de Porta 
Nigra in Trier op 67 km.
Transport: per auto: 239 km (Brussel). Treinstation Gerolstein en Kyllburg op 
25 km (transfer door de hotelier op aanvraag mogelijk).
Faciliteiten: de familie Stadtfeld runt dit traditioneel en kindvriendelijk hotel 
sinds jaar en dag (1962). Kluisjes beschikbaar aan de receptie. Bar Bierstube 
met knus zonneterras vooraan het hotel. Het restaurant met terras is gekend 
voor zijn lokale specialiteiten, zowel lunch als diner zijn mogelijk. Heerlijke, 
grote privétuin met speelpleintje en een terras met bediening. Gratis gebruik 
van de wellnessoase (sauna, caldarium, belevenisdouche en relaxruimte). 
Kegelbaan (betalend). Geen lift. In de omgeving: minigolf, tennis en paardrij-
den op 1 km. Openluchtzwembad in Manderscheid op 8 km.
Kamers: 25  eenvoudig ingerichte kamers (18-25 m², max. 2  volwassenen en 
2 kinderen) maar met alle comfort. Vast tapijt. De helft van de kamers heeft een 
balkon dat uitgeeft op de tuin (volgens beschikbaarheid). We reserveren voor u 
een standaard kamer. Appartementen op aanvraag.
Maaltijden: halfpension: ontbijt en diner 3 gangen, alle maaltijden in buffet-
vorm. Barbecue op zaterdagavond (april-oktober).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 10  jaar overnachten gratis op 
de kamer van de ouders (inclusief halfpension), 2 kinderen van 11 t/m 14 jaar 
genieten elk 50% korting.
Bonus: 1x gebruik kegelbaan.

Familiaal hotel in de Vulkaan eifel, perfect voor wie van de natuur en wandelen 
houdt. Hier komt u heerlijk tot rust en kan u ten volle genieten van de lekkere 
keuken; het halfpension is inbegrepen in de aantrekkelijke prijzen. Een andere 
troefkaart is de grote tuin met bediening. Uitstekende faciliteiten en zeer vrien
delijk personeel.

Duitsland

Eifel 

EIFV0025 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Deudesfeld
Deudesfeld ligt te mid
den van de Vulkaan
eifel: trek te voet of per 
fiets doorheen dit fasci
nerend landschap met 
bossen en diep blauwe 
kratermeren.
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Kuchers Landhotel

Ligging: op een steenworp van Daun (7,5 km), in de prachtige 
Vulkaaneifel. Bezoek zeker Gerolstein (25 km), Cochem aan de 
Moezel (29 km), Koblenz (45 km) en Trier (55 km).
Transport: per auto: 243 km (Brussel). Treinstation Gerolstein 
op 25 km.
Faciliteiten: receptie, lounge en ontbijtruimte in nieuwe 
vleugel die met het hoofdgebouw verbonden is. 2 Restaurants: 
gastronomisch Kuchers Gourmetrestaurant (richtprijs 3 gangen: 
vanaf € 66, vooraf reserveren is aangeraden, 1 Michelinster) en 
Kuchers Weinwirtschaft (regionale keuken). Wijnkelder voor 
wijndegustaties. Aangename tuin, ligstoelen beschikbaar.
Kamers: 30  kamers met een individueel karakter. Standaard 
landhaus kamer (17 m², vast tapijt, sommige met balkon), een 
ruimere comfort kamer (20 m², vast tapijt of houten vloer, som-
mige met balkon) of een nieuwe comfort plus kamer (22 m², 
vast tapijt of houten vloer, Frans balkon) in de nieuwe vleugel 
van het hotel. Extra bed (3de persoon): € 48/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 42/dag 
(volwassene), € 21/dag (kind t/m 6 jaar) (3 gangen, vast menu 
met bediening aan tafel, in het Kuchers Weinwirtschaft).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 4 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders, 1 kind van 5 t/m 7 jaar betaalt 
€ 35/nacht. Inclusief ontbijt.
Bonus: fruitmand op de kamer. Jonggehuwden: fles wijn. 55+: 
gratis bezoek aan de wijnkelder met degustatie.

Typisch plattelandshotel bekend voor zijn lekkere keuken en 
de grootste wijnkelder van de provincie. Er prijken maar liefst 
1.200 internationale wijnen op de wijnkaart.

EIFV0010 N1

Darscheid
Een dorpje vlak bij Daun in het hart van de Vulkaaneifel, een 
van de meest authentieke landschappen van Europa. Deze 
streek wordt getypeerd door zijn vele kratermeren.

Eifel 

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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Haus am See

Ligging: aan de oevers van de Obersee, een zijarm van de Rursee, het grootste 
stuwmeer van Duitsland. Hier kan u vissen, zeilen of een boottochtje maken 
op het meer. In de omgeving bezoekt u Hellenthal op 19 km met het indruk-
wekkende roofvogelpark, Monschau op 22 km met een burcht uit de 13de eeuw 
en Aken met de wereldvermaarde Dom op 41 km.
Transport: per auto: 165 km (Brussel). Treinstation Kall op 20 km.
Faciliteiten: de ontvangst aan de receptie is gastvrij (kluisjes beschik baar). 
In het gourmetrestaurant Agnes geniet u van de klassieke Franse keuken. Ook 
vegetarische gerechten komen hier ruim aan bod. De hotelgasten kunnen gratis 
gebruik maken van het binnenzwembad (8 x 10 m). Sauna en massages zijn 
betalend. Geen lift (2 verdiepingen). Parking: vanaf € 4 /24 uur (vooraf te reser-
veren). Shuttleservice naar het station van Eupen (betalend).
Kamers: dit kleinschalig hotel telt 23 kamers. Naar keuze reserveren we voor 
u een kamer van het type pleushütte (14 m², zicht op het bos of het meer), 
een kamer van het type rursee met balkon (20 m², 2 kamers met bad volgens 
beschikbaarheid, zicht op het meer) of een ruimere kamer van het type kinne-
berg met zithoek en balkon (23-40 m², zicht op het meer, max. 2 volwassenen en 
1 kind). Tweepersoonskamer voor alleengebruik type Hüttenberg (15 m²). Zicht 
op het meer kan in de zomermaanden beperkt zijn door weelderige begroeiing.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (4 gangen (17/11-30/04), 3 gan-
gen (01/05-15/11), vast menu met bediening aan tafel of buffet, juli-augustus: 
1x week barbecue, kind t/m 6 jaar 2 gangen).
Kinderen: kinderbedje (betalend). Enkel in het type kinneberg: 1 kind t/m 
6  jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief halfpension), 
1 kind van 7 t/m 11 jaar geniet 70% korting, 1 kind van 12 t/m 16 jaar geniet 
50% korting.
Bonus: welkomstdrankje. Fles water op de kamer. 1x gratis gebruik sauna (tus-
sen 16 en 18 u).

In deze groene omgeving is het volop genieten van de prachtige natuur. 
Wandelen en fietsen of gewoon een lekker glaasje wijn drinken op een ter
rasje. Een boottochtje op de Obersee is een echte aanrader. Na een actieve 
dag wacht u 's avonds in het hotel een heerlijk diner. Dit hotel focust op duur
zaamheid en het gebruik van regionale producten.

Duitsland

Eifel

EIFV0021 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

SimmerathEinruhr
Een erg mooie lig
ging aan de oevers 
van de Rursee, het 
grootste stuwmeer van 
Duitsland, te midden 
van het Nationaal Park 
Eifel met uitgestrekte bossen, imposante 
burchten en typische Vennhäuser. Hier 
kunt u onbegrensd wandelen en einde
loos fietsen. Op het meer zelf kunt u zei
len, kanovaren, vissen of een boottochtje 
maken.
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Clostermanns Hof

Ligging: het hotel ligt op een groot historisch landgoed in een rustige, groene 
omgeving. Niederkassel is een prima uitvalsbasis voor uitstapjes naar Keulen 
(15  km) met de beroemde Dom of naar Bonn (13  km), Beethovenstad maar 
vooral ook een erg aantrekkelijke winkelstad. Het pretpark Fantasialand in 
Brühl ligt op 40 km.
Transport: per auto: 232 km (Brussel). Treinstation en luchthaven Köln/Bonn 
op 9 km.
Faciliteiten: achter de karaktervolle gevel van deze geklasseerde hoeve treft 
u de receptie en de loungebar. Fijnproevers worden verwend in de restaurants 
Clostermanns (regionale gerechten) en Le Gourmet (15 punten Gault&Millau, 
1 Michelinster). Hier neemt u ook het uitgebreide ontbijtbuffet voor een goede 
start van de dag. Clostermanns Bar en Biergarten waar u, in de zomermaanden 
op het terras, kan genieten van een fris biertje of een lekker wijntje. De lobby, 
de bar en beide restaurants werden in 2021 opgefrist. Mooi aangelegde tuin. 
De sauna en de fitness zijn gratis toegankelijk. Massages mogelijk (betalend). 
Fietsverhuur: vanaf € 20/dag (6 fietsen beschikbaar). Een golfterrein (18 holes) 
is naast het hotel gelegen.
Kamers: de inrichting van de 66 kamers is elegant en stijlvol. Het kleurenpalet 
is mooi afgestemd op het meubilair, wat voor een een huiselijke sfeer zorgt. De 
kamers zijn ruim en comfortabel en beschikken over laminaat. Comfort kamers 
(20 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of ruimere executive kamers (30-40 m², 
extra bed (3de volwassene, sofabed): vanaf € 122/nacht) met koffiezet apparaat, 
badjassen en pantoffels.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner 3 gangen, vast  menu, bedie-
ning aan tafel (in restaurant Clostermanns).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (comfort) of 2 kinderen (executive) t/m 
12 jaar overnacht(en) gratis op de kamer van de ouders (inclusief halfpension).
Bonus: late check-out op zondag (tot 15 uur) volgens beschikbaarheid.

Deze geklasseerde hoeve ligt op een historisch landgoed in een prachtige, 
groene omgeving tussen de bruisende steden Keulen en Bonn. Op culinair vlak 
wordt u hier uitgebreid verwend. De kamers zijn elegant en luxueus en garan
deren een onbezorgd verblijf. De sauna nodigt uit tot relaxen. Een golfterrein 
ligt net naast het hotel.

Rijn

RIJV0038 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Niederkassel
Het pittoreske Nieder
kassel ligt op de rech
teroever van de Rijn, 
achter het Siebenge
bergte, een massief van 
beboste heuveltoppen 
en het oudste natuurgebied in Duitsland. 
Deze mooie omgeving is een ideaal ka
der voor een actieve vakantie: wandelen 
en fietsen uiteraard, maar ook een boot
tochtje op de Rijn behoort tot de mogelijk
heden. Gelegen tussen Keulen en Bonn.
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Steigenberger Hotel Bad Homburg

Ligging: in een aangename, groene omgeving, langs een mooie laan aan het 
oudste kuurpark van Europa. Op 800 m bevindt zich een voetgangerszone met 
winkels, het Casino van Bad Homburg ligt op 400 m. Geschiedenis snuiven kan 
in het Romeinse Fort Saalburg dat samen met de Romeinse grensmuur Limes 
sinds 2005 op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staat. Wandelplezier in het nabij-
gelegen Taunus met de grote Feldberg als hoogste piek. Frankfurt ligt op 17 km.
Transport: per auto: 400 km (Brussel). Treinstation Bad-Homburg op 800 m. 
Luchthaven Frankfurt am Main op 23 km.
Faciliteiten: in 2015 onderging dit hotel een grondige renovatie. Dankzij het 
gebruik van kwalitatieve materialen kreeg dit gebouw een statige grandeur 
maar behield het toch een heel gastvrije uitstraling. In restaurant Ritters 
geniet u in een relaxte sfeer van het all-day-dining concept waar internationale 
gerechten en een uitgebreide steak- en wijnselectie op de menukaart te vinden 
zijn. Cozy loungehoekjes en een bibliotheek met open haard. In de Ritters Bar 
bent u o.a. ook welkom voor een selectie patisserie en koffie specialiteiten. 
Wellnessgedeelte met Finse sauna, stoombad, relaxruimte. Moderne fitness. 
Parking: € 22/24u.
Kamers: extra lange bedden voor een optimaal slaapcomfort in de 174 kamers 
en suites. De felgekleurde tapijten en de indirecte verlichting zorgen voor een 
sfeervol interieur. Naar keuze reserveren we voor u een superior kamer (28 m²) 
met een moderne, tijdloze inrichting of een ruimere deluxe kamer (32 m², 
make-up spiegel, verzorgingsproducten, badjassen en pantoffels) in art-deco-
stijl, sommige kamers met zicht op het park. Beide types voor max. 3 personen. 
Extra bed (3de volwassene): € 60/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  52/dag (volwassene), 
€ 28/dag (kind 7 t/m 16 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension), 1  kind van 7  t/m 16  jaar) 
betaalt € 47/nacht (inclusief ontbijt).

Achter de statige gevel van dit viersterrenhotel huist een warme en hartelijke 
sfeer. Met een uitstekend restaurant en een gezellige bar wordt u hier op culi
nair vlak verwend, de spafaciliteiten garanderen u aangename momenten van 
relaxatie. De omgeving biedt vele mogelijkheden op recreatief en sportief vlak.

Duitsland

Rijn

DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ 2x halfpension
 ∙ 1x lunchpakket
 ∙ wandelkaart
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RIJV0051 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Bad Homburg vor der Höhe
Met de ontdekking van 
de minerale bronnen in 
1912 mocht dit stadje 
zich officieel ook Bad 
noemen en gaat het 
gemakshalve als Bad 
Homburg door het leven. Wellness en ont
spanning staan in deze kuurstad centraal. 
Het casino fungeerde als inspiratiebron 
voor het casino van MonteCarlo. Er is een 
autovrije zone waar u naar hartelust kunt 
shoppen.
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Bellevue Rheinhotel

Ligging: in het centrum van Boppard, een aangenaam oord in het hart 
van het romantische Mittelrheintal dat werd opgenomen in de Unesco-
Werelderfgoedlijst. Geniet van een van de mooiste landschappen in Duitsland. 
U kan er flaneren langs de oevers van de Middenrijn, een rondvaart maken per 
boot of een van de talrijke wijncafeetjes bezoeken.
Transport: per auto: 314 km (Brussel). Treinstation Boppard op 300 m.
Faciliteiten: de buitenkant van het hotel geeft u een vermoeden van de 
grootsheid van het interieur. Lounge, bar en 2 verschillende restaurants. In Le 
Bristol proeft u regionale specialiteiten met een originele toets, hier neemt 
u het halfpension. In Le Chopin dineert u gastronomisch (vermelding in de 
Gault Millau). Gratis gebruik van het binnenzwembad (10 x 5 m), de sauna, het 
stoombad en de fitnessruimte. Garage: vanaf € 9/24 uur.
Kamers: 92  aantrekkelijke kamers met goed viersterrencomfort (22-27  m²). 
Kamers met stadszicht (max. 2 volwassenen en 1 kind) of met zicht op de Rijn 
(max. 3 personen). Meestal parket, soms vast tapijt. Extra bed (3de volwas-
sene): € 43/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 36/dag (4 gangen, keu-
zemenu voor het hoofdgerecht en bediening aan tafel, kindermenu ter plaatse).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 6 t/m 11 jaar betaalt € 18/nacht.
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 17 jaar in een aparte kamer genieten elk 20% 
korting (inclusief ontbijt of halfpension).
Bonus: bij min. 5 nachten: ticket voor een boottocht naar de Loreley. Bij min. 
7 nachten: combiticket voor een boottocht en het fort Ehrenbreistein. Fles sekt 
voor jonggehuwden.

'Familientradition seit 1887' gehuisvest in een jugendstilgebouw, met een 
unieke ligging aan de oever van de Rijn, in het hart van het leuke plaatsje 
Boppard. Deze 'oude dame' heeft haar charme door de jaren heen niet ver
loren. Comfortabele kamers en culinaire verwennerij maken van uw verblijf een 
onvergetelijke ervaring.

Rijn 

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 3x 4 gangendiner in restaurant Bristol
 ∙ boottochtje op de Rijn

RIJV0005 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Boppard
De wijnen van dit stadje 
heten de 'Bopparder 
H a m m '  w i j n e n . 
Boppard was oorspron
kelijk een Keltische 
nederzetting, die later 
in Romeinse handen kwam en de naam 
'Bodobrica' kreeg. Er zijn nog vele over
blijfselen van de middeleeuwse stadsver
sterkingen. De 14deeeuwse karmelieten
kerk St. Severus toont een mooie overgang 
van de romaanse naar de gotische stijl.
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Schloss Hotel Petry

Ligging: uitermate rustig, in een typisch Moezeldorpje, op slechts 100 m van de 
rivier. Vanuit het hotel heeft u een prachtig zicht op de wijngaarden waar deze 
streek voor bekend is. Tot de bezienswaardigheden behoren de Sint-Kastorkerk 
in Karden en het bijna 800  jaar oude klooster Maria Engelport (9 km) in het 
Flaumbachtal. Zowel wandelaars als fietsers kunnen hier hun hart ophalen. Een 
bezoek aan kasteel Eltz (april-oktober, 5 km te voet of 17 km met de auto) is een 
must. Koblenz (50 km) en Cochem (12 km) behoren ook tot de mogelijkheden.
Transport: per auto: 295 km (Brussel). Treinstation Treis-Karden tegenover het 
hotel. Luchthaven Frankfurt am Main op 50 km.
Faciliteiten: het hotel is al generaties lang eigendom van de familie Bell. Zij 
zorgen ervoor dat het u werkelijk aan niets ontbreekt. Het oudste deel, het slot 
zelf, werd gebouw in 1896. Er zijn 2 restaurants: de Schlossstube (à-la-carte) en 
de Weinstube (halfpension). Er worden zowel internationale als Duitse gerech-
ten geserveerd. Gratis toegang tot de Bell Etage wellness (500 m²), bubbel-
bad, massages, schoonheidsbehandelingen en voetverzorging zijn betalend. 
Kegelbaan (€ 10/uur). Parking vanaf € 8/24 uur.
Kamers: we reserveren voor u een landhaus kamer (18 m², max. 2 personen) in 
de dependance op 100 m van het hotel met zicht op de wijngaarden (geen lift), 
een schloss kamer (20 m², max. 2 personen) in het meest historische deel van 
het hotel, een moderne en exclusieve superior kamer (24 m², max. 2 personen) 
met regendouche of de elegante en klassieke kohlbecher kamer (35-45 m², max. 
2 volwassenen en 2 kinderen). Sommige kamers beschikken over een minibar 
en een balkon of terras (volgens beschikbaarheid). De kamers zijn uitgevoerd 
in laminaat/parket.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (4 gangen, keuzemenu voor 
het hoofdgerecht).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de kamers van het type kohlbecher: 
2 kinderen t/m 9 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief 
halfpension), 2 kinderen van 10 t/m 14 jaar genieten elk 50% korting, 2 kinderen 
van 15 t/m 17 jaar genieten elk 20% korting.

De familie Bell ontvangt u met open armen in haar historisch kasteelhotel 
dat vooral genieters zal charmeren: van culinaire belevenissen in beide res
taurants, ontspannen in de uitstekende wellness tot het ondernemen van uit
gebreide wandelingen of fietstochten. Het typisch Moezeldorpje en de prach
tige omgeving maken het lieflijk kader compleet.

Duitsland

Moezel

MOEV0019 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

TreisKarden (Cochem)
TreisKarden behoort 
tot Cochem en ligt aan 
beide oevers van de 
Moezel, aan de ene 
kant Treis en aan de 
andere kant Karden. 
Beide zijn verbonden met elkaar door een 
brug. Belangrijkste bezienswaardigheid is 
de SintKastorkerk met zijn 3 torens. Het 
romantische wijnstadje Cochem met zijn 
burcht, gezellig marktplein en fraaie vak
werkhuizen is een absolute must.
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Lellmann

Ligging: direct aan de Moezel tussen Cochem en Koblenz. Voor de ingang van 
het hotel ligt een aanlegsteiger waar u kunt inschepen voor een boottochtje. 
De regio staat vooral bekend om zijn wijnproductie en daarbij horende wijn-
feesten. Het wordt ook wel de Terrasenmosel genoemd, een gebied gelegen 
tussen de Eifel en Hunsrück. De talrijke wandelpaden maken het tot een para-
dijs voor wandelaars. Ook op historisch vlak valt er wat te bezoeken zoals de 
beroemde Burg Eltz. Romeinse opgravingen hebben aangetoond dat hier al 
eeuwenlang wijn verbouwd wordt.
Transport: per auto: 295 km (Brussel).
Faciliteiten: in dit familiaal gerund hotel wordt u vriendelijk onthaald. In het 
restaurant Lomo geniet u van een goede regionale keuken. U neemt hier ook 
het halfpension. Zonneterras met zicht op de Moezel. In de Weinstube Reblaus 
is het zalig vertoeven met een goed glas wijn vergezeld van kleine hapjes met 
prachtig zicht op de omringende wijnbergen en het Moezeldal. Elke morgen 
wacht u een verzorgd ontbijtbuffet met specialiteiten uit de regio. Eitjes wor-
den naar wens klaargemaakt. Relaxen in de spa met binnenzwembad, bio-sauna 
en fitness (gratis). Massages en schoonheidsbehandelingen (betalend).
Kamers: bloemen, natuursteen, wijn, Hollywood,...zijn maar enkele thema's 
die terugkeren in het interieur van de kamers. We reserveren voor u een ele-
gante classic kamer (15-25 m²) ingericht in warme kleuren en rustig gelegen. 
De classic kamers aan de zuidkant beschikken over een klein balkonnetje. Max. 
2 volwassenen en 1 kind.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet, 3 gangendiner, keuzemenu voor het 
hoofdgerecht, koffie/thee met een gebakje in de namiddag.
Kinderen: kinderbedje: gratis (t/m 1  jaar), € 26/verblijf (kind 2 t/m 5  jaar), 
inclusief halfpension. 1 Kind van 6 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders geniet 
50% korting.

Al sinds 1878 wacht u, in dit familiaal gerund hotel, een warm en gastvrij ont
haal. Het sfeervolle restaurant serveert een lekkere keuken. De moderne well
ness en de elegant ingerichte kamers vervolledigen het aantrekkelijke plaatje. 
Dit idyllisch gelegen hotel aan de Moezel, scoort bij wandel en wijnlief hebbers 
en staat garant voor een aangenaam verblijf.

Moezel

DINING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 3x halfpension
 ∙ 3x koffie of thee met gebak
 ∙ 2x lunchpakket
 ∙ wandel- en fietsroutes
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MOEV0012 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Löf
Langs de zuidelijke oe
ver van de Moezel ge
legen en vooral gekend 
voor de wijnbouw. Een 
brug over de rivier ver
bindt Löf met het dorpje 
Alken. In de omgeving bevinden zich schil
derachtige heuvels en wijngaarden, kleur
rijke valleien, pittoreske stadjes zoals 
Koblenz en de abdij van Maria Laach. Maar 
het is de uitstekende Rieslingwijn die het 
dorpje Löf naam en faam geeft.
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Pollmanns

Ligging: in het plaatsje Ernst aan de Moezel op 6 km van het centrum van 
Cochem. Vanuit het hotel heeft u een prachtig uitzicht op de omringende wijn-
bergen met een oppervlakte van meer dan 150 ha. Het is tevens een ideale 
uitvalsbasis voor het maken van uitstappen naar Luxemburg, de edelstenenstad 
Idar-Obenstein en Trier. Slechts 300 m verder ligt het Moezellandmuseum dat 
een overzicht geeft van de jaren '60. Van hieruit kunt u ook met een oude trac-
tor een tochtje maken langs de vele kleine weggetjes. Voor een boottocht op 
de Moezel vindt u op 500 m de aanlegsteigers.
Transport: per auto: 306 km (Brussel). Treinstation Cochem op 6 km.
Faciliteiten: het hotel wordt familiaal uitgebaat. In het gerenoveerde restau-
rant wordt zowel het uitgebreide ontbijtbuffet als het halfpension geserveerd. 
Naargelang het seizoen staan er ook aspergemenus, visgerechten en wild op de 
kaart. De heer des huizes staat zelf in de keuken en bereidt er naar hartelust 
uw lievelingsgerechten. Nieuwe bar in trendy stijl. U kan genieten van de uit-
gebreide wellnessfaciliteiten: 2 sauna's, stoombad, belevenisdouches en relax-
ruimte zowel binnen als buiten. Een brede waaier aan schoonheidsbehandelin-
gen zoals massages, manicure en pedicure (betalend). Het hotel organiseert 
meerdere keren per week begeleide wijnwandelingen (richtprijs € 6,50/persoon) 
en wijndegustaties (richtprijs € 12/persoon, 5 verschillende wijnen).
Kamers: we reserveren voor u de moderne en recente bacchus kamers met 
of zonder balkon (20 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) die uitgeven op een 
binnen tuin of een zijstraat. Sommige kamers beschikken tevens over een 
bureautje. Make-upspiegel.
Maaltijden: halfpension: ontbijt (buffet) en diner (3  gangen, keuzemenu, 
bediening aan tafel of buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 10 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief halfpension).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 16 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (inclusief halfpension).

Een absoluut topadres voor wijnliefhebbers in een van de grootste wijnbouw
gebieden van Duitsland. In hotel Pollmanns kan u perfect onthaasten en dat 
op slechts een steenworp van het toeristische Cochem. U wordt hier op uw 
wenken bediend. 's Avonds kan u genieten van de heerlijke keuken.

Duitsland

Moezel

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 3x halfpension
 ∙ ticket voor het Moselland Museum

MOEV0020 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Ernst bei Cochem
Cochem is een be
langrijke toeristische 
bestemming met een 
prachtig historisch cen
trum. De burcht Reichs
burg is gebouwd op een 
rots. Deze burcht zou meer dan 1.000 jaar 
oud zijn. Het marktplein met het barokke 
stadhuis is een bezoek waard. Het Moezel 
wijnbouwgebied behoort tot de oudste 
van Duitsland. Er worden vooral Riesling
druiven verbouwd.
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zum Josefshof

Ligging: het Hotel zum Josefshof bevindt zich in het centrum van het kleine 
dorpje Graach. Op slechts 200 m van het hotel kronkelt de romantische Moezel 
zich een weg doorheen het groene landschap. Enkele excursiemogelijkheden: 
u bezoekt in de eerste plaats Bernkastel-Kues op 2 km gelegen en voor de 
wandelaars ook te voet bereikbaar. Dit is wellicht het bekendste dorpje in deze 
regio. Kuier op het marktplein en bewonder het 17de-eeuwse stadhuis en de 
Sint-Michaëls bronnen. Een brug over de rivier verbindt Bernkastel met Kues. 
De typische vakwerk huizen hebben een hoog charmegehalte. Idar-Oberstein, 
bekend om zijn edelsteenmijnen, ligt op 40 km, Trier ligt op 50 km en Koblenz 
op 75 km. Bushalte op 200 m van het hotel.
Transport: per auto: 262  km (Brussel). Treinstation Wittlich op 17  km. 
Luchthaven Frankfurt Hahn op 25 km.
Faciliteiten: er is een charmante lobby met de receptie (8-22  uur) en een 
gezellige bar. Drankenautomaat en gezelschapsspelen ter beschikking. In het 
à-la-carterestaurant worden regionale specialiteiten geserveerd. Uiteraard mag 
een moezelwijntje hierbij niet ontbreken. Op warme zomeravonden is het heel 
aangenaam dineren op het buitenterras. Geen lift.
Kamers: de 14 lieftallig ingerichte kamers zijn een oase van rust (14 m², lami-
naatvloer). Sommige kamers beschikken over een balkon (volgens beschikbaar-
heid). Extra bed (3de volwassene): € 50/nacht.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3 gangen, keuzemenu voor het 
hoofdgerecht, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3  t/m 7  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting, 1 kind van 8 t/m 12 jaar geniet 25% korting (inclusief 
halfpension).

Hotel zum Josefshof is een kleinschalig hotel waar warme gastvrijheid, authen
tieke charme in een ongedwongen sfeer en een attente, persoonlijk service het 
uithang bord vormen. De groene Moezelregio blijft tot de verbeelding spreken 
en verrast met een voortreffelijke gastronomie en een superieure wijncultuur.

Moezel

DINING
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 3 gangendiner (1ste avond)
 ∙ 1x 4 gangendiner inclusief aperitief 
(2de avond)

MOEV0017 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Graach
Een typisch wijndorpje 
langs de Moezel, tevens 
het op één na oudste 
dorp van Duitsland. 
Graach an der Mosel 
charmeert door zijn 
eenvoud en gastvrijheid. Met slechts 
800 inwoners en tal van authentieke vak
werkhuizen is rust hier de grootste troef. 
Deze groene regio leent zich uitstekend tot 
urenlange fietstochten en wandelingen.
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Gräffs Mühle

Ligging: heel rustig, omgeven door bossen en wijnheuvels, op 2 km van het 
centrum van Traben Trarbach. Dit romantisch wijnstadje met kronkelende 
steegjes en jugendstilhuizen biedt een schat aan bezienswaardigheden: het 
Mittelmoselmuseum, het Ikonencentrum, de ruïne Grevenburg,... Voor de 
sportieve lingen zijn er watersportmogelijkheden op de Moezel. In de streek 
bezoekt u Bernkastel-Kues (20 km), Cochem (50 km), Trier (64 km),...
Transport: per auto: 269 km (Brussel). Treinstation Traben Trarbach op 2,5 km.
Faciliteiten: links van de receptie bevindt zich een zithoek. Het restaurant biedt 
een lekkere keuken die wordt bereid door de gastheer. Zomerterras. Minigolf aan 
het hotel. U kan wijn proeven en kopen in het hotel. De Moseltherme liggen op 
50 m, een thermaal complex waar u kan baden in water van 33 graden Celsius 
(gratis toegang voor hotelgasten). Verhuur elektrische fietsen: € 30/dag (inclu-
sief helm). Tennis op 500 m (6 pleinen). Golf (18 holes) op 20 km. Geen lift.
Kamers: 14 kamers en 3 appartementen, ruim en gezellig ingericht. U kunt 
kiezen tussen een standaardkamer (20 m², max. 2 personen) of een appartement 
met kitchenette (25-30 m², extra bed (3de volwassene: € 33/nacht)). Vast tapijt 
of laminaat.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 28/dag (4 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de appartementen: 2 kinderen t/m 8 jaar 
overnachten gratis in het appartement van de ouders, 2 kinderen van 9 t/m 
12 jaar genieten elk 50% korting (inclusief ontbijt of halfpension).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 16 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (01/04/23-31/08/23, 01/11/23-31/03/24) (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: fles sekt.

Dit typisch Duits familiehotel, omgeven door bossen en wijnheuvels, staat 
voor rust en ontspanning. De gasten worden er al meer dan 100 jaar, van vader 
op zoon, warm ontvangen door de eigenaars. Hier wacht u een vakantie in een 
groene omgeving met een brede waaier aan excursiemogelijkheden. De gast
vrouw spreekt Nederlands.

Duitsland

Moezel

GENIETEN
 ∙ 4 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 4x halfpension
 ∙ gratis toegang tot Moseltherme

(aankomst op woensdag)

MOEV0005 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

TrabenTrarbach
Toeristische trekpleis
ter, tussen Koblenz en 
Trier. Dit ’dubbel' stadje 
dankt zijn schoonheid 
aan de omliggende 
bossen en wijngaarden. 
Traben ligt op de linkeroever en Trarbach 
op de rechteroever. Het is een belangrijk 
centrum van de wijnhandel. Boven de stad 
bevindt zich Grevenburg: de restanten van 
een kasteel. Lodewijk XIV liet in Traben 
Mont Royal met 7 bastions bouwen.
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Berghotel Hoher Knochen

Ligging: de locatie op een plateau is werkelijk idyllisch en doet vooral in de win-
ter erg sprookjesachtig aan. In de onmiddellijke omgeving van het hotel bevin-
den zich verschillende wandelpaden en langlauftrajecten. Winterberg (10 km) is 
vooral bekend vanwege het skigebied. De dichtstbijzijnde skilift is gelegen in 
Nordhang (6 km). Het dorpje Schmallenberg zelf bevindt zich op 14 km.
Transport: per auto: 346 km (Brussel). Treinstation Winterberg op 11 km.
Faciliteiten: receptie. In het restaurant kan u 's ochtends terecht voor een 
uitgebreid ontbijtbuffet, 's avonds geniet u er van traditionele gerechten uit 
het Sauerland. U kan gebruik maken van de gratis spa met een binnenzwembad 
(18 m lang), sauna en bubbelbad. Het solarium, schoonheidsbehandelingen en 
massages zijn betalend. Verder is er een tennisbaan en gratis biljart en tafel-
tennis. Gratis parking, of garage vanaf € 6/24 uur.
Kamers: het hotel beschikt over 60 kamers in een charmante stijl. We reserve-
ren voor u een standaardkamer met zicht op het bos (25 m², max. 2 volwassenen 
en 1 kind). De ruimere junior suites hebben een apart zit- en slaapgedeelte en 
bieden een erg mooi uitzicht. Ze beschikken over een terras of balkon (50 m², 
max. 2 volwassenen en 2 kinderen). Familiekamers (65 m², balkon of terras, 
max. 2 volwassenen en 2 kinderen) met een salon en slaaphoek en een aparte 
slaapkamer voor kinderen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  30/dag (volwassene), 
€ 15/dag (kind 7 t/m 11 jaar) (keuzemenu, 2x/week buffet of grill tijdens de 
zomer, feestmenu op zaterdag, wildmenu op zondag).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief halfpension t/m 6 jaar, inclusief ontbijt t/m 11 jaar), 
1 kind van 12 t/m 18 jaar geniet 30% korting. Junior suites en familiekamers: 
dezelfde kortingen voor 2 kinderen.
Bonus: fles water op de kamer. Sauerlandcard: gratis busvervoer en voordeel-
tarieven voor activiteiten.

In dit familiaal uitgebaat hotelletje zal u zich direct thuis voelen. De Familie 
Kevekordes zorgt ervoor dat het u aan niets zal ontbreken. Niet enkel de lig-
ging, maar ook de vele faciliteiten zullen u bekoren. In de zomer kan u vanuit 
het hotel diverse mooie wandelingen ondernemen, in de winter wachten de 
verschillende langlaufpistes u op.

Sauerland

WANDELEN
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 3x halfpension
 ∙ 2x lunchpakket
 ∙ gebruik badjassen
 ∙ wandelkaart
 ∙ 1x massage (20 minuten)

SAUV0011 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Schmallenberg-Westfeld
Voortreffelijk gelegen, 
tussen enerzijds het 
Schmallenberger Sau-
erland, en anderzijds 
het Bergwanderpark 
Winterberg. De talrijke 
wandelroutes bieden veel afwisseling en 
prachtige panorama's. In Schmallenberg 
loont de abdij van Grafschaft zeker de 
moeite. Andere bezienswaardigheden zijn 
het stadsarchief en de Joodse begraaf-
plaats uit 1842.
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Ferienhotel Ödenhof

Ligging: het Ferienhotel Ödenhof is een luchtkuuroord op 600-970 m hoogte. De 
regio staat bekend om zijn vele sterrenrestaurants, zo'n 8-tal in totaal. Er is ook 
een groot aanbod aan eerder eenvoudige restaurants met een regionale keu-
ken. In het lieflijke Murgtal baant de Murg-rivier zich een weg door de vallei. 
Vanuit het hotel heeft u een adembenemend uitzicht op de omringende bergen. 
Bezoek Freudenstad (12 km), Baden-Baden (47 km) of het Franse Straatsburg op 
47 km. Om de flora en fauna te beschermen werd in 2014 een groot gebied als 
nationaal park Schwarzwald opgericht. Het bezoekerscentrum bevindt zich in 
Seebach op 19 km. Het klooster van Klosterreichenbach ligt op 25 km.
Transport: per auto: Brussel (488 km). Treinstation Baiersbronn op 5 km (gratis 
transfer naar het hotel).
Faciliteiten: in de loungebar kan u terecht voor huisgemaakte cocktails. Het 
sfeervolle restaurant in landhuisstijl serveert Zwabische specialiteiten. Er wor-
den seizoensgebonden en regionale ingrediënten gebruikt. In de zomer geniet u 
op het terras van een panoramisch zicht op de bergen. In de tuin en de ligweide 
kan u op adem komen, net als in de uitstekende wellnesszone met verwarmd 
binnen zwembad (30°C) en bubbelbad (34°C), en meerdere sauna's zoals een bio- 
en Finse sauna (gratis). Massages en schoonheidsbehandelingen (betalend).
Kamers: ruime, eenvoudige maar verzorgde kamers in warme kleuren met mooie 
uitzichten. We reserveren voor u een weissenbach kamer (22 m², douche, queen-
size bed en balkon) of een ruimere ödenhof kamer (32 m², bad of douche, 
queensize bed en balkon). Beide types voor max. 2 volwassenen en 1 kind. 
Eenpersoonskamer type ruhbach (19 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 25/dag (4 gangen, keuze-
menu voor het hoofdgerecht).
Kinderen: 1 kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders, 1 kind 
van 6 t/m 11  jaar geniet 50% korting, 1 kind van 12 t/m 16  jaar geniet 25% 
korting. Inclusief ontbijt.
Bonus: fles water op de kamer. KONUS-Gästekarte (voordeelkaart voor het 
openbaar vervoer en bepaalde musea).

Een charmant en verzorgd 3 sterrenhotel met een prima prijs-kwaliteits-
verhouding. De mooie natuur rondom het hotel is een waar paradijs voor 
wande laars en fietsers. Na de sportieve inspanningen kan u zalig relaxen in de 
goed uitgeruste spa van het hotel. Ook de keuken zal u appreciëren. Op en top 
(natuur)genot in het Zwarte Woud!

Duitsland

Zwarte Woud

GENIETEN
 ∙ 7 nachten in een type ödenhof
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 6x halfpension (4 gangen)
 ∙ 1x Indisch 6 gangendiner
 ∙ 7x lunchpakket OF koffie met gebak in 
de namiddag

 ∙ rondleiding in het dorp met aan-
sluitend een glaasje sekt in de lounge

 ∙ 3 dagen gebruik elektrische fiets
 ∙ 1x massage (60 minuten)
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Baiersbronn-Mitteltal
Deze groene vakan-
tieplek behoort tot de 
gemeente Baiersbronn 
die 4 km verderop ligt. 
Baiersbronn wordt 
omgeven door bos-
sen, bergen en ondiepe valleien. Het 
wordt door toeristen vooral geapprecieerd 
omwille van de wondermooie natuur, de 
spafaciliteiten, de talrijke wandelroutes 
en de heerlijke gastronomie. Uniek is het 
klooster in Klosterreichenbach uit 1082.
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Häfner's Flair Hotel Adlerbad

Ligging: in de dorpskern van Bad Griesbach, in de Renchvallei, een van de mooi-
ste zijdelingse valleien van de Rijn. Dit kuuroord is bekend voor zijn mineraal-
houdende bronnen en zijn bijzonder zacht klimaat. Bezoek Freudenstadt 
(23 km), met het grootste marktplein van Duitsland.
Transport: per auto: 479 km (Brussel). Treinstation Bad Peterstal-Griesbach op 
800 m. Luchthaven Strasbourg (Frankrijk) op 50 km.
Faciliteiten: grote, uitnodigende hall. Langs de trap komt u in het restaurant 
Landidyll, waar u 's morgens geniet van een royaal ontbijtbuffet met regionale 
producten, hier neemt u ook het halfpension. In het hoofdgebouw bevindt zich 
een mineraalhoudende bron. Wellness met o.a. Schwarzwalder sauna landschap 
(gratis) met Finse sauna, infraroodcabines, stoombad, belevenisdouche, 
Grander Waterbron en relaxruimte. Gratis parking of garage vanaf € 15/24 uur. 
Publiek buitenzwembad op 5 km.
Kamers: 24 kamers (max. 3 personen) verspreid over beide gebouwen in de 
traditionele stijl van het Zwarte Woud, met veel hout en comfortabel meubilair. 
Vast tapijt of laminaat. Comfort kamers (27-31 m²), standaardkamers met balkon 
(25 m²) of ruimere junior suites met aparte woon- en slaapkamer (45-50 m²). 
Extra bed (3de volwassene): € 33/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: 27/dag (5 gangen, keuze-
menu voor het hoofdgerecht en bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 1 jaar).
Bonus: welkomstdrankje. KONUS-Gästekarte (voordeelkaart voor het openbaar 
vervoer en bepaalde musea).

Traditie en modern comfort gaan hier op een harmonieuze manier samen. Het 
wellnessgedeelte nodigt uit tot ontspanning. Ook de kwaliteitsvolle keuken 
zal u bekoren. Hier worden de beste plaatselijke ingrediënten verwerkt tot ver-
fijnde en seizoensgebonden gerechten.

Zwarte Woud 

GENIETEN
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 2x 5 gangendiner
 ∙ 1 fles wijn per kamer
 ∙ 1x picknick

ZWWV0012 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Bad Peterstal-Griesbach
Een oud kuuroord 
midden in het roman-
tische Zwarte Woud, 
vooral bekend om 
zijn helende bronnen, 
rijk aan mineralen. 
Wandelaars kunnen hun hart ophalen, 
want in de omgeving zijn er maar liefst 
300 km wandelpaden. Het klimaat is hier 
erg aangenaam en in de winter tovert de 
sneeuw het landschap om tot een feeëriek 
schouwspel.
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Sonnenhof

Ligging: in het kleine dorpje Lautenbach, omgeven door wijngaarden. Het 
landschap nodigt uit tot lange wandelingen. Het nieuw ontwikkelde Black 
Forest National Park bevindt zich op slechts enkele kilometer. Andere steden 
in de omgeving die de moeite waard zijn om te bezoeken zijn onder andere 
Straatsburg en Freiburg.
Transport: per auto 497  km (Brussel). Treinstation Lautenbach op 100  m. 
Luchthaven Strasbourg op 50 km.
Faciliteiten: dit hotel bestaat uit meerdere delen. Zo is er het authentieke 
gedeelte waar onder andere het à-la-carterestaurant en de bar gelegen zijn. 
Daarnaast is er ook een nieuwer gedeelte waar de kamers en de wellness 
(1.200 m², gratis toegang) zich bevinden, en waar het ontbijt (Amerikaans buf-
fet) en het halfpension genomen worden. U geniet van een regionale keuken 
en verse producten. Er zijn tal van ontspanningsmogelijkheden zoals een bin-
nenzwembad, sauna, bubbelbad en Turks bad. Massages en schoonheidsbehan-
delingen (betalend).
Kamers: in totaal beschikt het hotel over 50 kamers. De sonnenhof kamers 
(29 m², extra bed (3de volwassene): € 45/nacht) zijn ingericht in een traditio-
nele stijl en beschikken over tapijt en een balkonnetje. De lautenbach kamers 
(25 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) hebben een moderne stijl. De renchtal 
kamers (25 m², max. 2 personen) bevinden zich op de bovenste verdieping met 
een prachtig uitzicht op het dal. De kamers bevinden zich in het hotelgebouw 
en zijn bereikbaar met de lift.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 42/dag (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de sonnnenhof en lautenbach kamers: 
1 kind van 4 t/m 14 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 25/nacht (inclu-
sief ontbijt).
Bonus: fles water op de kamer. KONUS-Gästekarte (voordeelkaart voor het 
openbaar vervoer en bepaalde musea).

Niet enkel de locatie - een waar paradijs voor wandelaars - maar ook de vele 
uitstekende faciliteiten van dit hotel maken dit adresje tot de perfecte keuze 
voor uw volgend verblijf. De ruime wellness is een absolute troef waar u heer-
lijk kan ontspannen. De renchtal kamers beschikken over een prachtig uitzicht 
en worden u warm aanbevolen.

Duitsland

Zwarte Woud 

ZWWV0037 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Lautenbach
Een klein dorpje, gele-
gen tussen Straatsburg 
en Freudenstadt, per-
fect om de omliggende 
natuur te ontdekken. 
De hoeveelheid wan-
del- en fietspaden is eindeloos. De omge-
ving is reeds enkele eeuwen gekend voor 
de wijnbouw en de fruitteelt. Vooral in het 
voorjaar is de aanblik erg idyllisch door de 
in bloei staande fruitbomen.
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zum Rössle

Ligging: het hotel is rustig gelegen in het midden van het dorpje. Van hieruit 
vertrekken er verschillende wandelroutes. De ligging is perfect om het Zwarte 
Woud en de Bodensee te bezoeken, alsook voor uitstapjes naar Zwitserland of 
de Elzas. Het stadscentrum van Hüfingen ligt op 6 km. De bron van de Donau 
bevindt zich op 10 minuten rijden. Het kuurpark Solemar in Bad Dürrheim ligt 
op 20 km. Andere excursiemogelijkheden zijn de Titisee (24 km) en het plaatsje 
Schaffhausen in Zwitserland (75 km).
Transport: per auto: 564 km (Brussel). Bushalte naast het hotel.
Faciliteiten: het hoofdgebouw dateert van 1841 en straalt de typisch Duitse 
'Gemütlichkeit' uit. Dit landelijk hotel wordt familiaal gerund, en dat merkt u 
aan de aangename, persoonlijke sfeer. Het restaurant (met wintertuin) is tot in 
de wijde omgeving gekend en serveert verrukkelijke, seizoensgebonden gerech-
ten. U kan er terecht voor zowel het ontbijt, de lunch als het diner. Nagenieten 
doet u met een drankje in de gezellige bar.
Kamers: het hotel beschikt over 34 kamers (20 m², max. 2 personen) die ver-
spreid liggen over het hoofdgebouw en het recentere bijgebouw (op 100 m). We 
reserveren voor u een standaardkamer of een comfort kamer. In het nieuwere 
gedeelte zijn de kamers iets ruimer en beschikken ze over een balkon (volgens 
beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  37/dag (volwassene), 
28/dag (kind 12 t/m 14 jaar), € 17/dag (kind 6 t/m 11 jaar) (3 gangen, bediening 
aan tafel of buffet) (kindermenu 3 t/m 5 jaar ter plaatse).
Kinderen: kinderbedje: € 8/nacht.
Bonus: 3 Welten Card: geeft kortingen op meer dan 100 attracties en activitei-
ten in de regio.

Een gemoedelijke, ontspannen sfeer, een persoonlijke service en een uit-
stekende prijs-kwaliteitsverhouding. Hotel zum Rössle is ideaal gelegen voor 
wandelaars, u kan er meteen van start gaan in het natuurpark Südschwarzwald. 
Een perfecte uitvalsbasis voor het ontdekken van al wat deze regio te bieden 
heeft.

Zwarte Woud

DINING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 3x driegangendiner
 ∙ fles wijn op de kamer
 ∙ 1 dag elektrische fiets inclusief 
fietsroutes
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Fürstenberg (Hüfingen)
Een deelgemeente van 
het grotere Hüfingen 
met 500 inwoners. Het 
dorpje dankt zijn naam 
aan de prins van Für-
stenberg, die zijn huis 
bovenop de heuvel had. Vanop de Für-
stenberg (918 m) geniet u van een prach-
tig uitzicht over het Zwarte Woud, het 
Baar-plateau en de Feldberg. Een ideale 
uitvalsbasis voor wandelaars en natuur-
liefhebbers.
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Ringhotel Gasthof Hasen

Ligging: in het centrum van Herrenberg. De markt met de Stiftskirche (een 
oorspronkelijk deel dateert uit 1276) bevindt zich op 300 m. Het klokkenspel van 
de beiaardier in het klokkenmuseum, weergalmt door het stadje. De beklimming 
van de Schonbuchturm (op 3,5 km) zal u even naar adem doen happen, maar 
uw inspanning zal beloond worden met een prachtig uitzicht op de omgeving. 
Het natuurpark Schönbuch nodigt uit tot het maken van mooie wandelingen, 
ook fietsliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen. Breng een bezoekje aan 
Stuttgart op 37 km, er is een rechtstreekse verbinding met de S-bahn.
Transport: per auto: 561 km (Brussel). Het S-Bahn station Herrenberg op 1 km.
Faciliteiten: de familie Nölly, die al sinds 1985 het hotel runt, heet u van harte 
welkom. De geschiedenis van het hotel gaat tot meer dan 400 jaar terug. Het 
à-la-carterestaurant vormt het kloppende hart van het hotel. Er is een regio nale 
menukaart en een kwaliteitsvol maandmenu (open van woensdag t/m zondag, 
voor hotelgasten is er ook op maandag en dinsdag een beperkte kaart beschik-
baar, reservatie vooraf is aan te bevelen). Bij mooi weer is het heerlijk vertoe-
ven in de Biergarten Gartenlaube, een terras aan de voorzijde van het hotel 
waar u kunt genieten van een lekker drankje onder de mooie kastanjebomen. 
Dit hotel focust op culinaire activiteiten zoals speciale menu's en degustaties. 
Sommelier Arnold Nölly organiseert ook regelmatig wijnproeverijen in de wijn-
kelder. Leesruimte. Afgesloten fietsenstalling en e-bike oplaadstation. Parking: 
vanaf € 5/24 u.
Kamers: de kamers werden in 2019 grondig gerenoveerd en beschikken over 
laminaatvloer. We reserveren voor u een ruime comfort kamer (24 m², max. 
2 personen, tweepersoonsbed of 2 aparte bedden) met een bureau en make-up-
spiegel. De inrichting is tijdloos maar voorzien van alle modern comfort.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar.
Bonus: welkomstdrankje. Dagelijks een lunchpakket (zelf maken). Wandelkaart. 
Gratis parking.

In dit familiaal gerund hotel staan service en gastvrijheid centraal. Op culinair 
vlak wordt u hier ongetwijfeld verwend. De keuken is van een uitstekend niveau 
en de wijndegustaties o.l.v. Arnold Nölly zullen u zeker bekoren. De omgeving 
leent zich goed voor sportieve activiteiten zoals fietsen en wandelen.

Duitsland

Zwarte Woud

GENIETEN
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 3x lunchpakket
 ∙ wandelkaart
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Herrenberg
Ten zuiden van de stad 
Stuttgart, op korte 
afstand van het Zwarte 
Woud en aan de rand 
van het Schönbuch 
bos. Flaneer langs de 
mooie vakwerkhuizen, kuier wat rond 
op de markt en breng een bezoekje aan 
de Stifftskirche en het klokkenmuseum. 
In het centrum zorgen de verschillende 
restaurants en caféetjes voor een geani-
meerde sfeer. Grote delen van de oude 
stadsmuren zijn goed bewaard gebleven 
of werden zorgvuldig heropgebouwd.
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Flair Hotel Sonnenhof

Ligging: centraal en toch rustig gelegen in het stadsdeel Schönmünzach. 
Voor het hotel kabbelt de Schönmünz, een klein beekje dat een idyllisch tintje 
aan uw verblijf geeft. Baiersbronn is naast een mooi natuurgebied vooral 
beroemd omwille van de uitstekende gastronomie. Verder loont het de moeite 
Freudenstadt (24 km), Baden-Baden (28 km) en het Franse Strasbourg (35 km) 
te bezoeken.
Transport: per auto: 490 km (Brussel). Treinstation Schönmünzach op 600 m.
Faciliteiten: receptie en restaurant, dat eveneens dienst doet als ontbijt-
ruimte. In de bar met open haard serveert men heerlijke cocktails. Bij mooi 
weer is het heerlijk vertoeven op het terras. Wellnessgedeelte met verwarmd 
binnenzwembad (6,5 x 12 m), sauna en relaxruimte (gratis), lichaamsbehande-
lingen en massages (betalend). Sportieve activiteiten in de buurt: tennis op 
500 m en golf (18 holes) op 25 km.
Kamers: de 40 functionele kamers hebben vast tapijt. De meeste kamers zijn 
voorzien van een zithoekje. We reserveren voor u een kamer (18 m², extra bed 
(3de volwassene): € 48/nacht) aan de zuidkant met balkon.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 32/dag (4 gangen, keu-
zemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 2 Kinderen van 4 t/m 6 jaar op de kamer 
van de ouders betalen elk € 23/nacht, 2 kinderen van 7 t/m 12 jaar betalen elk 
€ 35/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: fles water op de kamer. Bij reservering in halfpension: welkomstdrankje. 
KONUS-Gästekarte (voordeelkaart voor het openbaar vervoer en bepaalde 
musea).

In Flair Hotel Sonnenhof wordt uw verblijf in het Zwarte Woud een voltreffer. 
Zoekt u rust in de bossen of gaat u liever actief op stap (wandelen of fietsen), 
dan bent u hier aan het juiste adres. Ontspan u na een dag van ontdekkingen 
en plezier in het binnenzwembad of de sauna, of laat u culinair verwennen in 
het restaurant.

Zwarte Woud 

ZWWV0011 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Baiersbronn-Schönmünzach
Schönmünzach behoort 
tot de gemeente 
Baiersbronn die 12 km 
verderop ligt, op 550 m 
hoogte. Bossen bestrij-
ken 81% van de opper-
vlakte. Dit is een unieke plaats om de 
natuur van het Zwarte Woud te verkennen. 
Een aantal monumenten getuigen van de 
rijke geschiedenis. Denk maar aan het 
klooster in Klosterreichenbach (1082).
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NH Klösterle Nördlingen

Ligging: in de historische binnenstad van het middeleeuwse Nördlingen, gren-
zend aan een 13de-eeuws klooster. Het centrale marktplein en de voetgangers-
zone bevinden zich op 200 m. De Sint-Joriskerk situeert zich op 350 m. Breng 
een bezoek aan het geologisch Rieskrater Museum (250 m) dat zich toelegt op 
meteorietkraters, in het bijzonder deze van Nördlinger Ries. Of wat dacht u van 
het Beierse Spoorwegmuseum (1,6 km) waar u o.m. stoomlocomotieven kan 
bewonderen. Vermits deze stad ook een stopplaats aan de Romantische Strasse 
is, zijn de mogelijkheden voor wandel- en fietstochten hier legio. De steden 
München (127 km), Stuttgart (107 km) en Augsburg (70 km) zijn vanaf hier ook 
vlot te bereiken.
Transport: per auto: 564 km (Brussel). Treinstation Nördlingen op 1,2 km.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit een historisch gedeelte en een modern 
gedeelte waar bijvoorbeeld de kamers te vinden zijn. Het aanpalende 13de-
eeuwse klooster heeft een van de meest gefotografeerde gevels van de stad. 
Het Klösterle restaurant behoorde vroeger tot het klooster, originele details 
zoals oude houten balken getuigen hier nog van. U kan er genieten van een 
traditioneel Duitse en internationale keuken (lunch en diner). Hier staat 
's morgens ook een veelzijdig ontbijtbuffet voor u klaar. In de zomer kan u 
plaatsnemen op het buitenterras. Op warme zomeravonden worden er barbe-
cues gehouden. Ontspan in de gezellige sfeer van de Tarantelstube bar met een 
verscheidenheid aan cocktails en wijnen. De wellnessruimte is o.m. uitgerust 
met sauna, stoombad, relaxruimte en fitness. Gratis publieke parking op 500 m 
of privéparking aan het hotel (vanaf € 8,50/24 uur).
Kamers: een totaal van 98 kamers in een hedendaagse stijl. We reserveren voor 
u de standaardkamers (23-25 m², max. 2 personen).

Een verzorgd, comfortabel viersterrenhotel dat historische charme en 
eigentijds heid moeiteloos combineert. Grote troef is de locatie in het hart van 
het middeleeuwse Nördlingen, toeristische trekpleisters zijn dan ook vlot te 
bereiken. De omgeving (aan de Romantische Strasse route) is ook perfect voor 
wandel- en fietsliefhebbers.

Beieren 

DINING
 ∙ 2 of 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x 3 gangendiner (1ste avond)

BAYV0037 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Nördlingen
Enige stad in Duitsland 
met een geheel bewaard 
gebleven stadsmuur. 
Een andere blikvanger 
is de 90 m hoge toren 
van de Sint-Joriskerk 
die prachtig zicht biedt op de kronkelende 
straatjes van de stad en de inslagkrater 
van Nördlinger Ries. In het centrum staan 
talrijke bouwwerken uit de middeleeuwen 
en de renaissance. Vakwerkhuisjes geven 
het plaatsje extra charme.
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Duitsland
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Best Hotel Zeller

Ligging: dit hotel ligt in het centrum van het plaatsje Königsbrunn. Cafeetjes, 
restaurants en winkels zijn in de directe omgeving te vinden. Het centrum 
van Augsburg bevindt zich op 12  km. Deze stad werd in 2019  tot Unesco-
Werelderfgoed verklaard omwille van zijn bijzonder watermanagementsysteem 
met een aquaduct, mooie fonteinen, kanalen en talrijke bruggen. Op 300 m: 
informatie- en prestentatiepaviljoen met de modernste museumtechnieken over 
de slag van Lechveld. Op 600 m: Park der Sinne met Kneipp hydrotherapie en 
blotevoetenpad. De stad München situeert zich op 76 km. Ook een bezoek aan 
de Beierse Alpen met het sprookjesachtige kasteel Neuschwanstein (92 km) 
behoort tot de mogelijkheden.
Transport: per auto: 689 km (Brussel). Luchthaven München op 83 km. Tramhalte 
in Königsbrunn (op 5 minuten wandelen) met directe verbinding naar Augsburg 
centrum (30 minuten).
Faciliteiten: het hotel wordt familiaal uitgebaat door de 3de generatie. In de 
ruime hotellounge is het aangenaam verpozen. Er is een gezellige hotelbar op 
de benedenverdieping. In het restaurant worden seizoens gebonden gerechten 
bereid en tevens Beierse en Zwabische klassiekers (richtprijs 3 gangenmenu 
vanaf € 28). Het hotel beschikt ook over een zonne terras (seizoensgebonden). 
U kan even op adem komen in de kleine maar goed uitgeruste wellnessruimte 
met o.m. een Finse sauna, een stoombad en een stilteruimte met loungezetels 
(gratis). Parkeergarage (vanaf € 5/24 uur) of gratis parking.
Kamers: de 71 comfortabele en hedendaags ingerichte kamers garanderen u 
een aangenaam verblijf. We reserveren voor u een standaardkamer (20 m², extra 
bed (3de persoon): € 30/nacht) die o.m. is uitgerust met een queensize bed of 
2 aparte bedden, antiallergisch beddengoed en een bureautje.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.

In dit familiaal gerund hotel staat de derde generatie voor u klaar. Ze staan 
garant voor een gemoedelijke sfeer en attente service. De typisch Beierse 
gastvrijheid en de comfortabele kamers zorgen ervoor dat u zich hier snel 
thuis zal voelen. De mooie, historische stad Augsburg ligt vlakbij. Uitstekende 
prijs-kwaliteitsverhouding.

Beieren

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 2x 3 gangendiner (1x inclusief 1/2 fles 
huiswijn)

 ∙ stadswandeling in Augsburg (2 uur)
 ∙ 1x koffie met gebak in Café Müller
 ∙ fles water en fruitmand op de kamer

BAYV0033 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Königsbrunn (Augsburg)
In Augsburg valt er 
veel te beleven voor 
cultuur- en geschie-
denisliefhebbers. In 
15 v. Chr. stichtten de 
Romeinen deze stad 
die uitgroeide tot financieel centrum, 
handelsmetropool en kunststad. U treft er 
kanalen, bruggen, fonteinen, gildehuizen, 
kerken en een stadhuis in renaissance-
stijl. Bezoek zeker een van de interessante 
musea die de stad rijk is.
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Best Western Plus Hotel Füssen

Ligging: goede ligging op 300 m van het historisch centrum en op 4 km van het 
kasteel Neuschwanstein, het meestbezochte kasteel van Duitsland. Met o.a. het 
Schloss Hohenschwangau en het Schloss Lindenhof scoort deze regio hoog voor 
wat betreft mooie kastelen. De omgeving is hier van een betoverende schoon-
heid, wandelaars kunnen hier onbeperkt hun hart ophalen en voor alle lief-
hebbers van twee wielen, van mountainbikes tot downhill fietsen, is deze regio 
een waar paradijs. Oberammergau, bekend om de Passiespelen die om de 10 jaar 
plaatsvinden, bevindt zich op 50 km. De grens met Oostenrijk ligt vlakbij.
Transport: per auto: 755 km (Brussel). Treinstation Füssen op 500 m.
Faciliteiten: de gemeenschappelijk ruimtes herbergen de receptie, de lounge 
en de bar. U word hier vriendelijk onthaald en men helpt u graag verder bij 
het plannen van uw uitstapjes. De bar is een prettige ontmoetingsplaats waar 
u kunt relaxen met een drankje. Elke morgen wacht u een uitgebreid ontbijt-
buffet, een perfecte start van een sportieve dag. Het restaurant serveert zowel 
internationale, mediterrane als typisch Duitse gerechten. Voor uw ontspan-
ning staat er ook een fitness en sauna ter beschikking (gratis). Ondergrondse 
parkeer garage: vanaf € 9/24u.
Kamers: dit viersterrenhotel biedt 88  kamers aan die beschikken over alle 
modern comfort. De meeste kamers liggen aan de voorzijde van het hotel. We 
reserveren voor u een standaardkamer (19 m², max. 2 volwassenen en 1 kind). 
Voor de inrichting werd geopteerd voor rode tinten in combinatie met hout, 
het geheel creëert een warm en huiselijk gevoel. En dat men hier graag uitpakt 
met het beroemde kasteel, wordt in elke kamer trots weergegeven aan de muur. 
Laminaat of parket, meestal een bureau en koelkast. Kussenmenu voor een 
optimale nachtrust. Make-upspiegel in de badkamer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 27/dag (3 gangen, bedie-
ning aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).

Füssen staat ook wel bekend als het eindpunt van de Romantische Strasse, 
er valt hier heel wat te beleven, zowel op sportief als cultureel vlak. Dit vier-
sterrenhotel, op wandelafstand van het centrum, pakt uit met comfortabele 
kamers en een gevarieerde keuken. De sfeer is relaxt en het personeel is attent 
en behulpzaam. Voor wandelaars en fietsers is deze regio een paradijs.

Duitsland

Beieren 

BAYV0038 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Füssen im Allgäu
Op een hoogte van 
800 m is dit de hoogst-
gelegen stad in Beieren. 
Glooiende heuvels, 
stijle rotswanden en 
diepblauwe meertjes 
zorgen voor een sprookjesachtig decor. 
Het is ook een historische stad met een 
groot cultureel aanbod. Het vermaarde 
kasteel Neuschwanstein inspireerde Walt 
Disney voor het bouwen van het kasteel 
van doornroosje in Disneyland.
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Riessersee Hotel

Ligging: halfweg een heuvel en uitkijkend over de daken van Garmisch 
Partenkirchen. U geniet hier van een adembenemend zicht op het dal en de 
omringende bergen. Het hotel ligt aan de idyllische Riessersee, een kunstmatig 
meer (2,6 ha) waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1886.
Transport: per auto: 783 km (Brussel).
Faciliteiten: dit hotel focust zowel op gastvrijheid als duurzaamheid en slaagt 
er in om beide moeiteloos te combineren. U geniet elke morgen van een uit-
gebreid ontbijtbuffet met vers fruit, lokale producten, eiergerechten... voor 
een goede start van de dag. Er is een aangenaam zonneterras waar u in in 
alle rust kunt genieten van een koffie of een verfrissende cocktail. Het half-
pension neemt u in het Sommergarten restaurant. Aan de Riessersee bevindt 
zich een tweede restaurant Das Seehaus met een knap zonneterras (à-la-carte-
menu's). Spa (1000 m²) met Finse sauna, bio-sauna, binnenzwembad, bubbel-
bad, infrarood cabines en relaxruimte (gratis), behandelingen (betalend). Aan 
de receptie kunt u zowel rugzakjes als wandelstokken gratis ontlenen. Gratis 
shuttle naar het skigebied (volgens beschikbaarheid).
Kamers: hier worden 163 kamers aangeboden in een typisch Beierse stijl. Het 
gebruik van veel hout zorgt voor een warme sfeer. Standaardkamers met balkon 
of terras (28 m², max. 2 personen) of maisonette kamers met balkon (36 m², 
max. 2 volwassenen en 1 kind, kingsize bed) met een zithoek en badkamer op 
de benedenverdieping een een slaapgedeelte op de 1ste verdieping. Koelkastje.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (meestal buffet, af en toe een 
3 gangendiner).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de maisonette kamers: 1 kind van 2 t/m 
5 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 58/nacht, 1 kind van 6 t/m 11 jaar 
betaalt € 72/nacht, 1 kind van 12 t/m 15 jaar betaalt € 86/nacht (inclusief half-
pension). Max. 1 kind per kamer.
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Deze omgeving is ideaal voor wie op zoek gaat naar het mooiste dat de natuur 
te bieden heeft in alle seizoenen van het jaar. Zowel rustzoekers, wandelaars 
als skifanaten worden hier verwend. Dit hotel focust op gastvrijheid gekoppeld 
aan duurzaamheid. Comfortabele kamers, uitgebreide spafaciliteiten en een 
lekkere keuken.

Beieren 
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BAYV0039 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Garmisch-Partenkirchen
Gelegen aan de voet 
van het Wetter stein-
gebergte in het zuiden 
van Duitsland. Met de 
Zugspitze (2962 m) als 
hoogste berg van het 
land staat wandelplezier hier garant. Al 
decennialang worden hier op nieuwjaars-
dag televisiebeelden van het schanssprin-
gen de wereld in gestuurd. Er wordt niet 
langer gefocust op wintersport maar op 
gezondheidstoerisme het hele jaar door.
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Ringhotel Bundschu

Ligging: rustig, op 900 m van het centrum met zijn voetgangerszone, gezellige 
cafeetjes en leuke winkels. U treft er ook tal van historische gebouwen zoals 
het 16de-eeuwse Oude Raadhuis en de classicistische Zwillinghäuser uit 1780. 
Het kasteelpark bevindt zich op 500 m, met aansluitend het kuurpark op 750 m. 
De fietsroute 'Liebliches Taubertal' (een van de mooiste fietsroutes in Duitsland) 
passeert op slechts 500 m van het hotel. In de wijdere omgeving kan u steden 
zoals Rothenburg ob der Tauber (38 km) of Würzburg (42 km) bezichtigen.
Transport: per auto: 476 km (Brussel). Treinstation Bad Mergentheim op 1,2 km.
Faciliteiten: receptie en knusse bar. 's Ochtends staat een uitgebreid ontbijt-
buffet voor u klaar. In het stijlvol ingerichte restaurant bereidt de chef kwaliteits-
volle gerechten met een Frankische toets (op maandag enkel geopend voor 
hotelgasten, beperkter menu). Op de wijnkaart prijken talrijke lokale wijnen. Bij 
mooi weer kan u ook terecht op het aangename tuinterras. De wellness ruimte 
(200 m², gratis toegang, badjassen en pantoffels betalend) omvat o.m. sauna's, 
een stoombad en een relaxruimte. Massages en behandelingen zijn mogelijk 
(betalend). Fietsen en e-bikes te huur aan de receptie (betalend) i.s.m. een 
externe partner. Gratis hotelparking of private parkeergarage vanaf € 8/24 uur.
Kamers: Ringhotel Bundschu telt 60 kamers. Ze zijn comfortabel, elegant en 
hebben een chique uitstraling. We reserveren voor u een comfort kamer (30 m², 
max. 3 personen) of een ruimere superior kamer (35 m², max. 3 volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen). Ze beschikken over een kussenmenu, schrijftafel, 
zithoek en een tablet met informatie over het hotel en de omgeving. Extra bed 
(3de volwassene): € 25/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag (3 gangen, bedie-
ning aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. 1 kind (comfort) of 2 kinderen (superior) 
van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betalen (elk) € 20/nacht (inclu-
sief ontbijt).

Een modern viersterrenhotel waar de familie Bundschu instaat voor een 
enthousiaste gastvrijheid. U logeert op wandelafstand van het centrum van 
Bad Mergentheim, een fascinerend stadje aan de Romantische Strasse. Het 
restaurant staat ook buiten de grenzen van de stad bekend om zijn voor-
treffelijke keuken. Veel fiets- en wandelmogelijkheden.

Duitsland

Beieren

FIETSEN
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 dag gebruik fietsen, inclusief 
fietsroutes

BAYV0036 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Bad Mergentheim
Dit kuur- en vakantie-
oord ligt pal aan de 
Romantische Strasse, 
de oudste vakantie-
route in Duitsland. Het 
ligt in de schilderach-
tige Taubervallei, omringd door glooiende 
wijngaarden. In de historische stadskern 
kan u fraaie gebouwen uit de middeleeu-
wen, barok en renaissance aanschouwen. 
Een levendige stad met een bijzondere 
sfeer en uitstekende kuurmogelijkheden.
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Parkhotel Sonnenhof

Ligging: lieflijk gelegen in het prachtige Ammertal aan de rand van het dorpje 
en aan de voet van de Kofelberg. In de omgeving bezoekt u de bekende kas-
telen Schloss Linderhof op 12 km of het beroemde Schloss Neuschwannstein 
op 46 km. Op 300 m bevindt zich een skilift. Deze regio is ook erg populair bij 
langlaufers.
Transport: per auto: 794 km (Brussel).
Faciliteiten: dit hotel wordt familiaal gerund en wordt nog voortdurend gere-
noveerd. Er zijn meerdere restaurantgedeeltes zoals Kofelstüberl in Beierse stijl, 
het kleine en intieme Ammerblick en het restaurant Sonnenhof met een medi-
terrane en Duitse kaart. Geniet van een goed glas wijn op het zonneterras of 
in de bar. Lounge met cosy zithoekjes. In de spa kunt u de stramme spieren 
wegwerken na een dagje wandelen. Binnenzwembad, sauna, belevenisdouche 
met ijsnevel en tropenregen, Kneipp voetbad, stoombad, infraroodcabine, 
relaxruimte (gratis).
Kamers: cozy sfeer in de 51 kamers door het veelvuldig gebruik van hout. Elke 
kamer is individueel ingericht en verschillend qua grootte door de traditionele 
bouw van het hotel. Laminaatvloer met tapijt, balkon of terras. Voor max. 
3 personen: standaardkamers (25-28 m²) of ruime junior suites (44 m²) met een 
apart woon- en slaapgedeelte. De éénpersoonskamers bevinden zich onder het 
dak. Extra bed (3de volwassene): 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 28/dag (volwassene), € 20/dag 
(kind 6  t/m 12  jaar). Alle maaltijden in buffetvorm, themabuffet 2x week. 
Uitgez. 31/12.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension), 1 kind van 6 t/m 11 jaar geniet 
50% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Een lange wandeling, een uitdagende fietstocht, een bezoekje aan Schloss 
Linderhof of gewoon genieten van de prachtige natuur vanop het zonneterras? 
Voor zowel rustzoekers als sportievelingen heeft deze regio heel wat in petto. 
Dit familiale hotel met lekkere keuken en uitgebreide spafaciliteiten is de kers 
op de taart voor een zorgeloos verblijf.

Beieren
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BAYV0040 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Oberammergau
Wie Oberammergau 
zegt, denkt automa-
tisch aan de Passie-
spelen die hier om de 
10 jaar plaatsvinden 
en die heel het dorp op 
de been brengen. Maar Oberammergau is 
vooral ook prachtige natuur en meer dan 
100 km wandel- en fietspaden. Tal van lif-
ten brengen u helemaal tot boven in de 
bergen van waaruit u kunt genieten van 
een weergaloos uitzicht op de regio.
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Luitpoldpark

Ligging: centraal gelegen in het gezellige stadje Füssen, vlak bij het stadspark. 
Vanaf het hotel wandelt u vlot naar de vele winkels, restaurantjes en cafés. Het 
wereldberoemde Neuschwanstein, het meest bezochte kasteel van Duitsland, 
ligt op 4 km. U kan er zich ook per koets laten heenvoeren. Bezoek zeker het 
kasteel Lechfall, het klooster Sankt Mang en de abdij van Ettal. De prachtige 
omgeving nodigt uit tot wandelen.
Transport: per auto: 775 km (Brussel). Het centraal station van Füssen bevindt 
zich op slechts 100 m. Bushalte (o.a. naar het kasteel) op 50 m.
Faciliteiten: hartelijk onthaal aan de receptie. Lui's Lounge & Bar (open in het 
weekend) werd volledig gerenoveerd. Hier kan u terecht voor trendy cocktails, 
lekkere snacks en koffiespecialiteiten. Het sfeervolle restaurant Kurfürst von 
Bayern serveert gastronomische diners in een elegant kader. In het typisch 
Beierse etablissement Almrausch geniet u van een koel biertje en regionale 
specialiteiten. U komt helemaal tot rust in het aantrekkelijk wellness center 
(1.500  m²) met fitness, sauna's, stoombad, infraroodcabine, bubbelbaden 
en relaxatieruimte (gratis toegangelijk voor de hotelgasten). Massages en 
schoonheidsbehandelingen zijn betalend. Ondergrondse parkeergarage vanaf 
€ 14/24 uur.
Kamers: kwaliteitsvolle materialen in combinatie met houten meubilair creëren 
een sfeer van luxe en ruimte in de 131 kamers. Ze beschikken o.a. over een 
make-upspiegel en vast tapijt. We reserveren voor u een superior kamer (25 m²) 
voor max. 2 personen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: vanaf 35/dag (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Romantisch logeeradresje in de middeleeuwse stad Füssen. Het culinaire 
aanbod en het bijzonder aantrekkelijke wellnesscenter dragen bij tot het wel-
slagen van uw verblijf in deze mooie Beierse regio. Niet te missen is uiteraard 
het wereldberoemde kasteel Neuschwanstein; u kent het ongetwijfeld uit boe-
ken, prenten en films.

Duitsland

Beieren

WANDELEN
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 3x halfpension
 ∙ 1x lunchpakket (fruit, belegd broodje, 
drankje, energiereep)

 ∙ wandelkaart
 ∙ toegang tot het wellnesscenter 
(behandelingen zijn betalend)

 ∙ gebruik badjassen en pantoffels
(reservering tot 45 dagen voor afreis)

BAYV0028 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Füssen im Allgäu
Op een hoogte van 
800 m is dit de hoogst-
gelegen stad in 
Beieren. Glooiende 
heuvels, steile rots-
wanden en diepblauwe 
meertjes zorgen voor een sprookjesachtig 
decor. Het is ook een historische stad met 
een groot cultureel aanbod. Het vermaarde 
kasteel Neuschwanstein inspireerde Walt 
Disney voor het bouwen van het kasteel 
van Doornroosje in Disneyland.
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DE REGIO’S 

UMBRIË
‘Il cuore verde d’Italia’ 
met schilderachtige 
dorpjes en groene 
heuvels. Boeiende 
plaatsen waaronder 
Assisi en Perugia. 

SICILIË
Een uitzonderlijk rijk 
verleden. Artisanale 
producten, een 
traditionele keuken 
en een fascinerend 
landschap met de 
Etna.

LAGHI
Sprookjesachtige 
meren en groene 
dalen, aan de voet 
van de Alpen. De 
favoriete stek van 
menig kunstenaar en 
schrijver.

SARDINIË
Mooie stranden 
en vaak woeste 
landschappen. 
Intrigerende Nuraghi-
torens. De jetset 
houdt van de Costa 
Smeralda. 

CAMPANIË
De Baai van Napels, de 
Amalfitaanse Kust en de 
Cilentokust. De Vesuvius, 
Pompeï, Paestum, 
de eilanden Capri en 
Ischia...

APULIË, 
BASILICATA EN 
MOLISE
Ongerept. Barok en trulli 
in Apulië. Prehistorische 
grotwoningen in Matera. 
Weidse landschappen, 
mooie stranden. Zo 
gastvrij.

MARKEN EN 
ABRUZZEN
Een van de meest 
ongerepte streken van 
Italië, rijk aan cultuur 
en traditie. Vaak 
beschreven als een 
verborgen juweel.

LIGURIË
De Italiaanse 
Bloemenrivièra. 
Betoverende kust met 
het mooie haventje 
van Portofino en het 
schilderachtige Cinque 
Terre.

PIËMONTE
Golvend groen 
heuvellandschap 
met de Alpentoppen 
op de achtergrond. 
Dé regio voor 
fijnproevers en 
wijnliefhebbers.

VENETO
Fascinerende streek 
begrensd door de 
Dolomieten, het 
Lago di Garda en 
de Adriatische Zee. 
Kunststeden en 
Palladiaanse villa’s.

TOSCANE
Traditie, gastronomie 
en een artistieke 
erfenis zonder 
weerga. Ingeslapen 
middeleeuwse dorpjes 
en uitgestrekte 
stranden.
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Grand Hotel Majestic

Ligging: een unieke ligging op 500 m van het centrum van Pallanza, met weer-
galoos uitzicht op het Maggioremeer en de Borromeïsche eilanden.
Transport: per auto: 840 km (Brussel). Luchthaven Milano Malpensa op 61 km.
Faciliteiten: achter een mooi gerenoveerde gevel wacht u een hotel dat een 
en al elegantie is. Mooie gemeen schappelijke ruimtes, een fraaie inkom-
hal met de receptie en een panoramisch terras over de volledige lengte van 
het hotel. Internethoekje. Hoofdrestaurant La Beola met smaakvol interieur. 
Zomerrestaurant Il Portico. De Toscanini Bar en La Terrazza snackbar kijken 
uit op het meer. Verwarmd binnenzwembad (18  x 6 m). Klein privéstrandje 
(kiezel). De riante tuin is een oase van rust. Fitness- en beautygedeelte. Gratis 
ligstoelen en handdoeken op het strand, aan het zwembad en in de tuin. Privé-
aanlegsteiger, watersporten op 500 m. Parking: vanaf € 15/24 u.
Kamers: de 80 kamers stralen elegantie uit. Ze hebben tapijt. Naar keuze: supe-
rior kamers (16-20 m², max. 2 personen) met zicht op de straat (bad of douche) 
of met gedeeltelijk zicht op het meer (douche) of deluxe kamers met gedeelte-
lijk zicht op het meer (21 m², max. 2 personen, bad of douche, parket). Deluxe 
junior suites met gedeeltelijk zicht op het meer (32 m², max. 4 personen). 
Badjassen zijn aanwezig in alle kamers. Extra bed (3de en 4de persoon) in een 
junior suite: € 124/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  50/dag (volwassene), 
€ 20/dag (kind t/m 3  jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel, 
kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 1 kind van 3 t/m 11 jaar 
in de junior suite van de ouders betaalt € 103/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje (min. 3 nachten). Fles schuimwijn voor jong gehuwden.

Het Grand Hotel Majestic (1870) met de sfeer van de belle époque was het 
favoriete hotel van Claude Debussy, Toscanini en Eleonora Duse. Vandaag 
behoort dit schitterend hotel tot The Small Luxury Hotels of the World. Mooi 
gelegen aan het meer met een sprookjesachtige tuin. Verbania behoort vol-
gens Legambiente tot de meest ecologische steden van Italië.

Maggioremeer

LAGV0039 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Pallanza-Verbania
Dit klein, gezellig 
dorpje met restau-
rantjes en bars hoort 
bij de stad Verbania. 
Vanaf 1800 bouwden 
rijke Milanezen hier in 
de omgeving tal van villa’s. Villa Taranto 
en Villa Giulia met prachtige botanische 
tuinen zijn de meest gekende. Tijdens 
de zomer worden in het dorp vaak gratis 
concerten van klassieke muziek en jazz 
georganiseerd.
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Flora

Ligging: Stresa is erg mooi. Het oude, typisch Italiaanse centrum lokt heel 
wat toeris ten. Het driesterrenhotel Flora is gelegen langs de hoofdstraat, een 
vrij drukke verkeersweg, maar u ondervindt hier weinig hinder van. U logeert 
op 800 m van het centrum van Stresa en op 200 m van het meer en het keien-
strand. Op 200 m vindt u eveneens winkels, bars en restaurants. Bushalte op 
enkele minuten van het hotel. Een greep uit de excursiemogelijkheden in de 
omgeving: breng zeker een bezoekje aan de Borromeïsche eilanden, de boten 
vertrekken op 100 m van het hotel. Ook het nabijgelegen, vredige Lago d'Orta 
met het schilderachtige Orta San Giulio is een uitstapje waard. De trendy 
mode stad Milaan ligt op 82 km. Vanuit Stresa vertrekt een kabelbaan naar de 
Mottarone berg, 1.491 m hoog, en goed voor een fantastisch panorama op het 
Lago Maggiore, het Lago d'Orta en de Monte Rosa.
Transport: per auto: 953 km (Brussel). Lucht haven Milano Malpensa op 50 km.
Faciliteiten: tot uw beschikking staan de hall met de receptie, een zitruimte, 
een bar, een televisieruimte en een restaurant, waar u een verzorgde keuken 
wacht. Het hotel heeft een tuin waar een buitenzwembad voor ontspanning 
en verfrissing zorgt (mei-septem ber). Er is een kinderbadje en het zwembad is 
omringd met gratis ligstoelen en parasols. Handdoekenservice (gratis). U wordt 
bediend op het terras.
Kamers: er zijn 32 kamers in totaal. De tweepersoons kamers (20 m²) beschikken 
over bad of douche, de één persoonskamers steeds over een douche. Daarnaast 
zijn ze voorzien van parket of vast tapijt en hebben ze een balkon. Extra bed 
(3de en 4de persoon): € 62/nacht.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner 4  gangen, keuzemenu met 
bediening aan tafel.
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje.

In dit klein en familiaal hotel aan het Lago Maggiore bent u verzekerd van een 
persoon lijke service. De kamers zijn uiterst comfortabel. Dit hotelletje met 
klassieke inrichting is zeer netjes en keurig en ligt op wandelafstand van het 
centrum. Aan het zwembad komt u tot rust.

Italië

Maggioremeer 

LAGV0011 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Stresa
Een vissersdorp, meer 
dan 1.000 jaar oud, 
groeide uit tot een 
ge zel lig toeristisch 
cen trum. U vindt er 
parken, schitterende 
villa’s, res tau rantjes, bars en mooie boe-
tieks en talrijke water sport mogelijkheden. 
Maak een boot tochtje naar andere 
plaatsen aan het meer en bezoek de 
Borromeïsche eilan den (Isola Bella, Isola 
Madre en Isola dei Pescatori).
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Palazzo Novello

Ligging: in een rustig straatje in het oude gedeelte van Montichiari. Het kas-
teel van Bonoris, de 12de-eeuwse kerk van San Pancrazio en het Lechi Museum 
liggen binnen een straal van 1 km. Het kasteel en het museum maken deel uit 
van de Montichiari Musei, samen met andere musea en de 18de-eeuwse kathe-
draal van Santa Maria Assunta - allemaal te bezichtigen in het centrum. Het 
Garda meer, met als dichtste strand dat van Desenzano del Garda, ligt op 18 km, 
Brescia op 29 km, de cultuurstad Mantua op 45 km, Verona op 57 km en de 
ultieme winkelstad Milaan op 110 km.
Transport: per auto: 1.019 km (Brussel). Luchthaven Verona op 60 km, Milano 
Linate op 103 km.
Faciliteiten: deze authentieke, gerenoveerde villa dateert uit 1650. Historische 
elementen werden met zorg bewaard en roepen de sfeer op van weleer. Een van 
de originele karakteristieken is de sublieme centrale traphal. Op het gelijkvloers 
is er een elegant salon en een honesty bar (24u/24). Massages op aanvraag 
(betalend). Rustige, verzorgde tuin met lig stoelen. Geen lift.
Kamers: met slechts 18 kamers mag u een persoonlijke service verwachten. Ze 
zijn heel gezellig ingericht in warme kleuren met waardevolle stoffen en mate-
rialen. De kamers zijn allemaal verschillend en ademen de geschiedenis van de 
villa. We reserveren voor u een classic kamer (19-22 m²), een superior kamer 
(22-38 m², gratis water in de minibar) of een suite (40-50 m², aparte woonkamer, 
gratis water in de minibar, infraroodsauna). Alle kamers hebben tegelvloer of 
parket. Tweepersoonskamer voor alleengebruik (classic).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 1 Kind (classic) of 2 kinderen (superior/ 
suites) van 3 t/m 12  jaar op de kamer van de ouders betalen (elk) 15/nacht 
(classic/superior), € 20/nacht (suite) (inclusief ontbijt).

In een historische villa uit de 17de eeuw wacht u een persoonlijk onthaal door 
de zusjes Kenda en Nicoletta Novello. Het char man te interieur valt op door de 
vele originele en artistieke details: op merke lijke fresco's, antieke vloeren en 
zorgvuldig gekozen meubilair. Een cosy adresje vlak bij het Gardameer, Brescia 
en Verona.

Gardameer

LAGV0077 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Montichiari
Klein stadje in de pro-
vin cie Brescia dat geldt 
als een ideale uitvals-
basis voor het be zoe-
ken van Noord-Italië 
en het Gardameer. 
Het kas teel van Bonoris met zijn statige 
buiten kant en prachtige decoratie en 
fresco's binnenin is zeker een bezoekje 
waard, net als het Lechi Museum, waar u 
zo'n 350 schilderijen kunt bewonderen.



137

HHHH

FR
EE

P FR
EE

€ €

Villa Pace Park Hotel Bolognese

Ligging: het middeleeuwse Preganziol is strategisch gelegen, op 20  km van 
Venetië en op 3 km van Treviso. Vicenza (74 km, stad van de wereldvermaarde 
architect Palladio) en Bassano del Grappa (54 km), de vele Palladiaanse villa's in 
de buurt, het hogergelegen Asolo op 25 km, het romantische Verona op 122 km 
en Padova op 30 km zijn aanraders. Bushalte aan het hotel. Begeleide fietstoch-
ten in de bergen van Montello en Asolo, golf (18 holes) op 7 km.
Transport: per auto: 1.178 km (Brussel). Luchthaven Treviso op 3 km, Venezia 
op 21 km.
Faciliteiten: lobby met de receptie. Ontbijtruimte in de kelderverdieping. 
Snacks van 19 tot 23 uur. In het restaurant met grote veranda, uitkijkend op het 
park, geniet u van heerlijke regionale en nationale gerechten. Bij mooi weer 
bediening op het terras. Sauna en Turks bad (betalend, uitgez. junior suites) 
en massages (betalend). Openluchtzwembad (25 m², mei-september) met gratis 
ligstoelen en parasols. Handdoeken (betalend). Fietsverhuur: vanaf € 10/dag. 
Ook het riant park is een erg belangrijke troefkaart van dit hotel.
Kamers: 95 kamers. Standaardkamers (20 m², max. 2 personen), classic kamers 
(28 m², max. 2 personen) executive kamers (33 m², 2 volwassenen en 2 kinde-
ren) of junior suites (35 m², max. 2 volwassenen en 1 kind, koffie- en thee-
faciliteiten). Bad en aparte douche. Parket.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  32/dag (volwassene), 
€ 25/dag (kind t/m 11 jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de executive kamers en junior suites: 
1 kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ont-
bijt), 1 kind van 12 t/m 15 jaar geniet 50% korting (inclusief ontbijt). Executive 
kamers: het tweede kind van 3 t/m 15 jaar geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: junior suites: gratis sauna en Turks bad, gratis fietsen volgens beschik-
baarheid, fles Prosecco en fruit op de kamer, dagelijks glaasje prosecco in de 
bar, gratis wijndegustie (07/04-22/10, 29/12-02/01).

Bijzonder sfeervol hotel, net buiten Venetië en Treviso gelegen. Het is onder
gebracht in een mooie villa van 1900, is slechts 2 verdiepingen hoog, en is 
om geven door een immens privépark. Hier leeft het verleden voort: destijds 
was de riante Villa Pace de zomerresidentie van vooraanstaande Venetiaanse 
edellieden. Het hotel werd in 2019 gerenoveerd.

Italië

Veneto 

GOURMET EN DEGUSTATIE
 ∙ 4 nachten in een junior suite
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x gourmet diner bij kaarslicht (4 gangen)
 ∙ prosecco en chocolade op de kamer
 ∙ 1x wijndegustatie (transfer niet 
inbegrepen)

 ∙ 1x gebruik fietsen
 ∙ 1 doosje koekjes (streekproduct)

VTOV0005 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Preganziol (Treviso)
Op 20 km van Venetië, 
ideaal voor het bezoe
ken van de paleizen, 
villa’s, kerken en par
ken die de regio zo rijk 
maken. Bewonder bv. 
in de Via Schiavonia de Villa Franchi. Deze 
villa's deden dienst als zomerresidentie 
van rijke patriciërsfamilies of als admini
stra tieve centra voor de omliggende boer
derijen. Laat u charmeren...
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Sina Villa Matilde

Ligging: omgeven door de Alpen en groene heuvels, op 10 km van Ivrea en op 
45 km van Turijn. Dit is de regio Canavese die gekend is voor middeleeuwse 
kunst en gastronomische geneugten, zonder de wijnen te vergeten. Her en der 
kleine dorpjes, kastelen, torens en landhuizen.
Transport: per auto: 912 km (Brussel). Lucht haven Torino op 35 km, Milano 
Malpensa op 100 km.
Faciliteiten: de centrale hal geeft uit op het park. Diverse salons met haard
vuren en antiek meubilair zijn een ode aan de originele schoon heid van 
het landhuis, bar. De vroegere stallen wer den omgevormd tot een gourmet
restaurant waar traditionele regionale gerech ten geserveerd worden. Tijdens de 
zomer is er een tweede restau rant bij het zwembad. Openluchtzwembad (12 x 
12 m, juniseptember) met poolbar, gratis ligstoelen, parasols en hand doeken. 
SINA Fitness club met gratis fitness, sauna, Turks bad  massages en behande
lingen betalend. Tennisplein en fietsen (gratis volgens beschik baar  heid). Gratis 
parking of garage (9 plaatsen): vanaf € 25/24 uur.
Kamers: 12 kamers in de villa, het hoofdgebouw, en 31 kamers in het bijgebouw, 
de vroegere boerderij. Ze zijn allemaal verschillend. Parket of tegelvloer en 
soms een balkon. Superior kamers (32 m², bijgebouw), deluxe kamers (42 m², 
villa), junior suites en duplex suites (60 m², bijgebouw) of suites (52 m², villa, 
koffie en theefaciliteiten, bubbelbad) (zie ook Uw voordeel). Extra bed (3de 
volwassene) in een superior of deluxe kamer: vanaf € 42/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  50/dag (volwassene), 
€ 23/dag (kind t/m 12 jaar) (4 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. superior kamers). Enkel in de 
(junior/duplex) suites: 1 kind t/m 12 jaar overnacht gratis in de suite van de 
ouders (inclusief ontbijt). Superior en deluxe kamers: 2 kinderen van 4 t/m 
12 jaar genieten 50% korting op de 'extra bed' prijs (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 3 nachten: 1 gratis lunch in het gourmetrestaurant of 1 gratis 
brunch bij het zwembad.

Een relais (afspanning) met een geschiede nis (1700). Dankzij een zorgvuldige 
renovatie wordt vandaag de schoonheid van weleer perfect weergegeven. 
Villa Matilde is om geven door een riant park met paadjes, mooie hoekjes en 
eeuwenoude bomen waar het heel aangenaam wandelen is. Hier wacht u een 
relaxed verblijf. Prima streekkeuken.

Piëmonte

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een superior of deluxe kamer
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 4 gangendiner in het 
gourmetrestaurant

 ∙ 1x lunch in het gourmetrestaurant OF 
1 brunch bij het zwembad

 ∙ 1x wijndegustatie (3 wijnen) in de Tenuta 
Roletto in Cuceglio (op 7 km)

 ∙ ticket voor het Castello di Masino  
(op 7 km, gesloten op maandag)

PIEV0006 N1

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Romano Canavese
Dit dorp wordt gedomi
neerd door een hoge 
klokken  toren. Het ligt 
ten noor den van Turijn 
tegen de grens met 
de Valle d'Aosta. Tot 
de beziens  waardigheden behoren de 
parochie  kerk, het kerkje Santa Marta, het 
adel lijk paleis de Villa Bocca en de noor
de lijke toegangspoort. In de omgeving 
treft u bossen en talrijke wijngaarden.
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Castello di Santa Vittoria

Ligging: schitterend gelegen op een heuvel, tussen de steden Alba en Bra. 
Enkele tips voor trips: Cuneo, de hoofdplaats van de provincie (op 55 km), 
het historische Asti met de schitterende duizendjarige Duomo (op 37 km), het 
gezellige Alba gekend voor zijn witte truffels die u zeker moet proeven (op 
10 km), de barokke stad Bra (op 8 km), de grootstad Turijn (68 km), Alessandria 
(72 km) en uiteraard Barolo, wereldbekend om zijn overheerlijke wijnen (22 km). 
De panorama's onderweg zijn een streling voor het oog  neem uw tijd om al 
dat moois te bewonderen.
Transport: per auto: 1.057 km (Brussel). Luchthaven Torino op 85 km.
Faciliteiten: lounge en elegante bar waar u o.m. kunt proeven van uitmun
tende streekwijnen. Het restaurant Al Castello wordt uitgebaat door derden en 
serveert de traditionele gerechten van de streek (open dinsdag t/m zaterdag). 
Vanaf het openluchtzwembad (6 x 10 m) met bubbelbad geniet u van een fan
tastisch zicht op het omliggend natuurlandschap. Gratis ligstoelen parasols en 
hand doeken.
Kamers: de 38 elegante kamers zijn ingericht in een warme stijl die oud en 
nieuw combineert. Bad (17) of douche (21) en parket. Naar keuze: superior 
kamers met balkon (19 m², max. 2 personen), junior suites (24 m², max. 4 per
sonen) of suites (28 m², max. 2 personen, bad jassen, zithoek). Extra bed 3de 
persoon: € 40/nacht, 4de persoon: € 20/nacht. Tweepersoonskamer voor alleen
gebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet, ook glutenvrije producten).
Kinderen: kinderbedje gratis.

De toren, de oude kasteelmuren en het mooi terras met panoramische ve r   ge
zichten op de Piëmontese omgeving zorgen voor een uniek en on ver getelijk 
verblijf. De decoratie is een mix van oude en moderne elementen. Hier geniet u 
van een prima service en luxueus comfort in een sereen kader.

Italië

Piëmonte 

PIEV0010 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Santa Vittoria d'Alba
Dit pittoresk stadje kijkt 
uit over de uitgestrekte 
wijn gaarden die Pië
mon  te karak teri se ren. 
Deze streek is alom ge 
kend voor haar lekke  re, 
authentieke keuken. De vredige loca tie, 
de culturele beziens waardigheden in de 
nabijgelegen stadjes en de prachtige land
schap pen zijn de troe ven van dit schilder
achtig plaatsje.
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Ca' Vittoria

Ligging: dit hotel ligt heerlijk rustig, in het kleine centrum van het gehuchtje 
Tigliole d'Asti. Neem vooral de tijd om deze schilderachtige regio te verkennen. 
De klassiekers Asti (8,5 km), Alba (25 km), Alessandria (32 km) en Torino (71 km) 
zijn absolute aanraders. Ook Barolo (50 km) loont de moeite, en uiteraard laat 
een lekker Barolowijntje zich niet versmaden... Overal nodigt de mooie natuur 
u uit tot beleven en ontdekken. Onderweg komt u vele ingeslapen dorpjes, 
kastelen en wijngaarden tegen.
Transport: per auto: 995 km (Brussel). Luchthaven Torino op 90 km.
Faciliteiten: inkom, receptie en een gezellige ontbijtruimte. Het restaurant, 
verdeeld over diverse ruimtes, met een warm, sfeervol interieur is vermaard in 
de streek (1 Michelinster). De keuken is een creatieve mix van traditionele en 
hedendaagse ingrediënten. De wijnkaart is zowel nationaal als internationaal 
gericht. Een mooi buitenzwembad (6 x 12 m, apriloktober) met ligstoelen en 
parasols wordt omringd door een rust gevende tuin. Groot terras. Gratis sauna 
en gratis fietsen (volgens beschikbaarheid). In de omgeving: tennis op 500 m, 
manege op 2 km, golf op 10 km.
Kamers: u voelt zich meteen thuis in het uitnodigende Ca' Vittoria. Er zijn 
slechts 10 kamers (18 m², max. 2 volwassenen en 1 kind), elk met een indivi
dueel karakter. Sommige kamers hebben een balkon (volgens beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3  t/m 8  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 70% korting, 1 kind van 9 t/m 12 jaar geniet 50% korting (inclu
sief ontbijt).
Bonus: fruit op de kamer. Bij min. 7 nachten: 1 gratis diner (3 gangen, exclusief 
dranken).

Hier vindt u de rust van het verleden terug in een palazzo uit de 18de eeuw, 
gerestaureerd met oog voor modern comfort en met respect voor de mooie 
omliggende natuur. U logeert er in een piepklein dorpje in de omgeving van 
Asti, in een familiaal kader. Het restaurant is van uitstekende kwaliteit.

Piëmonte 

PIEV0014 N1

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Tigliole d'Asti
Een vredig, minuscuul 
dorpje in een mooie, 
groene omgeving. U 
bent er verzekerd van 
totale rust. Het enige 
geluid komt van de 
toren van de romaanse kerk San Lorenzo... 
Voor wie de rust wil afwisselen met wat 
meer animatie, is er de levendige, nabij
gelegen stad Asti, die in het centrum van 
een van de gekendste wijngebieden van 
Italië ligt.
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Ostelliere

Ligging: landelijk en rustig, omgeven door wijngaarden, in Monte rotondo in de 
heuvels van Gavi. Op 4 km van de autosnelweg en op 55 km van de kusten van 
Ligurië. Bezoek Genua, Milaan en Turijn.
Transport: per auto: 973 km (Brussel). Luchthaven Genova op 50 km, Milano 
Linate en Torino Caselle op 110 km.
Faciliteiten: mooie inkom met de receptie en een gezellige bar. Riant park met 
zonne terras en een buitenzwembad (6 x 12 m, 01/0615/09). Fitness (gratis), 
stoom bad (betalend), massages (betalend). Tussen de wijngaarden ligt het 
gourmet restaurant La Gallina. Het hotel maakt deel uit van het Villa Sparina 
Resort, een project van de familie Moccagatta met als doelstelling tra di tie, de 
regio en het toerisme te verenigen. In de omgeving: paardrijden, fietsen en 
trektochten, diverse golfclubs aan voordeelprijzen. Ook in een aantal win kels 
(de Serravalle Outlet op 3 km en de goudwinkels in Valenza op 50 km) geniet 
u korting. Het hotel organiseert eveneens bezoeken aan de 17deeeuwse wijn
kelder met degustatie. Gratis parking of garage volgens beschikbaarheid.
Kamers: de 28 kamers werden functioneel ingericht met een evenwichtige mix 
van authentieke en hedendaagse meubelen. Ze beschikken over badjassen, par
ket of tegelvloer en ze zijn ruim, elegant en allemaal verschillend. Comfort 
kamers (2025 m², max. 2 personen), junior suites (3035 m², max. 4 personen, 
met sofabed) of suites (3040 m², max. 4 personen, met aparte woonkamer die 
kan gebruikt worden als extra slaapkamer voor de 3de en/of 4de persoon). Extra 
bed (3de en 4de volwassene): € 80/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Junior suites en suites: 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
in de (junior) suite van de ouders betaalt € 50/nacht. Enkel in de suites: het 
tweede kind t/m 14 jaar overnacht gratis (inclusief ontbijt).
Bonus: fles wijn op de kamer. Bij min. 3 nachten: degustatie van 3 wijnen, 
salami en focaccia in La Cantina di Villa Sparina. 

Viersterrenhotel geboren uit de renovatie van een herenboerderij uit de 17de 
eeuw. Het hotel ligt op de heuvel van Monte rotondo di Gavi en kijkt als een 
amfi theater uit op de bossen en wijngaarden. De reno va tie werd uitgevoerd 
met respect voor de originele, landelijke architectuur. U geniet er van gastvrij
heid, warmte en gezellige sfeer. Label van European Winery of the Year in 2021.

Italië

Piëmonte 

ONTDEKKING
 ∙ 4 nachten in een comfort kamer
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje met borrelhapje
 ∙ 1x 4 gangendiner (eerste avond)
 ∙ 1x degustatie van 3 wijnen, salami en 
focaccia

PIEV0011 X1

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Monterotondo di Gavi
Een erg klein dorpje 
midden in de char
man te heuvels van 
Gavi, omgeven door 
tal  rijke wijngaarden. 
Het is er kalm en vredig. 
Hier is de natuur bewaard gebleven. U kan 
er nog reeën, dassen, eekhoorns en hazen 
tegen komen. Een stukje natuur dat de tijd 
heeft weer staan, weg van de drukte...
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Best Western Plus Hotel Genova

Ligging: het viersterrenhotel Best Western Plus Genova is gelegen op een 
steenworp van het treinstation Porta Nuova, op wandelafstand van alle belang
rijke bezienswaardigheden van de stad. U logeert in een historische wijk, vlak 
bij de Via Roma en de Piazza Carlo Felice. U bent omringd door schitterende 
gebouwen  de Opera en het Palazzo Ducale liggen om de hoek  en karakteris
tieke antiekzaken. In 5 minuutjes wandelt u naar de bekende 'Portici', de over
dekte galerijen gebouwd door Vittorio Emanuele die vandaag typische restau
rantjes en boetieks huisvesten. De luchthavenbus stopt op 200 m.
Transport: per auto: 950 km (Brussel). Luchthaven Torino op 20 km.
Faciliteiten: het hotel heeft een mooie, elegante inkom en aanpalend een 
leuke, gezellige bar. In de ontbijtruimte, die zich in de kelderverdieping 
bevindt, wacht u elke morgen een lekker ontbijtbuffet. Gratis gebruik van de 
fitness. Geniet ook van de spa met Turks bad, sauna, emotiedouches, zout
grot,... (betalend, alleen voor +18  jaar tenzij vergezeld van de ouders). Het 
hotel werkt samen met een parkeergarage aan de overkant van de straat (richt
prijs: vanaf € 18/24 uur).
Kamers: het Best Western Plus Hotel Genova biedt 91 kamers aan. Ze zijn alle
maal verschillend qua stijl, van klassiek tot modern. Er zijn geen 2 identieke 
kamers, ze hebben elk een eigen, unieke toets en inrichting. We reserveren voor 
u een classic kamer (20 m²) met een klassieke, functionele inrichting of een 
deluxe kamer met een iets luxueuzere hedendaagse inrichting. Beide types voor 
max. 3 personen. De kamers kunnen zowel parket, tapijt als tegelvloer hebben 
(volgens beschikbaarheid). Extra bed (3de volwassene) vanaf € 21/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension in een restaurant op 300 m: 
€ 35/dag (4 gangen, 1/4 l wijn, 1/2 l water en 1 koffie).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 8 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Best Western Plus Hotel Genova heeft een centrale ligging, vlak naast het 
station Torino Porta Nuova en dicht bij alle bezienswaardigheden, piazza's, 
winkels en restaurants. Het hotel bevindt zich in een klassiek en elegant 19de
eeuws gebouw. Zo bent u meteen in de sfeer van deze fascinerende stad! 
Het personeel is vriendelijk en biedt u een perfecte service, steeds met de 
glimlach.

Piëmonte 

PIEV0003 N1

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Torino
Een stad met veel 
barok bouwkunst en 
musea, waaronder het 
Egyptisch Museum, na 
dat van Caïro het twee
de belangrijkste ter we
reld. Het symbool van de stad is de hoge 
Mole Antonelliana die het Nationaal Film
museum huisvest  van hieruit is het pano
rama op de stad en de Alpen onovertrof
fen. Proef  een glaasje Bicerin, een typisch 
drankje met koffie en chocolademelk.
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Relais del Maro Albergo diffuso

Ligging: de 3 huisjes liggen verdeeld over het dorpje, allemaal in het centrum. 
Rust is hier het kernwoord. De ligging leent zich perfect voor het bezoeken 
van deze regio die, behalve de kust, nog niet zo toeristisch is. U vindt er olijf
gaarden en mooie, uitgestrekte landschappen. Aan de levendige Bloemenriviera 
kan u overdag genieten van het strand en 's avonds van talloze ontspannings
mogelijkheden. De badplaats Alassio ligt op 41 km, het mondaine Sanremo en 
het Regionaal Natuurpark van de Ligurische Alpen beide op 50 km.
Transport: per auto: 1.150 km (Brussel). Luchthaven Nice op 107 km, Genova 
op 123 km.
Faciliteiten: in het hoofdgebouw de receptie en de bar (beide open 821u30), 
alsook de ontbijtruimte voor een lekker, verzorgd ontbijt. Gratis thee met 
zoetigheden in de namiddag (1719 uur). Aangename tuin die uitgeeft op het 
dorpje. Er is een gezellig en charmant terras; mogelijkheid tot lichte lunches 
(12.3015 u). Buitenzwembad met poolbar. Er zijn ligstoelen, parasols en hand
doeken beschikbaar. Massages op aanvraag. Lift (enkel in het hoofdgebouw). 
Privéparking (vanaf € 8/24 uur, vooraf te reserveren). Verhuur elektrische fiet
sen (vanaf € 60/dag, vooraf te reserveren).
Kamers: het hotel is een 'albergo diffuso', wat betekent dat de 14 kamers ver
spreid liggen over 3 gebouwen: Casa Madre (hoofdgebouw), Casa nel Borgo 
90 m verder, en Casa del Fienile op 150 m. De kamers zijn een echte thuis weg 
van huis: de decoratie creëert een zalig comfortgevoel. Voor max. 2 personen: 
standaardkamer (18 m², tweepersoonsbed 140 cm). Voor max. 4 personen: clas
sic kamer (1827 m²) of suite (41 m²). Alle kamers hebben parketvloer. Extra bed 
(3de en 4de volwassene): € 40/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Classic kamers en suites: 2 kinderen van 4 t/m 
7 jaar op de kamer van de ouders betalen elk € 29/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Elena en haar ouders Piera en Claudio verwelkomen u met open armen in 
3 knap gerenoveerde handelshuisjes in het dorpje Borgomaro. Service met de 
glimlach is hier het motto, u zult zich dan ook meteen thuis voelen. De fraaie 
kamers stralen gezelligheid uit en u begint de dag met een uitstekend ontbijt 
met huisgemaakte producten.

Italië

Ligurië

LIGV0042 X1

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Borgomaro
Typisch Ligurisch dorpje 
aan de Imperorivier. 
Het water kabbelt langs 
de huizen die elk hun 
plaats lijken op te eisen 
langs de oever. De kerk 
dateert uit de 17de eeuw en de brugge-
tjes over de rivier zijn een en al charme. 
Op 15 km ligt Imperia aan de gekende 
Bloemen riviera, die getypeerd wordt door 
de kleurige huisjes aan de kust.
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Villa dei Bosconi

Ligging: de Villa dei Bosconi is heel rustig gelegen en geniet een schitterende 
locatie in de heuvels van Fiesole, aan het begin van het Bosconi gebied. De lig-
ging is ideaal om lange wandelingen te maken en te fietsen. In de om liggende 
boerderijen kan u typische, lokale produc ten kopen. De villa bevindt zich op 
slechts 1,5 km van het historisch centrum van Fiesole. Bus 7 brengt u om de 
20 minuten vanaf het grote plein vlak bij de Piazza Mino da Fiesole (op 1,6 km) 
naar Firenze (op 8 km, halte Piazza San Marco) - uiteraard een verplichte uit-
stap. De beroemde Chiantiroute is niet veraf (ongeveer 35 km). Bezoek zeker 
ook het lief ijke San Gimignano met zijn 13 torens (op 63 km) en natuurlijk 
het mooie Siena met de indruk wekkende, schelpvormige Piazza del Campo (op 
80 km). De populaire bad plaatsen langs de Versiliakust bevinden zich op 100 km.
Transport: per auto: 1.214 km (Brussel). Luchthaven Firenze op 15 km.
Faciliteiten: bar en een aangenaam terras. Aparte ontbijtruimte waar 's mor-
gens een buffet voor u klaarstaat. Er is geen restau rant in het hotel, maar het 
vriendelijk personeel zal u graag de beste adresjes in de omgeving aanbevelen. 
Mooi buitenzwembad (15 x 6 m) in de tuin van de villa (mei-september) met 
gratis ligstoelen en parasols. Geen lift. In de omgeving: tennis op 4 km, golf 
(18 holes) op 25 km.
Kamers: de 21 compacte, comfortabele en heldere kamers zijn ingericht met 
klassiek kersenhouten meubilair. We reserveren voor u een supe rior kamer (18-
20 m²) met airconditioning (juni-september) en parket of terracotta vloer. Geen 
wifi op de kamer, wel in de gemeenschappelijk ruimtes. Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik. Extra bed (3de volwassene): vanaf € 25/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).

Villa dei Bosconi biedt een serene, ont spannen sfeer en een ideale ligging voor 
een bijzondere mix van natuur en cultuur. Het is heerlijk vertoeven in de tuin, 
aan het zwembad of op het terras, uitkijkend op een schitterend heuvelland
schap. Een eenvoudig, heel verzorgd en aangenaam adresje met behulpzaam 
personeel.

Toscane

TOSV0200 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Fiesole
Gelegen midden in 
de heuvels van het 
Toscaan se platte
land, uit kijkend op 
het dal van de Arno 
en het nabij  gelegen 
Firenze. U treft er belang rijke Etruskische 
en Romein se overblijfselen, o.m. het 
Romeins theater dat tijdens de zomer 
gebruikt wordt voor het jaarlijkse Estate 
Fiesolana Festival (opera, ballet, concer
ten, film en drama).
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Borgo San Giusto

Ligging: midden het vredige Toscaanse platteland, omgeven door wijngaarden. 
Het stadje van Leonardo da Vinci ligt op 10 km, San Miniato (heerlijke witte 
truffels) op 10 km, de middeleeuwse parel Montespertoli op 15 km, de stad van 
Boccaccio, Certaldo, op 20 km, Firenze op 30 km, Pisa, Lucca en Volterra op 
50 km.
Transport: per auto: 1.230 km (Brussel). Luchthaven Firenze op 34 km, Pisa op 
52 km.
Faciliteiten: receptie (maandag-vrijdag: 7 tot 11 uur en 15 tot 19 uur, zaterdag 
en zondag: 7  tot 11 uur). Cosy wijnshop/bar waar u excellente wijnen ver-
gezeld van lekkere 'salumi' en 'formaggi' kan proeven en ook andere typische 
streekproducten kan kopen (7 tot 19 uur). Halfpension in het restaurant Donna 
Riccarda, net naast de borgo gelegen. Mooi buitenzwembad (15 x 10 m, mei tot 
en met september) met gratis ligstoelen en parasols, handdoeken betalend. 
3 Fietsen (gratis, volgens beschikbaarheid). Geen lift. In de omgeving: tennis 
en paardrijden (2 km), golf (18 holes, 15 km).
Kamers: de 8 kamers (18 m², eenpersoonskamer 14 m²) combineren comfort 
en de authenticiteit van het plattelandsleven op een uitstekende manier. Een 
charmante Toscaanse stijl met exclusieve stukken. Elke kamer is opgedragen 
aan een boeiend personage uit het verleden die op de een of andere manier 
een nauwe band had met de stad Empoli: een schilder, een schrijver, een 
ontdekkings reiziger, een componist,... Airconditioning (mei tot en met sep-
tember) en parket. Extra bed (3de en 4de volwassene): € 21/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag (3 gangen, keu-
zemenu met bediening aan tafel in restaurant Donna Riccarda, huiswijn en 
water inbegrepen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 6 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

De Borgo San Giusto omvat 2 eeuwenoude woningen en een kelder voor de 
wijnproductie. De originele karakteristieken bleven zoveel mogelijk behou
den en werden gecombineerd met vrolijke kleuren. De kamers zijn gezellig en 
romantisch. Deze borgo is een vredige plek, omgeven door een mooie natuur.

Italië

Toscane

TOSV0210 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Empoli
Deze stad is gelegen 
in de provincie Firenze 
en is belangrijk voor 
zijn glas en textiel
industrie. Het voor
naamste bouwwerk is 
de kerk Sant'Andrea aan het hoofdplein, 
de Piazza Farinata degli Uberti. Het Museo 
della Collegiata di Sant'Andrea herbergt 
een rijke collectie schilder en beeldhouw
kunst uit de renaissance.
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Dimora Casa Eugenia

Ligging: aan de oever van een kleine rivier, tussen rotsen en watervallen, ligt 
het middel eeuws dorpje Loro Ciuffenna. Dimora Casa Eugenia ligt vlak bij de 
Ponte a Buriano, de romaanse brug die waarschijnlijk door Leonardo da Vinci 
op de achtergrond in de Mona Lisa gebruikt werd. U verblijft hier precies in 
het midden van de driehoek Firenze (57 km), Arezzo (25 km) en Siena (66 km). 
Deze charmante steden zijn op korte tijd makkelijk te bereiken. Op zo'n 15-tal 
km strekt de regio Casentino zich uit, een heuvelachtig gebied dat befaamd is 
voor zijn rijke paddenstoelenoogst. Stia, een levendig dorpje aan de Arno, ligt 
op 56 km, het boeiende middeleeuwse Lucignano op 63 km en het ommuurde 
Cortona, een van de oudste steden van Toscane, op 90 km.
Transport: per auto: 1.260 km (Brussel). Luchthaven Firenze op 55 km, Pisa op 
150 km.
Faciliteiten: inkom met de receptie, lounge. De gezellige ontbijt ruimte biedt 
een prachtig zicht op de rivier. Bij mooi weer kan u op het terras ontbijten, 
dat eveneens uitkijkt op de rivier. In de buurt bevinden zich enkele uitstekende 
restaurants. Kleine tuin (80 m²). Geen lift (3 verdiepingen). Gratis publieke 
parking op 50 m. In de omgeving: tennis, minigolf en trekking.
Kamers: 7 mooie, uniek ingerichte kamers: classic (17 m²) of deluxe (24 m², zit-
hoek). U beschikt over bad (2) of douche (5). De kamers hebben tegelvloer en 
geven uit op de rivier of op het stadje. Twee persoonskamer voor alleengebruik 
(classic). Extra bed (3de volwassene): € 30/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 28/dag (volwassene) in 
het nabijgelegen restau rant Va'Pensiero (3 gangen met bediening aan tafel). 
Kindermenu t/m 9 jaar ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 27/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Een fabelachtig hotelletje (1300) in het vredige Loro Ciuffenna. De historische 
authen ti citeit van de Dimora Casa Eugenia wordt bevestigd door de fresco's 
in de lounge. Carlo en Francesca runnen hun 'Casa' uiterst professioneel. 
Een excellen te service, een gastvrij onthaal en mooie kamers zijn hier de 
sleutelwoorden.

Toscane

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een classic kamer
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 3x 3 gangendiner in restaurant Va 
Pensiero

 ∙ wijntour met degustatie
 ∙ typische Toscaanse amandelkoekjes 
(cantucci) op de kamer

 ∙ 1x ijsje van de vlakbij gelegen 
gelateria Al Ponte

TOSV0196 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Loro Ciuffenna (Arezzo)
Dit pittoresk stadje 
ge niet een ideale lig ging 
tussen de 3 karakte
ristieke steden Firenze, 
Siena en Arezzo. Een 
voortreffelijke uitvals
basis om kunststeden, culturele beziens
waardigheden, natuur en archeologi
sche parken, en de Chianti kastelen te 
bezoeken. Sportievelingen raden we een 
mountain bike  tochtje aan doorheen de 
Pratomagno en Chiantivalleien.
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L'Ultimo Mulino

Ligging: in het hart van de Chiantiregio, op een paar minuten van de gekendste 
kastelen en gehuchtjes van de streek. Het hotel is omgeven door een natuur-
park van een ongekende schoonheid. Het centrum van Gaiole in Chianti bevindt 
zich op 6 km, dat van Radda in Chianti op 5 km. Enkele aan bevolen uitstappen: 
uiteraard in de eerste plaats de Chiantistreek met Gaiole in Chianti, Radda in 
Chianti en Castellina in Chianti (16 km). Verder is er Siena met de Piazza del 
Campo op 25 km, het magnifieke San Gimignano met zijn 13 torens op 48 km,...
Transport: per auto: 1.272 km (Brussel). Luchthaven Firenze op 60 km.
Faciliteiten: de mooie hall is gedecoreerd in een rustieke stijl en telt 
13 ar caden. Kleine bar met open haard. Het restaurant serveert een lekkere 
Toscaanse keuken. Er is een klein amfi theater voor concertjes. De privétuin is 
mooi geïnte greerd in de natuur en heeft een buitenzwembad (22 x 4 m, open 
01/05-15/10) met ligstoelen, parasols en handdoekenservice. Geen lift (2 verdie-
pingen). In de omgeving: tennis op 4 km, paardrijden op 5 km.
Kamers: 12  kamers met tegelvloer. Ze beschikken over een minibar (enkel 
fessen water). Classic kamers (20 m²), superior kamers (25 m², bubbel bad) 
of deluxe kamers (30 m², patio). Extra bed (3de volwassene) in alle types: 
€ 55/nacht. Tweepersoonskamer voor alleen gebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: 35/dag (3 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 4 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 28/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Midden in de natuur van de prachtige Chianti streek vindt u dit stijlvol en ori
gineel hotel, waar sereniteit en welbehagen primeren. Deze oude molen van 
middeleeuwse oor sprong voldoet aan de eisen van de heden  daagse reizi
ger, met respect voor de ge schiede nis. L'Ultimo Mulino wordt uw thuis in de 
Chiantistreek.

Italië

Toscane

DINING
 ∙ 4 nachten in een classic kamer
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje met borrelhapjes
 ∙ 1x 3 gangendiner
 ∙ bezoek aan een wijnkelder met 
wijndegustatie (3 wijnen)

TOSV0135 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Gaiole in Chianti
Zoals de naam al aan
geeft, ligt Gaiole in 
Chianti op de Chianti
route, tussen de wijn
gaarden en olijf bomen 
die deze streek type ren. 
U wordt er overweldigd door de natuur en 
de rust die deze om geving uit straalt. Bij de 
wijnboeren en in de fattorie (landgoede
ren) wordt u een ruime keuze aan wijnen 
en olijfoliën aangeboden.
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Palazzo Leopoldo

Ligging: binnen de oude, versterkte muren van Radda om optimaal te genieten 
van de gezellige sfeer. De Chiantistreek is een pareltje.
Transport: per auto: 1.277 km (Brussel). Luchthaven Firenze op 89 km, Pisa op 
174 km.
Faciliteiten: Palazzo Leopoldo bestaat uit 2 fraaie, typisch Toscaanse palazzi 
die naast elkaar gelegen zijn. In het oorspronkelijk gedeelte bevinden zich 
een bar en een antieke leeszaal die uit geven op een panoramisch terras. Zalig 
de zonsondergang hier met een glaasje Chiantiwijn... Uitgebreid ontbijt buffet 
in de authentieke keuken uit de jaren 1700. Twee restaurants: Il Girarrosto en 
La Perla del Palazzo, beide met een typsich Toscaanse keuken, zij het met 
een licht verschillende touch (2 verschillende chefs). Binnenzwembad. In het 
naast gelegen palazzo dat één geheel vormt met Palazzo Leopoldo wacht u een 
mooi zonne terras met 2 bubbel baden en de sublieme Spa Vignavecchia (beta-
lend), die het resultaat is van een zorgvuldige restau ratie van de oude wijn-
kelders Vignavecchia in Radda met behoud van de ge welfde plafonds. U kan 
gratis gebruik maken van het buiten zwembad (22 x 4 m) van het hotel L'Ultimo 
Mulino op 4 km. Gratis parkeren net buiten de stadsmuren, op 50 m.
Kamers: 31 uniek ingerichte kamers met originele open haarden, terra  cotta-
vloeren en eeuwenoude fresco's, verspreid over de 2  palazzi, elk met hun 
ontbijt terras. Classic (25 m², max. 3 personen) of superior (30 m², max. 4 per-
sonen). Met mooi uitzicht en voor max. 3 personen: deluxe kamers (35 m²) of 
junior suites (40 m²). Extra bed (3de en 4de volwassene): € 55/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag (3 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel) (uitgez. 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (classic, deluxe, junior suites) of 2 kin-
deren (superior) van 4  t/m 12  jaar op de kamer van de ouders betalen elk 
€ 28/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

In deze voormalige patriciërswoning gaan ge schiedenis, kunst en hedendaags 
com fort hand in hand. Het authentiek inte rieur met waardevolle materialen 
en mooie terracotta vloeren, de attente service, de perfecte ligging en de fijne 
omgeving maken uw verblijf onvergetelijk. Laat u be toveren door de charme 
van Toscane...

Toscane

TOSV0114 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Radda in Chianti
Dit plaatsje is fantas
tisch gelegen op een 
heuveltop en heeft zijn 
middeleeuwse charme 
weten te bewaren. Het 
historisch centrum is 
klein, maar gezellig met smalle straatjes, 
eeuwen oude gebouwen, wijnbars en res
taurantjes. Radda ligt te midden van de 
wijngaarden van de Chiantiroute en biedt 
een prachtig panorama op de valleien.

cl
as

si
c 

ka
m

er



149

HHHH BOUTIQUE

FR
EE

P FR
EE

€ €

Palazzo San Lorenzo Hotel & Spa

Ligging: het Palazzo San Lorenzo bevindt zich in de middeleeuwse bovenstad 
Colle Alta, binnen de eeuwenoude muren van het historisch centrum. U bent 
er om ringd door magnifieke gebouwen daterend uit de middeleeuwen. Neem 
vooral de tijd om door de nauwe straatjes te dwalen... Als souvenir voor de 
thuisblijvers neemt u uiteraard glaswerk mee. In de grootste kristalwinkel, de 
Cristallerie Mezzetti, vindt u mooie, handgeblazen wijnglazen, prachtige vazen 
van Arnolfo di Cambio en gezeefdrukt glaswerk. Colle di Val d'Elsa is interessant 
gelegen tussen de città d'arte (kunststeden) Siena (30 km) en Firenze (57 km).
Transport: per auto: 1.253 km (Brussel). Luchthaven Firenze op 65 km.
Faciliteiten: in een indrukwekkende hal zijn de receptie, de lounge en een 
internet hoekje gevestigd. Trendy bar. In restaurant Sopra le Mura geniet u in 
een charmant kader van een verfijnde Toscaanse keuken. Het ontbijt neemt u 
op de overdekte binnenkoer, het glazen plafond zorgt voor extra licht inval. 
Buitenzwembad (mei-september) met gratis ligstoelen, parasols en hand-
doeken. Wellnesscenter (vanaf 14 jaar) met binnenzwembad, sauna, Turks bad 
en tal van massageruimtes (betalend).
Kamers: de 48 moderne, ruime kamers zijn erg elegant. Minibar (fesjes water) 
en parket. Classic kamers (20 m², max. 2 personen) of superior kamers (25 m², 
bubbel bad, max. 3 personen). Extra bed (3de persoon): € 34/nacht. Prijzen op 
aanvraag: deluxe kamers (25 m², zicht op het historisch centrum), junior suites 
(30 m², bubbelbad, gratis toegang tot het wellnesscenter) en nog ruimere sui-
tes (40 m², bubbelbad, gratis toegang tot het wellnesscenter).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag (3 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Een knap viersterrenhotel met een heel eigen karakter. In 1635 liet de aarts
bisschop Ursimbardi dit historisch paleis bouwen om er een ziekenhuis in 
onder te brengen. Dankzij de nieuwe eigenaars functioneert het imposante 
gebouw van daag als luxueus designhotel. U logeert hier in het hart van een 
historische stad.

Italië

Toscane

TOSV0182 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Colle di Val d'Elsa
Het schilderachtige 
Colle di Val d'Elsa 
be staat uit een bene
den en een boven stad, 
elk met een indivi dueel 
karak ter. De boven stad 
om vat het historisch centrum met middel
eeuwse architectuur. De beneden stad is 
moder ner. Colle di Val d'Elsa produ ceert al 
sinds 1300 glaswerk en is wereldbefaamd 
voor zijn kristalbewerking.
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Dievole Wine Resort

Ligging: een lange weg afgebakend met cipressen brengt u naar dit privé-
domein met een wijngaard van maar liefst 400 ha, op 1,8 km van het centrum 
van Vagliagli. Het Dievole Wine Resort ligt in een rustige omgeving, genesteld 
in de Toscaanse heuvels. Van hieruit bezoekt u vlot de hele Chiantistreek met 
op 13 km Radda in Chianti, op 14 km Castellina in Chianti, op 20 km Gaiole in 
Chianti en op 30 km Greve in Chianti. Siena ligt op 15 km, Colle di Val d'Elsa op 
31 km, San Gimignano op 51 km, Firenze op 60 km,...
Transport: per auto: 1.260 km (Brussel). Luchthaven Firenze op 75 km.
Faciliteiten: Terrazza bar, typisch à-la-carterestaurant met regionale keuken, 
aparte ontbijtruimte. De wijnkelder kan bezocht worden, met mogelijkheid tot 
degustatie. 2 Mooie zwembaden (mei-september, gratis ligstoelen, parasols en 
handdoeken). Uniek is het project 'Natural path at Dievole' met schitterende 
routes om te wandelen, fietsen of paard te rijden, in 2015 ingewijd door Mario 
Cipollini. Lift in het hoofdgebouw (villa).
Kamers: 28 kamers en suites verspreid over diverse gebouwen. Classic kamers 
op de 2de verdieping van de villa, op de 1ste verdieping van Casa Olivo of in 
het kleinere Casa Dievolino. Knappe deluxe kamers op de 2de verdieping van 
de villa of in het kleinere Casa Dievolino. Beide types 24-30 m². Koelkastje aan-
wezig, tegelvloer. Extra bed (3de volwassene): € 80/nacht. Tweepersoonskamer 
voor alleen gebruik. Apparte men ten met 1 of 2 kamers beschikbaar (prijs op 
aanvraag).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  49/dag (volwassene), 
€ 25/dag (kind t/m 12  jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel, 
kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 4 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 67/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: gratis degustatie (3 wijnen) in de enoteca van het Dievole Wine Resort.

Geniet voluit van la dolce vita en de goede dingen des levens: de typisch 
Toscaanse keuken, het rustige platteland en de gast vrij heid. Een glaasje wijn 
op het terras, een diner bij kaarslicht en gitaarmuziek in de historische wijn
kelder,... Dit wijnlandgoed behoorde destijds toe aan een adellijke Florentijnse 
familie.

Toscane 

TOSV0201 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Vagliagli
Dit agrarisch dorpje 
is gelegen in het mid
den van een prachtige 
vallei in het hart van 
de beroem de, magi
sche chianti clas sico 
wijnstreek. Vagliagli behoort tot de pro
vincie van Siena. Cipressen en olijfbomen, 
uit ge strek    te wijn gaarden, verborgen dorp
jes en prach tige middel eeuwse gebouwen 
domi ne ren het landschap.
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Sina Brufani

Ligging: magnifiek, op een heuveltop in het hart van de stad, met fraai pano-
rama over de vallei. Het hotel grenst aan de Rocca Paolina. U verblijft op het 
einde van de centrale Corso Vannucci, vlak bij de roltrappen die u doorheen de 
historische stad loodsen. Alle bezienswaardigheden zijn te voet te bereiken. 
Bettona ligt op 22 km, het Trasimenomeer op 27 km, Assisi op 29 km en het 
middeleeuwse Gubbio op 49 km.
Transport: per auto: 1.361 km (Brussel). Luchthaven Perugia op 14 km, Firenze 
op 164 km.
Faciliteiten: prestigieuze hall met de receptie. Er zijn 2 bars. Restaurant Collins 
serveert een fijne keuken en biedt een uitgebreide wijnkaart; bij mooi weer 
wordt u bediend op het terras. Ontspanningsmogelijkheden: sauna, bubbel-
bad en Turks stoombad. Zwembad en fitness situeren zich in een bijzondere 
Etruskische site. Massages (betalend). Privégarage (vanaf € 20/24 uur, reserve-
ring noodzakelijk).
Kamers: de 94 kamers zijn ingericht in een luxueuze klassieke stijl en stralen 
raffinement en prestige uit. Ze zijn erg comfortabel en beschikken over vast 
tapijt of parketvloer. Naar keuze: superior kamers met zicht op de omringende 
buurt (30 m², max. 2 personen) of ruimere deluxe kamers met zicht op de vallei 
of de omringende buurt (41 m², max. 3 personen (extra bed (3de volwassene) 
vanaf € 55/nacht), soms met balkon).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in een deluxe kamer: kinderbedje gratis en 1 kind van 4 t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting op de 'extra bed' prijs.

Een onklopbare ligging aan een pleintje, uitkijkend over de stad en de 
Umbrische heuvels. Dit charmante hotel is een symbool van exclusiviteit en 
prestige, elegant gedecoreerd met beschilderde plafonds en kostbaar meubi-
lair. Zwembad en fitness zijn ondergebracht in een Etruskische site... subliem!

Italië

Umbrië 

UMBV0036 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Perugia
Een belangrijke univer-
siteitsstad. De geschie-
denis van Perugia kunt 
u herbeleven in de tal-
loze monumenten, ker-
ken en musea. De win-
kelstraat Corso Vannucci is genoemd naar 
de plaatselijke schilder Pietro Vannucci, 
beter bekend als Perugino. De burcht 
Rocca Paolina verzorgt de verbinding met 
het historisch centrum via roltrappen.
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Posta Donini 1579   UNA Esperienze

Ligging: rustig, in een botanisch park, op 10 km van Perugia.
Transport: per auto: 1.370 km (Brussel). Luchthaven Perugia op 15 km, Firenze 
op 150 km.
Faciliteiten: lobby met de receptie, bar dei Lecci (7 tot 23 uur). Aangename 
ontbijtruimte in de veranda uitgevend op de riante tuin. U beschikt over een 
verrukkelijk restaurant, Pantagruel, chic en smaakvol ingericht, waar u geniet 
van de heerlijke traditionele Italiaanse keuken en typische streek gerechten. 
Het hotel is omgeven door een erg mooie botanische tuin (22.000 m²), waar 
Etruskische overblijfselen gevonden werden. Buitenzwembad (6 x 12 m) met 
gratis ligstoelen en parasols, poolbar (mei-september). Binnenzwembad (13 x 
4 m). Spa en wellnesscentrum met 100% bio-verzorgingsproducten (500 m², beta-
lend, toegankelijk vanaf 15 jaar). Gratis parking of garage: vanaf € 15/24 uur.
Kamers: 48 ruime, elegante en uiterst charmante kamers, verspreid over de Villa 
Costanza, het hoofdgebouw, en de Villa Laura. Naar keuze reserveren we voor u 
een classic kamer (26 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of een executive kamer 
(32 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen), beide in de Villa 
Laura of een deluxe kamer (26 m², max. 2 volwassenen) in de Villa Costanza. 
Badjassen en pantoffels zijn aanwezig, minibar met gratis softdrinks. Parket. 
Extra bed (3de volwassene): vanaf € 54/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  40/dag (volwassene), 
€ 33/dag (kind 7 t/m 14 jaar) (3 gangen, keuzemenu) (uitgez. 09/04 en 31/12). 
Kindermenu ter plaatse te betalen (kind t/m 6 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. in deluxe kamers). 1 Kind (classic) of 
2 kinderen (executive) van 3 t/m 14 jaar op de kamer van de ouders betalen 
elk € 47/nacht (inclusief ontbijt). 1 Kind van 3 t/m 14 jaar op de kamer van 
1 volbetalende persoon geniet 30% korting (inclusief ontbijt), de volwassene 
betaalt de prijs in een tweepersoonskamer.
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit stijlvol, historisch hotel is het voor malig buitenverblijf van de adellijke 
familie Donini (1579). De schitterende locatie straalt rust uit. Het hotel bestaat 
uit 2 villa's, die met mekaar verbonden zijn door een overdekte glazen pas-
sage, en is een geslaagde mix van modern en klassiek. Het gebouw is een waar 
museum met prachtige muurschilderingen.

Umbrië 

DINING
 ∙ 5 nachten in een classic kamer
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x 3 gangendiner
 ∙ fles wijn op de kamer
 ∙ 10% korting op de behandelingen in 
de spa

UMBV0020 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

San Martino in Campo
Een vredig, landelijk 
gelegen dorpje. De lig-
ging is ideaal om stad 
en platteland te com-
bineren, en om inte-
ressante uitstappen te 
maken in de regio. Hiertoe behoren in de 
eerste plaats het historische Perugia op 
10 km en het mystieke Assisi op 28 km. 
Ook Spoleto, op 65 km, loont de moeite.
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La Corte di Bettona

Ligging: in het historisch centrum. Deze stijlvolle relais staat binnen de 1 km 
lange muren die het middeleeuwse vestingstadje Bettona omringen. Torens, 
bolwerken en ophaalbruggen herinneren aan de Etrusken en de middeleeuwen 
en bieden een magnifiek uitzicht. Te bezoeken: de Basiliek van San Francesco, 
de Basilica di San Pietro en de al even mooie Basilica di Santa Maria degli 
Angeli, het Oratorio S. Andrea met fresco's en schilderijen van o.m. Perugino.
Transport: per auto: 1.371 km (Brussel). Luchthaven Perugia op 19 km.
Faciliteiten: lobby met de receptie in een huiselijke sfeer. Internethoekje. 
U treft er verder een bar, salons, een leesruimte en een zalig panoramisch 
terras. Het bijzonder sfeervol restaurant bevindt zich in de gewelfde kelders. 
Openluchtzwembad (6 x 5 m, 20/04-31/10), ligstoelen en parasols zijn gratis, 
handdoeken betalend. Spa met sauna, Turks bad, zout kamer, massage- en 
behandelingskamers (betalend). Gratis fitness. Gratis parking: 4 wagens voor 
het hotel en 10 wagens buiten de stadsmuur (rechtstreekse trap naar het hotel).
Kamers: de 39  karaktervolle kamers hebben parketvloeren en zijn allemaal 
anders. De kamers zijn klassiek ingericht in combinatie met modern comfort. 
Naar keuze: classic kamers (17 m², max. 2 personen, zicht op de straat), deluxe 
kamers (21 m², max. 3 personen, zithoek) of junior suites (23 m², max. 2 perso-
nen, badjassen). Extra bed (3de volwassene): € 29/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  30/dag (volwassene), 
€ 20/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht (inclusief ontbijt). Enkel in de classic en 
deluxe kamers: 1 kind van 4 t/m 12  jaar op de kamer van de ouders betaalt 
€ 22/nacht (inclusief ontbijt) (upgrade van een classic kamer naar een deluxe 
kamer en van een deluxe kamer naar een suite).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid, 
champagne en ontbijt op bed. Bij min. 3 nachten: gratis transfer heen/terug 
naar de luchthaven van Perugia.

Karaktervol charmehotel in een oud, ommuurd pand met authentiek karakter. 
Dikke muren, balken en houten plafonds, natuursteen, terracottavloeren en 
gewelven worden gecombineerd met modern meubilair en creëren een stijlvol 
interieur. Het panoramisch terras kijkt uit over de heuvels van Umbrië en over 
de vlakte tot aan Assisi.

Italië

Umbrië

UMBV0021 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Bettona
Dit ommuurd stadje 
straalt charme en rust 
uit met de sfeer van 
weleer. Bettona is een 
kleine gemeenschap 
in het centrum van 
Umbrië. Het stadje heeft Etruskische ori-
gines en wist zijn middeleeuws karakter 
te behouden. De originele stadswallen 
die nog in goede staat verkeren en een 
Etruskische tombe getuigen hier nog van.
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4 DAGEN VIOLE COUNTRY

 ∙ 3 nachten in een country kamer
 ∙ 3x ontbijtbuffet
 ∙ 1 welkomstaperitief van het huis, bij mooi weer 
op het heerlijke buitenterras

 ∙ 1x 4 gangendiner (exclusief dranken)
 ∙ bezoek aan de biologische wijn- en olijfgaarden 
van één van Umbrië’s meest gerenommeerde 
wijnproducenten

 ∙ degustatie van 5 bio-wijnen 
(Assisi DOC en Umbria IGT)

 ∙ uitgebreid assortiment geroosterde bruschetta 
met bio-olijfolie, typische vleeswaren en kazen 
van Norcia/Umbrië, typisch dessert als afsluiter

UMBVP049

Viole Country

Ligging: op 3 km van Assisi, landelijk en rustig, op de flanken 
van de Monte Subasio, met vergezichten over de Tibervallei.
Transport: per auto: 1.372 km (Brussel). Luchthaven Perugia 
op 18 km.
Faciliteiten: receptie (7  tot 23u30). Bar (7  tot 23u30). Het 
restaurant Le Viole di Assisi serveert authentieke Umbrische 
gerechten, met lokale biologische en seizoensgebonden pro-
ducten. Tuin met openluchtzwembad (8 x 12 m, mei-oktober) 
en een verwarmd bubbelbad. Gratis ligstoelen en parasols, 
handdoeken betalend. Massages betalend.
Kamers: 36  kamers, comfortabel en eenvoudig. Naar keuze: 
country kamer met handgemaakte meubelen, balkon en tegel-
vloer (16 m², max. 2 personen), comfort kamer met een elegan-
tere inrichting, balkon en parket (20-22 m², max. 3 personen) 
of een panorama kamer met balkon, uitzicht op de Umbrische 
vallei en parket (20 m², max. 2 personen). Extra bed (3de vol-
wassene): € 21/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 30/dag 
(volwassene), € 20/dag (kind t/m 12  jaar) (4 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel) (uitgez. 09/04 en 15/08).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Enkel in de comfort kamers: 
1 kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders 
(inclusief ontbijt), 1 kind van 6 t/m 12 jaar geniet 50% korting. 
Het tweede kind van 3 t/m 12 jaar geniet 50% korting.

Sinds 1982 verwelkomt de familie Dionigi gasten in deze oase 
van rust net buiten Assisi. Laat u verrassen door de Umbrische 
tradities en de ongelooflijke zonsondergangen.

UMBV0049 N1

Assisi
Deze middeleeuwse stad met pleintjes en fonteintjes beheert 
de erfenis van de Heilige Franciscus. In de Basilica di San 
Francesco, waar hij begraven ligt, zijn er fresco's van Giotto.

Umbrië

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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I Calanchi Country Hotel & Resort

Ligging: omringd door olijf- en wijngaarden en met een panoramisch zicht over 
de groene heuvels van de Piceno streek, bekend om de uitstekende wijnen, de 
zwarte truffel en de gefrituurde gevulde olijven. Excursies: Offida (op 11 km), 
bekend om zijn kantklostraditie; Ascoli Piceno (op 37 km), stad van de traver-
tijn, met een van de mooiste pleinen van Italië; het bedevaartsoord Loreto en 
Recanati (op 73 km), geboortestad van de Italiaanse dichter Giacomo Leopardi. 
Macerata met zijn openluchtopera op 80 km. De Marchigiaanse Palmenrivièra 
lonkt op zo'n 15 km met het kleine, gezellige Cupra Marittima en de populaire 
badplaats San Benedetto del Tronto.
Transport: per auto: 1.420 km (Brussel). Luchthaven Pescara op 60 km, Ancona 
op 90 km, Rome op 220 km.
Faciliteiten: receptie waar men u graag tips geeft voor leuke uitstapjes in de 
omgeving. Aanpalend de piazzetta, het centrale binnenplein, waar u bij mooi 
weer - bovenop het verrukkelijke, panoramische uitzicht - ook van het ontbijt 
en het diner kan genieten. Het uitstekende à-la-carterestaurant La Piazzetta 
biedt een verfijnde, Italiaans-regionaal geïnspireerde keuken, overgoten met 
de beste wijnen. Buitenzwembad, met ondiep kindergedeelte, waar u terecht 
kunt voor de nodige verfrissing op warme dagen (gratis ligstoelen, parasols en 
handdoeken). Poolbar, solarium en kleine fitnessruimte.
Kamers: 32 elegante en comfortabele kamers en suites. De inrichting is klassiek 
en telkens verschillend. Parketvloer. We reserveren voor u een superior kamer 
(23 m², max. 2 personen), een deluxe kamer (30 m², max. 3 personen) of een 
junior suite (32 m², max. 3 personen). Executive suite (52 m², max. 5 personen). 
Extra bed (3de volwassene): € 30/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht. Deluxe kamers en junior suites: 1 kind van 
3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 26/nacht.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: schuimwijn en bloemen.

Schitterende ligging omringd door landschappen van een ongeziene schoon-
heid en ideaal als uitvalsbasis om de streek te ontdekken, zowel richting 
binnen land als richting kust. De warme gastvrijheid en ongedwongen, relaxte 
sfeer, de uitstekende keuken en het panoramisch buitenzwembad, maken van 
dit hotel een perfect adresje voor een onvergetelijke vakantie in de Marken.

Italië

Marken
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UMBV0053 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Ripatransone
Heuvelstadje gele-
gen in het hart van de 
Piceno streek in het 
zuiden van de Marken. 
Gelegen op 500 m 
hoogte, biedt het over-
weldigende uitzichten op het omringende 
landschap: van het Majella bergmas-
sief (Abruzzen) tot de Conero Rivièra en 
de Adriatische Zee. Vandaar de bijnaam 
Belvedère van de Piceno streek.
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Castello di Monterado

Ligging: op een heuvel aan het kleine dorpsplein van Monterado, op 12 km van 
de kust. Badstadje Senigallia, op 15 km, met ruim aanbod aan restaurants, bars 
en winkels. Ancona en de Riviera del Conero op 60 km. Frasassi met indrukwek-
kende grotten op 50 km. Urbino op 55 km (prachtige renaissance architectuur).
Transport: per auto: 1.306 km (Brussel). Luchthaven Ancona op 40 km, Perugia 
op 106 km.
Faciliteiten: de geschiedenis van dit kasteel gaat terug tot de 13de eeuw. De 
verschillende ruimtes werden prachtig gerenoveerd. Authenticiteit en modern 
comfort gaan hier perfect samen. Aan de receptie (8-23 uur) wordt u gastvrij 
ontvangen door Orlando en Kira. De bibliotheek nodigt uit tot het lezen van 
een boek of een kaart- of schaakspelletje. Biljartkamer. Het heerlijke ontbijt-
buffet wordt geserveerd in een van de aangename salons. Ontspannen kunt u 
aan het zwembad in de tuin (seizoensgebonden, 9-19 uur). Gratis ligstoelen, 
parasols en handdoeken. Bistro (open voor het diner tijdens de zomermaan-
den) met een beperkte, dagelijks wisselende kaart (vis-, vlees-, en vegetari-
sche gerechten). Poolbar waar u ook snacks kunt verkrijgen (01/07-31/08). Op 
aanvraag: kook cursus en degustatie van wijn en streekproducten (betalend).
Kamers: 15 kamers, steeds met een tweepersoonsbed, voor max. 3 personen. De 
kamers zijn uiterst comfortabel en hebben een prachtige inrichting met authen-
tieke elementen. Parket of tegelvloer. Tweepersoonskamers Castello (25 m²) met 
zicht op het omringende landschap en een moderne inrichting met originele 
elementen zoals balken aan het plafond. Suite castello (60 m²) met aparte 
zithoek, fresco's en antiek meubilair of 1  suite del principe (100 m²): idem 
maar ruimer en luxueuzer en met terras. Extra bed (3de persoon): € 52/nacht. 
7 Appartementen (superior, max. 3 personen en deluxe, max. 4 personen) in een 
apart gebouw (zonder lift) op 30 meter van het castello (prijzen op aanvraag).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Een kleinschalig, familiaal gerund hotel in het centrum van het charmante 
dorpje Monterado. De gastvrije eigenaars van Castello di Monterado doen 
er alles aan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. De neef van 
Napoleon liet de fresco's aanbrengen ter gelegenheid van zijn huwelijksreis - u 
kan ze hier nog steeds bewonderen!

Marken

UMBV0050 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Monterado
Een klein, rustig 
dorpje gelegen op 
een heuvel, in het 
hart van de Marken. 
Van hieruit heeft u 
een prachtig zicht op 
zowel de Cesanovallei en de Apennijnen 
als de Adriatische Zee. Monterado wordt 
ge domineerd door het kasteel en heeft 
een gezellig pleintje met enkele winkeltjes 
en een restaurant.
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Italië

Giardino

Ligging: op 1  km van het middeleeuws dorpje San Lorenzo in Campo met 
het Palazzo della Rovere uit de 16de eeuw. Het ommuurde Urbino, Unesco-
Werelderfgoed, is de bakermat van de renaissance. De vermaarde Italiaanse 
schilder Rafaël is er geboren. Het zandstrand van Marotta aan de Adriatische 
Zee ligt op 25 km, de badplaats Senigallia op 33 km en de idyllische baaien van 
de Riviera del Conero op 85 km. De grotten van Frasassi op 38 km zijn een uniek 
natuurfenomeen; in de grootste ruimte past zelfs de Dom van Milaan.
Transport: per auto: 1.315 km (Brussel). Luchthaven Ancona op 58 km, Perugia 
op 94 km.
Faciliteiten: receptie en barservice. De uitbaters kennen de streek door en 
door en zullen u graag wegwijs maken, zowel wat cultuur als ontspanning 
betreft. In het salon staat de grote open haard symbool voor de familiale sfeer. 
In de keuken worden alleen ingrediënten van uitstekende kwaliteit gebruikt 
- de presentatie is eigentijds. Het elegant restaurant Il Giardino heeft een uit-
gebreide kaart met zowel typische streekgerechten als vegetarische en gluten-
vrije gerechten (kindermenu mogelijk). Het wordt vermeld in talrijke nationale 
en internationale gourmetgidsen. De wijnkelder telt 800  labels en meer dan 
10.000 flessen, niet alleen afkomstig uit de Marken en Italië maar uit de hele 
wereld. Zwembad (10 x 20 m) met gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. 
Tennis op 1 km, paardrijden op 5 km en watersporten op 25 km.
Kamers: 15  kamers met een eenvoudige inrichting. Ze beschikken over een 
parket vloer, soms met balkon of terras. We reserveren voor u de superior kamers 
(16-18  m², extra bed (3de persoon): €  18/nacht. Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 32/dag (3 gangen met 
bediening aan tafel) (van dinsdag t/m vrijdag, uitgez. 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Il Giardino begon in 1971 als een simpele trattoria met la Mamma Efresina aan 
het fornuis, die sterk geloofde in de traditionele, authentieke keuken. Ook 
haar zoon Massimo volgde deze filosofie. Vandaag staat ook kleinzoon Paolo 
in het restaurant, die dankzij zijn Canadese moeder perfect Engels spreekt. De 
familie Biagiali is heel gastvrij.

Marken

ONTDEKKING
 ∙ 5 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje (glaasje 
marchigianowijn)

 ∙ 1x degustatiemenu (5 gangen)
 ∙ 4x halfpension
 ∙ 1x wijndegustatie (6 glazen)
 ∙ wandeling in San Lorenzo in Campo 
met gids (Engels, 1 uur)

UMBV0045 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

San Lorenzo in Campo
Dit dorp langs de val-
lei van Cesano in de 
Marken ontstond tus-
sen de 7de en 9de 
eeuw. Het ontstaan 
van het plaatsje wordt 
gelinkt aan de beroemde benedictijnen-
abdij, die werd gebouwd met restanten 
van de oude stad Suasa. Door de eeuwen 
heen ontwikkelde het dorp zich op de heu-
vel naast de oude abdij. Het karakteristiek 
pleintje wordt 'la Padella' (pan) genoemd.
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Sextantio Albergo diffuso

Ligging: in het centrum van het dorpje, omgeven door de gevarieerde natuur-
landschappen van de Abruzzen. Er zijn enkele restaurantjes in de buurt. Op 
10 km ligt de Rocca Calascio, een 10de-eeuwse burcht op de top van een berg. 
L'Aquila ligt op 28 km. Het dorp is omgeven door verschillende natuurparken 
met o.m. bruine beren, wolven, adelaars,... Aanrader is het Nationaal Park Gran 
Sasso e Monti della Laga. De Gran Sasso domineert het park met zijn hoogte 
van 2.900 m. De Campo Imperatore, een immense uitgestrekte hoogvlakte, ligt 
op 27 km en is ook te bereiken via de kabelbaan in Fonte Cerreto op 40 km van 
het hotel. In de winter is dit een populair skigebied.
Transport: per auto: 1.536 km (Brussel). Luchthaven Rome op 186 km, Perugia 
op 221 km.
Faciliteiten: bar Il Cantinone (17-23 uur). Het restaurant Locanda Sotto Gli 
Archi biedt de traditionele keuken van weleer (enkel diner). Het hotel serveert 
een waaier aan unieke ervaringen, terug naar de basis: broodbakken, weven, 
koken,... Andere activiteiten: truffeljacht (seizoen), massages, be geleide 
mountainbikeroutes, paardrijden, enz. Gezien de regio zich perfect leent voor 
daguitstappen in de natuur, kan het hotel een picknick voorzien in een hand-
geweven rieten mand. Gratis parking in de buurt van het hotel.
Kamers: de 29 kamers liggen verspreid over het dorp (= albergo diffuso) en 
zijn authentieke pareltjes. U keert terug naar de middeleeuwen, maar wel met 
subtiel hedendaags comfort (zoals vloerverwarming). We reserveren voor u de 
classic kamer (25 m², max. 2 personen) met een essentiële maar verfijnde inrich-
ting, of de superior kamer (35 m², max. 2 personen) die iets rijker is aangekleed. 
Er zijn ook suites (50 m², max. 3 personen, aparte leefruimte, zie ook Uw voor-
deel). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de suites: 1 kind t/m 12 jaar overnacht 
gratis in de suite van de ouders (inclusief ontbijt).

Een middeleeuws dorpje in de mystieke Abruzzen waar de huisjes gerenoveerd 
werden met een grenzeloos respect voor hun oorsprong. U gaat terug in de tijd 
en herbeleeft de tradities, de ambachten, de keuken en het dorpsleven van 
weleer. U leeft er héél dicht bij de natuur en laat voor even uw eigen wereld 
los. Echt uniek!

Abruzzen

UMBV0047 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Santo Stefano di Sessanio
Daniele Kihlgren reed 
er toevallig voorbij en 
werd sprakeloos bij het 
zien van het oude, inge-
slapen dorpje op een 
verlaten heuveltop in 
een landschap van buiten gewone schoon-
heid... Hij besloot het dorpje terug tot 
leven te brengen. De missie van Sextantio 
is om vergeten plaatsjes, hun geschiede-
nis, architectuur en gebruiken te redden 
van de ondergang.
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Torre Sant'Angelo

Ligging: aan de meer rustige en ruige zuidkust van het eiland Ischia, met 
sublieme uitkijk op de Middellandse zee, de baai en het oude, schilderachtige 
dorpje Sant'Angelo (op een schiereiland op 3 km). Een klein pad leidt u naar het 
kiezelstrandje van Sorgeto, met natuurlijke warmwaterbronnen, op 200 m van 
het hotel. Forio, op 4 km, heeft een gezellig en mooi historisch centrum met 
vele winkels en restaurants. De overzetboten verbinden het eiland met Napels, 
Sorrento en Capri, vanuit Casamicciola Terme, op 10 km, en vanuit Ischia Porto 
op 14 km.
Transport: luchthaven Napoli op 57 km. U bereikt het eiland per boot vanaf 
Napoli of Sorrento.
Faciliteiten: inkom met de receptie (8 tot 13 uur) en lounge met bar. Begin uw 
dag met een smakelijk ontbijt op het terras met vergezicht. Ook 's avonds kan 
u buiten op het terras dineren. Het à-la-carterestaurant Paccheri e Carezze ser-
veert traditionele mediterrane gerechten. Het lager gelegen thermaal buiten-
zwembad met zeezicht bestaat uit drie delen: een deel met een temperatuur 
tussen 18 en 22 °C, de twee andere delen tussen 30 en 40 °C (één met bubbel-
bad). Poolbar (snacks). Gratis ligstoelen en parasols. Handdoeken betalend. 
Kleine spa met plonsbad en sauna. Massages (betalend). Het hotel biedt een 
gratis shuttledienst (op aanvraag) die u naar het dorpscentrum brengt. Er is 
ook een gratis shuttledienst naar de stranden van Citara en Maronti.
Kamers: slechts 18 kamers met een frisse, hedendaagse inrichting. Alle kamers 
hebben keramische tegelvloer en een balkon of terras. Naar keuze: superior 
kamers (12-15 m², gedeeltelijk zeezicht) of deluxe kamers (15-20 m², frontaal 
zeezicht). Extra bed (3de persoon) in beide types: € 41/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 20/dag (3 gangen, keuze-
menu, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.

Dit sympathiek, kleinschalig hotel wordt al meer dan 40 jaar met hart en ziel 
door de familie Castellaccio gerund. Een leuk adresje om tot rust te komen 
en het mooie Ischia te verkennen. Een lekker aperitiefje, het ruisen van de 
zee op de achtergrond, een onvergetelijk uitzicht, het is echt genieten op het 
panoramisch terras...

Italië

Ischia 

AMAV0074 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Forio d'Ischia
Dit mooie eiland voor 
de kust van Napels is 
wereldberoemd voor 
zijn geneeskrachtige 
warmwaterbronnen die 
hun oorsprong vinden 
in de vulkanische activiteit op Ischia. Het 
is een vruchtbaar en verrassend groen 
eiland met veel wijnbouw. Het hoogste 
punt ligt op 788 m. Ischia kent ook een 
rijke gastronomische traditie.
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Grand Hotel Masseria Santa Lucia

Ligging: een groene ligging op 7 km van het centrum van Ostuni, vlak bij 
de zee. Ostuni is een gezellig stadje met typerende straatjes en traditionele 
winkeltjes, beschermd door eeuwenoude wallen. Bezoek de kathedraal en de 
Monacellekerk. Andere aanraders zijn de trulli van de Valle d'Itria, Alberobello, 
hoofdstad van de trulli (41 km) en de Castellana Grotte (49 km).
Transport: luchthaven Brindisi op 25 km, Bari op 90 km.
Faciliteiten: de Masseria Santa Lucia is een eigentijdse versie van een traditio-
neel landhuis. Het interieur is een mix van oude elementen en moderne accen-
ten. In het oorspronkelijke gebouw zijn de receptie, de aangename bar en het 
restaurant ondergebracht. Het restaurant biedt een stijlvol kader en is bekend 
in de streek voor zijn uitstekende keuken en zorgvuldig geselecteerde wijnen. 
De elegante hall is een gezellige ontmoetings plaats. Via de tuin bereikt u het 
prachtige zwembad (mei-septem ber, met zeewater en apart kindergedeelte). 
Het privéstrand situeert zich op 500 m (gratis pendeldienst). Gratis ligstoelen 
en parasols aan het zwembad en op het strand. Gratis tennis en minivoetbal, 
fietsen betalend. Beautycenter betalend. Van 15/06-15/09 is er 's avonds regel-
matig muziek voorzien en eenmaal per week wordt er een typische Puglia-avond 
georganiseerd.
Kamers: 132 kamers (22 m²) in een hedendaagse stijl, verdeeld over hoofd- en 
bijgebouw. Tegelvloer. Extra bed (3de volwassene): 20% korting.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3 gangen, keuzemenu met 
bediening aan tafel). Volpension: vanaf € 13/dag (volwassene), € 11/dag (kind 
t/m 12 jaar) (lunch met bediening aan tafel, 15/06-15/09 buffet 1x week).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 11 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief halfpension).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 11 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (inclusief half- of volpension).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: fles wijn en fruitmand.

Voor de restauratie van deze oude kasteel boerderij werd beroep gedaan op 
een archi tect die op geraffineerde wijze moderne elementen heeft weten te 
in te gre ren in de bestaande gebouwen. U logeert er omgeven door de heer
lijke geuren van amandelen en citrusvruchten. Hier wacht u een gevoel van 
sereniteit...

Italië

Apulië

PUGV0008 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Marina di Ostuni
Dit is de badplaats van 
Ostuni met vakantie
dorpen, campings en 
avond vertier. Ostuni 
zelf (op 8 km) ligt op 
3 heu vels en wordt 'de 
witte stad' genoemd omwille van de wit
gekalkte huizen. Ostuni presenteert zich 
als een typische stad van Apulië, gebouwd 
in harmonie met de natuur en met over
blijf selen uit de diverse historische 
perio des.

st
an

da
ar

dk
am

er



www.transeurope.com162

COUNTRY HOUSE BOUTIQUE

FR
EEP FR
EE

€ € €

ju
ni

or
 s

ui
te

Masseria Fano Relais & Wine

Ligging: op zo'n 5 km van het centrum van Salve, midden in de velden. De 
badplaatsjes Torre Pali en Pescoluse met hun populaire stranden liggen beide 
op 10 minuten rijden. In een halfuur bereikt u de meest zuidelijke punt van de 
laars, Leuca (12 km) en de kliffen van Punta Meliso. Het heiligdom Santuario 
di Leuca met een vuurtoren dateert uit het begin van het christendom. Voor 
de Italianen is de regio Apulië synoniem voor de trulli, witgekalkte huisjes met 
rond, conisch dak. U vindt ze o.m. in Alberobello en Martina Franca op zo'n 
2 uur rijden. Het landgoed waarop deze masseria is gelegen, is enorm uitge-
strekt. Gebruik een van de fietsen om het domein te verkennen en maak kennis 
met de typische 'pajare' (historische huisjes) van de Salento!
Transport: luchthaven Brindisi op 110 km, Bari op 225 km.
Faciliteiten: u kunt terecht aan de receptie voor informatie en tips over de 
omgeving. Er is een lounge met haardvuur en in de ontbijtruimte geniet u van 
een heerlijk buffet. Op warme dagen neemt u het ontbijt op het terras in de 
grote tuin, omgeven door mooie rotsgesteenten. Klein buitenzwembad, met 
gratis ligstoelen, handdoeken en pantoffels, en solarium. Bistro La Terrazza 
(open 13u-19u30). De olijfolie van eigen bodem behoort tot de beste ter wereld 
en vloeit uiteraard rijkelijk. Wijn- en olijfoliedegustaties op aanvraag.
Kamers: de 8 ruime en stijlvolle kamers en suites zijn met veel oog voor detail 
ingericht. Veel van de authentieke elementen, zoals de stenen muren, zijn 
behouden. Typisch Apulische stenen 'pietra' vloer met vloerverwarming. Voor 
max. 2 personen: deluxe kamers (20 m²), junior suites (35 m²) of, in de toren 
en enkel toegankelijk via trappen: 1 suite met zeezicht (50 m², groot terras met 
zicht op de tuin, de rivier en in de verte de zee). Max. 4 personen: familiesuite 
(55 m², 2 slaapkamers en living, extra bed (3de en 4de volwassene): € 60/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht. Enkel in de familie suites: 2 kinderen van 
3 t/m 11 jaar in de suite van de ouders betalen elk € 31/nacht.

Volledig gerestaureerde masseria met een toren uit 1577. Service en kwali
teit staan centraal. Een absolute aanrader voor wie in een rustige setting van 
Apulië wil genieten. Ontdek de typische pajarehuisjes, mooie stranden en de 
meest zuidelijke punt van de hak. Het bijzondere karakter van deze masseria 
neemt u mee terug in de tijd.

Apulië

PUGV0055 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Salve
Stadje in het uiterste 
puntje van de hak van 
Italië, in de buurt van 
diverse interessante 
plaat sen. Eén daarvan 
zijn de 'Maldive del 
Salento', waar witte droomstranden het 
decor be palen. Ook de kliffen van Punta 
Meliso zijn een absolute must. Lecce, op 
zo'n uurtje rijden, ook wel het 'Firenze van 
het Zuiden' genoemd, met een prachtig 
historisch centrum.
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Italië

Masseria Stali

Ligging: op de grens van het dorpje Caprarica di Lecce, te midden van de olijf-
gaarden, op 12 km van Lecce. Bezoek er het prachtig historisch centrum, met 
de Palazzo Vescovile en de Duomo als twee mooie voorbeelden van de barok 
die deze stad typeert. Nabij Torre dell'Orso (19 km) vindt u de Roca Vecchia 
met de feeërieke Grotta della Poesia. De gehele kustlijn van de Salento wordt 
gekenmerkt door torens (Torri). De Ionische kust is bijzonder gekend om zijn 
parelwitte stranden en blauwe zee. In de kathedraal van Otranto (30 km) vindt u 
een reusachtige vloermozaïek uit de 12de eeuw. Gallipolli ligt op 40 km. De witte 
kliffen van Leuca op 63 km, Ostuni op 94 km, de trulli van Alberobello op 130 km.
Transport: luchthaven Brindisi op 53 km, Bari op 180 km.
Faciliteiten: inkom met receptie (8 tot 24 uur), lounge en bar. In het à-la-carte  -
restaurant worden biologische en streekgebonden ingrediënten gebruikt. Bij 
mooi weer kan u buiten dineren (mei-oktober). Vaak ook thema-avonden en 
tijdens de weekends regelmatig pizza. De eigenaars produceren hun eigen olijf-
olie. In de tuin met eeuwenoude olijfbomen vindt u een zwembad (17 x 6 m) met 
poolbar, gratis ligstoelen en parasols. Een tweede kleiner zwembad (diameter 
4 m) met hydromassage. Outdoor wellnesszone (massages betalend). Geen lift.
Kamers: deze gerenoveerde masseria telt 20 kamers op het gelijkvloers, verdeeld 
over twee bijgebouwen die zich in de tuin bevinden. De ruime kamers hebben 
een sobere, hedendaagse stijl en zijn voorzien van alle comfort. Tegelvloer. We 
reserveren voor u een classic kamer (30 m², max. 2 personen), een triple kamer 
(30 m², voor 3 personen) of een familiekamer (60 m², min. 4 personen, max. 
6 personen, zie ook Uw Voordeel, 2 kamers, 2 badkamers).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  45/dag (volwassene), 
€ 25/dag (kind 6 t/m 12 jaar), € 20/dag (kind t/m 5 jaar) (3 gangen, keuzemenu, 
inclusief water en 1 glas wijn, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar over-
nachten gratis in de familiekamer van 4 volbetalende personen (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Een leuk adresje, met een recent aan gelegd buitenzwembad en comfor tabele 
ruime kamers, in een plattelandsomgeving net buiten Lecce. U kan de prach
tige Salentozandstranden vlot bereiken. In deze ecologische agriturismo 
delen de sympathieke eigenaars graag hun kennis over biologische olijfolie 
en het productieproces.

Apulië 

PUGV0060 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Caprarica di Lecce
Dit landelijk dorpje 
ligt in de streek van 
Salento, het zuide
lijk deel van Apulië, 
omringd door talloze 
olijfbomen, niet ver van 
het stadje Lecce, de parel van de zuide
lijke barok. Het Grieks verleden van Magna 
Graecia (GrootGriekenland) leeft verder in 
het lokaal dialect, het Griko, dat nog altijd 
wordt gesproken in Caprarica en de omlig
gende dorpen.
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Masseria Bandino

Ligging: rustig, op 2 km van het centrum. Otranto is een van de mooist ge legen 
stadjes van de provincie met een intact gebleven historische binnenstad, een 
haven, een boulevard, een zandstrand, restaurantjes, een kasteel en een 
onwaarschijnlijk blauwe zee. Het hotel is omgeven door een pijnboombos. De 
barokke stad Lecce ligt op 45 km, net als het ommuurde Gallipoli aan zee.
Transport: luchthaven Brindisi op 85 km.
Faciliteiten: gezellige inkom en receptie, bar. Restaurant voor het ontbijt, 
en daarnaast een à-la-cartekaart met excellente streek gerechten op basis 
van verse kwaliteitsingrediënten. Bij mooi weer wordt u buiten op het terras 
bediend. Zalig zonnebaden aan het buitenzwembad (01/04-31/10) met gratis lig-
stoelen en para sols in een mooi natuurlijk kader, handdoeken zijn betalend. Er 
is een speelpleintje voor kinderen. In de omgeving: fietsverhuur, paardrijden, 
boot tochten, duikactiviteiten,...
Kamers: deze masseria telt slechts 20 kamers (17-20 m²). We reserveren voor u 
een comfort kamer voor max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen. 
Ze zijn eerder sober qua inrichting, maar geheel verzorgd. Ze beschikken over 
tegelvloer of parket en een klein terras. Het bedlinnen wordt 2x per week ver-
vangen. Extra bed (3de volwassene): vanaf 48/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 2 Kinderen van 3 t/m 11 jaar op de kamer 
van de ouders genieten elk 50% korting (inclusief ontbijt) (in stapelbedden).

Domenica en Roberto hebben van deze antica masseria uit de jaren 1700 een 
zalig vakantieadresje gemaakt. In de gezel lige, kleinschalige masseria geniet 
u in een ongedwongen sfeer van een relaxte vakan tie, midden in de natuur. 
Masseria Bandino respecteert de traditionele archi tec tuur van de rurale land
schappen in de Salento streek.

Apulië 

PUGV0035 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Otranto
Otranto was eerst een 
Griekse stad en daar na 
een Romeinse. Be zoek 
de kathe draal, waar u 
een schit terende moza
iek kan bewonderen, de 
Byzan tijnse San Pietrokerk en het kasteel. 
In de Byzantijnse tijd was Otranto een van 
de grootste havens aan de Adriatische 
kust. Vandaag is Otranto een belangrijke 
toeristische pleisterplaats.
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Italië

Naturalis Bio Resort & Spa

Ligging: op een landgoed (18 ha) met olijfbomen, een wijngaard, citrusbomen 
en een grote moes- en kruidentuin. Op 1 km van het centrum. Het strand van 
Otranto op 15 km, het barokke Lecce op 25 km en Alberobello op 140 km.
Transport: luchthaven Brindisi op 75 km.
Faciliteiten: u verblijft in een oude, zorgvuldig gerestaureerde masseria, die 
deel uitmaakt van een 18 h groot landgoed waar men biologische planten (o.a. 
aloë vera) en kruiden teelt. Het restaurant met open keuken serveert authen-
tieke streekgerechten uit de Salento, bij mooi weer op de sfeervolle binnen-
plaats. Seizoensgebonden ingrediënten uit de biologische moestuin krijgen een 
hoofdrol toebedeeld. Zalige tuin met buitenzwembad (9 x 15 m, zout water, 
apart kindergedeelte) en gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Lichte 
lunch op aanvraag. De Exclusive & Private Spa Suite wordt voor uw exclusief 
gebruik geboekt.
Kamers: 11 kamers, elk met hun eigen decor en kleurthema, vernoemd naar één 
van de op het domein geteelde planten. Ze werden ingericht met authentieke 
materialen en hebben tegelvoer. Junior suite (45 m², max. 3 personen, terrasje 
- niet privé), junior suite superior (60 m², max. 4 personen, privéterras). Junior 
suite deluxe (55 m², max. 2 personen, bubbelbad in de slaapkamer en privé-
terras), superior suite (60 m², max. 4 personen, outdoor bubbelbad in privé-
wintertuintje) en suite (82 m², max. 4 personen, dag- en nachtzone gescheiden 
door een schuifdeur, privéterras). Koffie- en theefaciliteiten op aanvraag. Extra 
bed (3de en 4de persoon): € 80/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 80/dag (4 gangen, inclu-
sief aperitief, water en wijn).
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht.
Bonus: bij min. 3 nachten: 1 uur gratis toegang tot de spa. Jonggehuwden: 
fruit en fles prosecco.

Deze antieke masseria werd tot in de perfectie gerestaureerd en staat volledig 
in het teken van de organische teelt van planten en kruiden, olijven, druiven, 
citrusvruchten, lavendel, aloe vera... Hun bijzondere aandacht voor duurzaam
heid leverde hen dan ook al de 'Green Travel Award' op. De ideale plaats om te 
herbronnen. Lid van Small Luxury Hotels of the World.

Apulië 
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Martano
Deze kleine stad ligt in 
het hart van de Salento. 
Het is een van de 
hoofdplaatsen van de 
Grecia Salentina, een 
regio waar het lokaal 
dialect, het Griko, van het Grieks afstamt. 
Op een halfuurtje rijden van Lecce, de 
barokke parel van de Salento. De prach
tige stranden en kliffen in de hak van Italië 
zijn makkelijk bereikbaar.
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Albergo Sextantio Le Grotte Della Civita

Ligging: hoog gelegen op een kam langs de Gravina di Matera (ravijn) in het 
historisch hart van de stad. U verblijft in het oudste deel van de Sassiwijken, 
nl. de Civita, uitkijkend op het indrukwekkende Murgia Park waar nog eens 
meer dan 100 grotkerken verborgen liggen en waar scenes uit de controversiële 
film van Mel Gibson 'The Passion of the Christ' werden opgenomen. Het Museo 
Archeologico Nazionale Domenico Ridola ligt op 500 m, de Cripta del Peccato 
Originale op 10 km, de witte zandstranden van Metaponto op 50 km. In de 7de 
eeuw v. Chr. koloniseerden Griekse veroveraars deze kust in de Magna Graecia 
en stichtten er Metapontum.
Transport: luchthaven Bari op 60 km.
Faciliteiten: een heerlijk ontbijt met verse lokale producten wordt geserveerd 
in de mooie authentieke grotkerk Cripta della Civita, heel gezellig... Geen lift. 
Publieke parking met valetservice (vanaf € 30/24u).
Grotten: dit is een albergo diffuso, wat betekent dat de 18 grotten verspreid 
liggen, uitgehouwen langs de steegjes opklimmend naar het stadje Matera. 
Er werd met extreme nauwkeurig heid te werk gegaan om de oor spronkelijke 
grotten en site te behouden. Comfort en luxe zijn aanwezig, maar heel subtiel. 
Elke grot heeft een houten deur en antiek slot. De inrichting is minimalistisch, 
heel romantisch en onwerkelijk... Mooi uitzicht op de Gravina di Matera en het 
plateau van Murgia. Classic (25-30 m², max. 2 personen, twee persoons  bed), 
superior (40-50 m², max. 3 personen) of suite (60-100 m², max. 4 personen), zie 
ook Uw voordeel. Stenen vloer. Tweepersoonsgrot voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: 1 kind (superior kamers) of 2 kinderen (suites) t/m 12  jaar over-
nacht(en) gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: fruit voor jonggehuwden.

The New York Times titelde 'Het onwaar schijnlijke verhaal van het meest 
intrige rende hotel van Italië'. Logeren in deze albergo diffuso is een absoluut 
unieke ervaring bij het ontdekken van dit subliem stukje Italië... U wordt er 
onder gedompeld in de bijzondere sfeer, cultuur en de geschiedenis van de 
Sassi di Matera.

Basilicata 

PUGV0049 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Matera
Stad van de Sassi, 
huizen die in de rot
sen uitgehouwen zijn. 
Carlo Levi ver wierf in 
1945 grote bekend 
heid met zijn publica
tie 'Christus kwam niet verder dan Eboli'. 
Hierin beschreef hij de schrijnen de leef
omstandigheden van de boeren in Matera 
en Basilicata, die toen nog in de prehisto
rische grotten woonden. Intussen erkend 
als UnescoWerelderfgoed. Matera was in 
2019 Culturele Hoofdstad van Europa.
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Italië

Giardino Giamperduto

Ligging: heel bijzonder, aan de ene kant afgebakend door het boeiende stadje 
Bernalda, aan de andere kant een indrukwekkend uitzicht op het intrigerende 
landschap. Op 750 m ligt de Corso Umberto I en de Piazza Plebiscito. Rond 
het plein bevinden zich de Palazzi Gentilizi. Dit zijn adellijke paleizen waar-
onder het Palazzo Margherita dat toebehoort aan filmproducent Francis Ford 
Coppola. Bernalda is de geboortestad van zijn grootvader. Zijn dochter Sofia 
trouwde er in 2011 met Phoenix frontman Thomas Mars, wat zorgde voor veel 
Hollywoodglamour in het stadje. Het archeologisch museum en het Lido van 
Metaponto situeren zich op 12 km. In de Lucanische Dolomieten kunt u zich 
wagen aan de beroemde 'volo dell'angelo', de vlucht van de engel (72 km). U 
beleeft hoe het is om te kunnen vliegen! De Sassi van Matera zijn Unesco-
Werelderfgoed (42 km).
Transport: luchthaven Bari op 134 km, Brindisi op 127 km.
Faciliteiten: receptie en bar (7.30 tot 23.00 uur). Het uitgebreid ontbijtbuffet 
bestaat uit natuurlijke en lokale producten. De mediterrane tuin weerspiegelt 
het authentieke plattelandsleven. Diner en lunch mogelijk op aanvraag. Zalig 
terras en een buiten zwembad (10 x 5 m, mei-oktober) met gratis ligstoelen, 
parasols en handdoeken. Gratis fietsen volgens beschikbaarheid. Op aanvraag 
worden culturele uitstappen, sportactiviteiten, kooklessen, wijntours,... voor u 
geregeld. Geen lift. Voor de poort van het hotel is er gratis parkeermogelijkheid 
(publiek, niet bewaakt). In de omgeving: golf (18 holes) op 5 km.
Kamers: 11  ruime, luchtige en bijzonder charmante kamers gelegen op het 
gelijk vloers. Tegelvloer. Standaard (15-18  m², max. 3  personen) of superior 
(20-25  m², max. 3  personen, terras). Extra bed (3de persoon): €  20/nacht. 
1 Familiesuite (57 m², max. 4 personen, 2 kamers met tussendeur, 2 badkamers) 
beschikbaar. Twee persoonskamer voor alleengebruik (standaard).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Stijlvol en erg aantrekkelijk hotelletje (1920) dat met de grootste zorg werd 
ge restaureerd. Warme sfeer, ingetogen ele gan tie, authenticiteit, mediterrane 
kleu ren, een knus interieur,... De tuin kijkt uit op de ongerepte, betoverende 
natuur. Ospitalità  gastvrijheid  is een ware pas sie van de eigenaars. Te 
ontdekken!

Basilicata
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Bernalda
Klein stadje op de top 
van een heuvel dicht 
bij de Ionische Zee. 
Het oude stadsdeel 
werd ge  bouwd rond de 
Piazza San Bernardino 
met het Castello Aragonese en de kathe
draal la Chiesa Madre. Het nieuwere stads
deel werd gesticht in de 19de en de 20ste 
eeuw. De hoofdstraat Corso Umberto I 
heeft een schaakbordpatroon.
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San Barbato Resort Spa & Golf

Ligging: strategisch gelegen, in een 6 ha groot park met exotische bomen en 
planten. Nabij de toeristische trekpleisters van Basilicata: Matera op 90 km, de 
kastelen van keizer Frederik II Van Hohenstaufen in Melfi en Castel Lagopesole 
(op resp. 16 en 41 km); het pittoreske Venosa, geboortestad van Horatius, op 
16 km; Ripacandida, ook het kleine Assisi van Basilicata genoemd, op 32 km. 
Verder: Rionero in Vulture (21 km), aan de voet van de uitgedoofde vulkaan 
Monte Vulture, met de lieflijke meren van Monticchio. Tevens ideaal voor uit-
stappen naar het naburige Puglia: Castel del Monte (58 km) en Trani (75 km).
Transport: luchthaven Bari op 109 km, Napels op 162 km.
Faciliteiten: 650 m² grote Dansende Fontein, een licht-, klank- en kleur spektakel 
bij avond. 4  Restaurants: het spectaculaire Terrazza Bellavista Franciacorta 
voor ontbijt, aperitief, lichte lunch en dinner. Don Alfonso 1890 San Barbato 
(1 Michelin ster). Pizzeria Proxima o.l.v. pizza-icoon Franco Pepe, met open 
keuken, twee houtovens en panoramisch terras (gesloten op dinsdag). Japans-
Italiaans fusionrestaurant Sansei. Buitenzwembad (850 m², juni-september) 
met gratis parasol, ligzetels en handdoeken. Poolbar. Fitness. Vitas Spa by 
Clarins (betalend, op aanvraag). Wijndegustaties in de eigen Cantinetta en in 
diverse gerenommeerde wijnkantines in de buurt. Tennis.
Kamers: 35 comfortabele kamers en suites, voorzien van alle technologische 
snufjes om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Parket of tegelvloer. 
Naar keuze: classic (21-23 m², max. 2 personen), deluxe (26-30 m² , max. 3 per-
sonen, kleine zithoek met sofabed), junior suite (33-40 m², max. 3 personen, 
zithoek met sofabed, bubbelbad en douche) of suite (45-48 m² , max. 3 perso-
nen, aparte living met zithoek en sofabed, bubbelbad en douche). Extra bed 
(3de persoon): € 55/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht.
Bonus: welkomstdrankje bij min. 3 nachten.

Een buitengewoon luxehotel met een optimale ligging zowel voor bezoeken in 
Basilicata als in Puglia. Het fantastische ontbijt, de talrijke faciliteiten en de 
brede waaier aan (top)restaurants staan garant voor een onvergetelijk klas
severblijf. Deze verrassende regio verdient absoluut om ontdekt te worden.

Basilicata

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een junior suite/suite
 ∙ ontbijt
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ geleid bezoek (Frans/Engels) aan het 
gerenommeerde wijndomein in Rionero 
del Vulture (transfer heen en terug 
inbegrepen) met degustatie van 3 wijnen
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Lavello
‘Velden, wijngaarden en 
prachtige uitzichten. Hier 
zie je de aarde zoals ze 
bedoeld is,’ dixit Francis 
Ford Coppola. De film
regisseur had het niet 
over Toscane of Piemonte, maar over 
Basilicata, misschien de meest miskende 
regio van Italië. Deze streek biedt zo veel 
moois, voor natuur en cultuurliefhebbers. 
Men kan er ook heerlijke wijn proeven. 
Lavello draagt de bijnaam 'città del vino'.
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ESSENTIA Dimora Rurale

Ligging: bijzonder rustig, omringd door natuur en met zicht op een groene 
vallei met olijfgaarden, fruitboomgaarden en velden waar gastheer Salvatore 
oude graansoorten, groenten, kikkererwten en tomaten teelt. Op 15 km van 
de Adriatische Zee, met Termoli, de belangrijkste badplaats van de regio, en 
de Tremitische eilanden (bootverbindingen o.a. vanuit Termoli). Ook het heu-
velachtige binnenland van Molise is absoluut de moeite waard. Wandelaars en 
fietsers kunnen hier hun hart ophalen.
Transport: luchthaven Pescara op 60 km, Ancona op 90 km, Rome op 220 km.
Faciliteiten: klein restaurant waar u (op aanvraag) in een intieme sfeer authen-
tieke streekgerechten kan proeven. Zowel voor het ontbijt als het diner wordt 
zoveel mogelijk gewerkt met producten en verse ingrediënten afkomstig van de 
eigen azienda agricola. Grote tuin waar bij mooi weer het ontbijt en het diner 
worden geserveerd. Verhuur van e-bikes (€ 35/dag) en plooifietsen (€ 20/dag) 
voor de ontdekking van het binnenland en de kust (ciclovia dei trabocchi, een 
stukje van de fietsroute die loopt langsheen de schitterende Adriatische kust-
lijn, gekenmerkt door typische houten vissershutjes op palen). Op aanvraag: 
wandelexcursies, paardrijden, kookworkshops, massages, yoga en pilates,...
Kamers: met slechts 8 eenvoudige maar comfortabele kamers (25-30 m², max. 
4 personen) ademt deze agriturismo een huiselijke sfeer. Elke kamer heeft een 
aparte ingang met privé-tuintje of -patio en werd volgens een ander thema 
ingericht (olijfolie, graan, de lokale tintilia, wijn,...). Extra bed (3de en 4de 
volwassene): € 28/dag.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Deze agritu-
rismo richt zich uitsluitend naar volwassenen vanaf 16 jaar.
Bonus: bij min. 3 nachten: degustatie van olijfolie, bij min. 5 nachten ook nog 
producten van de azienda agricola. Reservering voor 28/02/23 (min. 4 nachten): 
excursie of workshop naar keuze (een dagje leven als schapenhoeder, workshop 
over granen, pasta en brood, een zoektocht naar paddestoelen en truffels,... 
(seizoensafhankelijk).

De renovatie van het grootouderlijke huis inspireerde broer en zus Salvatore 
en Marina ertoe de liefde voor hun geboortestreek en haar natuurlijke rijk
dom te delen met anderen. Zo ontstond ESSENTIA, oorspronkelijk een kleine 
azienda agricola, die later uitgroeide tot een charmante agriturismo. Voor een 
authentiek verblijf waar natuur, rust, ruimte en heerlijk lokaal eten centraal 
staan. Il Molise Vi aspetta, Molise wacht op u!

Molise
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Larino
Net boven Puglia, voorbij 
de hak en het spoor van 
de Italiaanse laars. Het 
is de op één na kleinste 
regio van Italië, met een 
grote culturele, culinaire 
en natuurlijke rijkdom. De heuvels hebben 
iets weg van ZuidToscane. De lokale keu
ken en wijnen vrágen om ontdekt te wor
den. In Larino vind je de resten van een Ro
meins amfitheater, maar belangrijker zijn 
de mozaïeken die bewaard zijn gebleven.  

Italië
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Lemon House

Ligging: rustig gelegen in Rina, een dorpje in de vallei aan de voet van het 
hoger gelegen Savoca. Een mooie wandeling van 2 km door de heuvels brengt 
u naar het centrum van Savoca. U kan uiteraard ook de auto nemen (4 km). De 
dichtstbijzijnde stranden vindt u in Santa Teresa di Riva (op 4 km), Sant'Alessio 
Siculo (op 6 km) en Letojanni (op 10 km). Breng zeker een bezoek aan Taormina, 
op 25 km, met zijn indrukwekkend Grieks theater. De majestueuze Etna bevindt 
zich op 80 km, een excursie naar deze imposante vulkaan loont zeker de moeite.
Transport: luchthaven Catania op 85 km.
Faciliteiten: inkom, gezellige ontbijtruimte en bar. Bij mooi weer kan u even-
eens op het terras ontbijten (met typisch Siciliaanse producten). In de geu-
rende tuin, met bougainvillea's, citroen- en olijfbomen, vindt u het buiten-
zwembad (28 m², mei-oktober) met gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. 
Massages en kapper zijn mogelijk op aanvraag (betalend). Geen lift. Gratis 
parkeren in de straat.
Kamers: deze geraffineerde B&B werd ondergebracht in een wondermooie, 
neoklassieke villa in een charmante Engelse stijl. Niet meer dan 4 elegante 
kamers, kleinschaligheid is hier troef. Ze werden met veel zorg en oog voor 
detail ingericht. De kwaliteitsvolle stoffen en meubilair van Flamant passen 
dan ook perfect in het kader. Iedere kamer is verschillend (25-30 m², max. 
2 personen) en bevindt zich op het gelijkvloers. 2 Kamers hebben zicht op de 
tuin, de andere kijken uit op het buitenzwembad. Tegelvloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet met bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Dit hotel richt 
zich op volwassenen vanaf 21 jaar.
Bonus: welkomstdrankje.

In deze kleinschalige, luxueuze B&B creëerde de charmante Vlaamse eige
nares een warme thuis voor haar gasten. Met haar jarenlange ervaring, kan ze 
u alle geheimen over Sicilië prijsgeven. U geniet van een prachtige omgeving 
in een romantisch decor en u kan heerlijk relaxen aan het zwembad...la vita è 
bella...

Sicilië 

SICV0218 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Savoca
Savoca werd gesticht 
in 1132 en kent dus 
een lange geschiede
nis. Het is een van de 
mooiste dorpjes in 
Sicilië, boven op een 
heuvel met indrukwekkend zicht op de 
Ionische Zee. De sfeer is erg pittoresk en 
gezellig met middeleeuwse, nauwe straat
jes en talrijke kerkjes. Hier werden ook 
enkele scènes uit de Godfathertrilogie 
opgenomen.
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Borgo San Rocco

Ligging: in het gelijknamig dorpje San Rocco, tussen de kerk van San Nicolò 
en Santa Maria in Cielo Assunta, op 4 km van het strand van Santa Teresa di 
Riva. Borgo San Rocco is een wondermooi plekje op een heuveltop, en zoals 
wel vaker voorkomt met zo'n verborgen juweeltjes, zijn die soms iets moei  
lijker te bereiken. De laatste 250 m gaan over een weggetje van zo'n 2 m breed. 
Maar eenmaal u bent aangekomen, ziet u dat de rit absoluut de moeite loont! 
Taormina ligt op 19 km, Messina op 44 km, Catania op 65 km en de Etna op 
79 km.
Transport: luchthaven Catania op 79 km.
Faciliteiten: receptie (7u30 tot 2 uur). Bar met salon en een panora misch ter-
ras waar u kan ontbijten en dineren. Het restaurant met grote ramen kijkt uit 
op het mooie landschap van Savoca (diner). Traditionele gerechten worden 
gecombineerd met de beste Siciliaanse wijnen. Grote troef van deze borgo is 
het zwembad met poolbar gelegen in de vallei (01/06-30/09). Gratis ligstoelen, 
parasols en handdoeken. Massages mogelijk op aanvraag (betalend).
Kamers: Borgo San Rocco is een 'albergo diffuso', wat betekent dat de 
21 kamers verspreid liggen. Ze zijn het resultaat van een zorgvuldige renovatie 
van vissers huisjes, die dateren uit het begin van de 20ste eeuw. Elke kamer is 
verschillend en heeft parket of tegelvloer. Classic kamers (20 m², max. 2 vol-
wassenen, vrij donker), superior kamers met meer lichtinval, aangeraden voor 
langere verblijven (23 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 1 kind) 
of junior suites (27 m², max. 4 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). 
Extra bed (3de en 4de volwassene): vanaf € 40/nacht. Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 50/dag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 1 kind t/m 6 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 7 t/m 
12  jaar geniet 50% korting op de 'extra bed' prijs. Enkel in de junior suites: 
dezelfde kortingen voor 2 kinderen.

Borgo San Rocco behoort tot 'I Borghi più belli d'Italia' (de mooiste van Italië). 
Niet verwonderlijk dat Francis Ford Coppola voor Savoca koos voor de op names 
van The Godfather. Ga zeker eens tot bij de beroemde Bar Vitelli. Borgo San 
Rocco en Savoca zijn heel bijzonder, ze zullen u voor altijd bijblijven. Vittorio 
en zoon Francesco heten u hartelijk welkom.

Italië

Sicilië 
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Savoca
Savoca werd gesticht 
in 1132 en kent dus een 
lange geschiedenis. Het 
is een van de mooiste 
dorpjes in Sicilië, boven 
op een heuvel met 
indrukwekkend zicht op de Ionische Zee. 
De sfeer is erg pittoresk en gezellig met 
middeleeuwse, nauwe straatjes en talrijke 
kerkjes. Hier werden ook enkele scènes uit 
de Godfathertrilogie opgenomen.
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Tenuta Edoné

Ligging: deze Agriturismo is erg rustig gelegen te midden van de natuur en 
de uitgestrekte velden, op 5 minuutjes rijden van het dorpje Graniti. De regis-
seur Francis Ford Coppola, van Italiaanse origine, heeft deze streek uitgekozen 
om enkele scènes uit zijn legendarische The Godfather-trilogie te filmen. Het 
dorpje ligt tussen de natuurlijke parken van de Etna, Nebrodi en Alcantara, op 
een tiental kilometer van de kust, aan de voet van de Etna. Excursies naar deze 
nog actieve vulkaan lonen zeker de moeite. Op 6 km vindt u de stranden van 
Giardini-Naxos, iets verder het stadje Taormina - Sicilië's bekendste vakantie-
oord. De archeologische schatten van Siracusa liggen op 119 km en het barokke 
Noto op 142 km.
Transport: luchthaven Catania op 67 km.
Faciliteiten: de inkom en de receptie (kluisje) bevinden zich in een apart 
gebouw. Gratis wifi in de gemeenschappelijke ruimtes. Gezellige ontbijtruimte. 
Vanuit de mooie tuin ziet u in de verte de Ionische Zee liggen. U vindt er ook 
een buitenzwembad met gratis ligstoelen en parasols om heerlijk tot rust te 
komen. Gratis fietsen ter beschikking (volgens beschikbaarheid).
Kamers: deze 19de-eeuwse boerderij beschikt over slechts 14 kamers in lande-
lijke stijl met parketvloer. Elke kamer is verschillend ingericht. Standaardkamer 
(20 m², max. 2 personen), deluxe kamer (21 m², max. 2 personen) of junior suite 
(20 m², balkon, max. 3 personen). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht (uitgez. standaard en deluxe). Enkel in de 
junior suites: 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% 
korting (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje: glaasje prosecco of amandelmelk.

De vriendelijke eigenaars zullen u met plezier verwelkomen in hun mooie en 
kleinschalige agriturismo die werd ondergebracht in een gerenoveerde 19de
eeuwse boerderij. In de tuin vindt u het zwembad, en heeft u zicht op de Etna 
en de Ionische zee. Het Alcantarapark heeft de Tenuta Edoné het kwaliteitsla
bel 'Trota d'Argento' uitgereikt.

Sicilië

SICV0208

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Graniti
Een klein dorpje in de 
Alcantaravallei, op 
een 10tal km van de 
zee gelegen. De streek 
wordt gedomineerd 
door de nog steeds 
actieve vulkaan Etna. Aan de kust vindt 
u onder andere het charmante Taormina, 
een zeer populaire badplaats en ooit de 
eerste Griekse kolonie op Sicilië.
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Relais Casa Mirabile

Ligging: langs de zuidwestkust van Sicilië, tussen de Dorische tempels van 
Selinunte op 22 km en de archeologische opgravingen van Eraclea Minoa op 
48 km. Het centrum van Menfi bevindt zich op 5 km. Porto Palo is de belangrijk-
ste badplaats van Menfi (7 km).
Transport: luchthaven Palermo op 105 km.
Faciliteiten: geen echte bar, maar u kan wel steeds een drankje of een snack 
bestellen. Huiselijke sfeer. Mooi salon met televisie en een kleine bibliotheek. 
Het ontbijtbuffet is verzorgd en typisch Siciliaans. Het restaurant serveert 
streekgerechten met aangepaste wijnen. Tuin met mediterrane planten en olijf-
bomen. Een fraai buitenzwembad met poolbar, gratis ligstoelen en parasols 
bevindt zich naast de olijfgaard. Handdoeken (betalend). Geen lift. Excursies 
naar de belangrijkste historische en archeologische sites in de omgeving en 
een bezoek aan enkele prestigieuze wijnhuizen zijn mogelijk op aanvraag. 
Vraag zeker naar de excursie per motorboot (voordelige prijs): langs de kust 
geniet u van geweldige uitzichten op de natuur en de tempels van Selinunte, 
neem een duik in het kristalheldere water en ontspan op de mooie, rustige 
stranden. Of neem de taxiboot naar een bijna verlaten baai voor een zalige 
namiddag aan het strand.
Kamers: 12 erg verzorgde kamers waarbij de inrichting geïnspireerd is op de 
cultuur en het verleden van het eiland. Elk voorwerp vertelt een verhaal over 
het Siciliaanse leven. We reserveren comfort kamers (18-20 m², max. 3 per-
sonen), superior kamers (30-40  m², max. 4  personen) of suites (25-40  m², 
2 slaapkamers, 1x met groot bed, 1x met sofabed, ruime badkamer met bad). 
Resinavloer. Tweepersoonskamer voor alleengebruik. Extra bed (3de en 4de per-
soon): € 31/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 30/dag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 4 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).

Deze antieke baglio (1800) aan de voet van een heuvel en omringd door wijn 
en olijfgaarden en citrusbomen werd knap gerestaureerd door de hartelijke 
familie Barbera. De gepassioneerde Lillo Barbera verwent u met al het goede 
van Sicilië! Op dit schitterend stukje platteland is het heerlijk vertoeven terwijl 
de zee in de verte lonkt.

Italië

Sicilië

GENIETEN
 ∙ 5 nachten in een comfort kamer
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 kooksessie met 3 gangendiner
 ∙ 1 keukenschort met hotellogo
 ∙ 1 proeverij van streekproducten
 ∙ 1 wijndegustatie (2 rode en 2 witte 
wijnen) 

SICV0204 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Menfi
Dit dorp ligt in het 
vruchtbare zuiden van 
Sicilië. De geschiede
nis is sterk verbonden 
met het produceren van 
wijn. De zandstranden 
en de zee van Menfi krijgen al 17 jaar lang 
de blauwe vlag van het FEE (Foundation 
for Environmental Education) toegewezen, 
wat de goede kwaliteit van het zeewater, 
de bescherming van de stranden en het 
milieu, en de veiligheid garandeert.
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Baglio Donna Franca

Ligging: strategisch, op het hoogste punt in de omgeving, met een schitte-
rend uitzicht op de Egadische eilanden, Erice en Marsala. Het hotel ligt tussen 
de stadjes Trapani (26 km) en Marsala. Het is de perfecte uitvalsbasis om het 
interessante westen van het eiland te verkennen. In Trapani kan u de boot 
nemen naar de Isole Egadi.
Transport: luchthaven Palermo op 70 km.
Faciliteiten: 'baglio' komt van het Arabisch woord 'bahal' en betekent binnen-
plaats. Het hotel beschikt dan ook over een grote binnenplaats waar u kan 
dineren of gezellig relaxen. Receptie, lounge en bar. In het aan bevolen restau-
rant wordt vooral de Siciliaanse keuken geserveerd. Het hotel heeft een eigen 
cantina waar de wijn ligt opgeslagen in grote eiken vaten. Er worden degusta-
ties georganiseerd (vanaf € 10-26) en u kan wijn kopen van het landgoed zelf en 
uit de regio. Er is een buitenzwembad (handdoeken zijn betalend). Speeltuintje 
voor de kinderen. Fietsverhuur: vanaf € 5/uur.
Kamers: de 15 elegante kamers (max. 4 personen, tegelvloer, 1 fles water op 
de kamer) zijn tot in het kleinste detail ver zorgd. We reserveren voor u de 
standaard kamers (min. 16 m²), de deluxe kamers (min. 16 m², met zicht op de 
wijngaarden en het omringende landschap) of de suites (40 m², apart salon, 
balkon). Tweepersoonskamer voor alleengebruik. Extra bed (3de volwassene) 
vanaf € 38/nacht, extra bed (4de volwassene) vanaf € 20/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. 01/04/23-30/04/23, 01/10/23-30/11/23: 2 kin-
deren t/m 16 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders. Overige data: 
2 kinderen van 3 t/m 10 jaar op de kamer van de ouders betalen elk € 22/nacht. 
Inclusief ontbijt.
Bonus: bij min. 3 nachten: welkomstdrankje.

Deze antieke baglio werd in 1850 gebouwd rond een 15deeeuwse wachttoren 
door de nobele familie Florio. Dat jaar startte ook hun wijnproductie, die al 
gauw een aanzienlijke reputatie op het eiland ver wierf. Vandaag is de baglio 
schitterend gerenoveerd en produceren de nieuwe eigenaars nog steeds de 
gekende wijnen.

Sicilië 
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Marsala
U kent natuurlijk de 
gelijk  namige zoete 
wijn. In een van de hui
zen waar vroeger wijn 
ge pro du ceerd werd, is 
nu het Museo Archeo
logi co di Baglio Anselmi gevestigd. In het 
Museo degli Arazzi kan u een collectie 
wandtapijten uit Brussel bewonderen. Het 
oude, barokke centrum wordt omgeven 
door 16deeeuwse stadsmuren.
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Airone Wellness

Ligging: het Hotel Airone heeft een erg rustige ligging en biedt een prachtig, 
weids panoramisch uitzicht. Het bevindt zich op 1 km van het centrum van 
Zafferana en op 10 km van de auto snelweg, aan de voet van de machtige Etna. 
Catania situeert zich op 24 km, het toeristische Taormina met het vermaard 
Grieks theater op 30 km,...
Transport: luchthaven Catania op 30 km.
Faciliteiten: u treedt het hotel binnen via de inkom met de receptie. Daar 
bevindt zich ook een gezellige zithoek, internet hoekje en een gemoedelijke bar. 
U neemt het ontbijt op het buitenterras. In het restaurant kan u terecht voor 
lekkere regionale en nationale gerechten. In de aangename, verzorgde tuin lei-
den enkele treden (geen lift) naar het buitenzwembad (16 x 8 m, mei-oktober) 
met bubbelbad. Ligstoelen, parasols en hand doeken zijn gratis voorhanden. 
Poolbar. U kan ook gratis gebruik maken van het binnen zwembad met hydro-
massage, fitness, sauna, bubbelbad en Turks bad. Verder is er ook een beauty-
center waar u zich zalig kan laten verwennen met massages, aroma therapie, 
chromotherapie,... (betalend). In dit hotel vinden regelmatig huwelijks feesten 
plaats. In de omgeving: tennis (1  km), voetbal en volley bal (2  km), golf 
(18 holes) en paardrijden.
Kamers: het hoofdgebouw telt 51 kamers, 11 kamers bevinden zich in de depen-
dance. Er is airconditioning voorzien van juni tot september. We reserveren 
voor u een standaardkamer (16 m², max. 4 personen), een superior kamer met 
panoramisch zicht (16 m², met balkon) of een junior suite (25 m², met balkon) 
naar keuze. Extra bed (3de en 4de volwassene): € 25/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 30/dag (3 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht.
Bonus: gratis minibar (water en softdrinks).

Het hotel is harmonieus geïntegreerd in het omringende landschap. U geniet er 
van een ronduit schitterend uitzicht, met in de verte de kust. Rust, ontspanning 
 en niet te versmaden: een uitstekende keuken  zijn hier de ingrediënten voor 
een relaxte vakantie in de schaduw van de Etna op het mooie Sicilië.

Italië

Sicilië
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Zafferana Etnea
Dit gezellig dorp is 
gelegen aan de voet 
van de Etna in de Valle 
del Bove, een schitte
rende uitvalsbasis dus 
voor excursies naar de 
Etna. Er heerst een gezond klimaat en u 
kunt er genieten van een heerlijke keuken. 
Bovendien is Zafferana erg gekend voor 
de productie van honing, die u overal kan 
proeven en kopen.
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Addauro Resort

Ligging: op het platteland, even buiten het historisch centrum van Siracusa 
(9 km) en op minder dan 3 km van het strand in Arenella. Iets verderop (8 km) 
liggen de witte stranden van Fontane Bianche. In de omgeving tal van leuke 
restaurantjes (in Cassibile op 7 km, in Siracusa op 9 km,...). Het barokke cen-
trum van Noto bevindt zich op 29 km. De indrukwekkende kloven, watervallen 
en natuurlijke zwembaden in het natuurreservaat van Cavagrande del Cassibile, 
vindt u op 28 km. De kunststeden Modica en Ragusa liggen op respectievelijk 
62 en 81 km. Het lieflijk vissersdorpje van Marzamemi bevindt zich op 45 km 
en het meest zuidelijke punt van Sicilië, Capo Passero, op 55 km. Catania met 
ernaast de Etna vulkaan situeert zich op 71 km, de top van de Etna op 100 km.
Transport: luchthaven Catania op 66 km, Comiso op 87 km.
Faciliteiten: receptie met lounge. Er is een bar waar u snacks of een aperitief 
kan bestellen. Het à-la-carterestaurant serveert traditionele Siciliaanse gerech-
ten (seizoensgebonden opening en afhankelijk van de bezetting). In de tuin is 
er een zwembad met natuurlijk filtersysteem (mei-oktober) en een poolbar. U 
kunt er gratis gebruik maken van ligstoelen, parasols en handdoeken.
Kamers: de 11 kamers liggen rond de binnenplaats van deze karakteristieke 
Siciliaanse baglio. De kamers zijn in een minimalistische stijl ingericht, elk 
met hun eigen accent. Waterkoker aanwezig. Keramische vloertegels. Classic 
met deurraam (14 m²), superior (15 m²) of deluxe kamer met terras dat uitgeeft 
op het zwembad (14 m²). Extra bed (3de volwassene) mogelijk in een superior 
kamer: € 32/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht.
Bonus: welkomstdrankje. Enkel in de deluxe kamers: korting van 20% in de bar 
(drankjes en snacks).

Deze traditionele baglio werd met veel aandacht voor natuurlijke materialen, 
respect voor het origineel gebouw en een milieuvriendelijk renovatieproces 
omgebouwd tot een kleinschalig en modern ecohotel net buiten Siracusa. Een 
ideaal adresje om in harmonie met de natuur tot rust te komen en te genieten 
van de Siciliaanse zon.

Sicilië

SICV0211 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Siracusa
De geschiedenis van 
Siracusa gaat terug tot 
733 voor Christus, toen 
het door Griekse kolo
nisten werd gesticht. 
De geboortestad van 
Archimedes was een van de mooiste ste
den ter wereld. Vandaag staat het histo
risch centrum, met het Grieks theater, het 
Romeins amfitheater en het beruchte oor 
van Dionysius (de tiran van Siracusa), op 
de UnescoWerelderfgoedlijst.

de
lu

xe
 k

am
er



177

HHHH

P FR
EE

FR
EE

€ €

Airone City Hotel

Ligging: het hotel ligt in een rustige buurt in het noorden van de stad, op 
korte afstand van het historisch centrum van Catania (3 km). Dit centrum kan 
u te voet, met de auto of met het openbaar vervoer (bushalte op 100 m) berei-
ken. Strategische ligging dicht bij de op- en afrit van de ring om van hieruit 
om liggende bezienswaardigheden te bezoeken: de grillige Riviera dei Ciclopi-
kust ligt net ten noorden van het hotel met Aci Castello op 8 km, Aci Trezza op 
14 km en Acireale op 16 km. Bezoek ook Giardini Naxos op 40 km en Taormina, 
met zijn beroemd Grieks Theater, op 50 km. Iets verder ligt Messina, op 93 km. 
Het antieke Siracusa en het Ortigia-eiland op 70 km lonen zeker de moeite. De 
barokke steden Noto en Ragusa liggen op respectievelijk 105 en 117 km. De 
Refugio Sapienza, aan de top van de Etna, bevindt zich op 30 km, zo'n 50 minu-
ten rijden, en is het startpunt voor excursies op Europa's meest actieve vulkaan.
Transport: luchthaven Catania op 12 km.
Faciliteiten: bij mooi weer kan u buiten ontbijten op het terras. Geen restau-
rant maar wel een bar waar u ook terecht kan voor een lichte lunch of diner. 
Buitenzwembad (50 m², mei-oktober). Verhuur van elektrische fietsen op aan-
vraag. Gratis parking volgens beschikbaarheid.
Kamers: de 40 hedendaagse kamers van dit hotel zijn erg ruim en werden in 
een minimalistische stijl ingericht. De kamers bieden al het nodige comfort 
en beschikken over tegelvloer. Naar keuze reserveren we voor u een superior 
kamer (30 m², voor max. 4 personen) of een deluxe kamer (38 m², voor max. 
4 personen). Extra bed (3de en 4de persoon): € 35/nacht. Familiekamer (85 m², 
voor max. 6  personen) beschikbaar. Tweepersoonskamer voor alleengebruik 
(superior).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht.

Airone City Hotel is een recent hotel met openluchtzwembad in Catania. Het 
heeft een prima ligging in een rustige buurt van de stad, dicht bij het histo
risch centrum. Met de op en afrit van de ring vlakbij heeft u een gemakkelijke 
verbinding om nog meer Siciliaanse trekpleisters te bezoeken. De kamers zijn 
ruim en comfortabel.

Italië

Sicilië 

SICV0212 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Catania
Catania ligt aan de 
voet van de Etna en 
heeft een woelige 
geschiedenis gekend. 
In 1693 werd de stad 
volledig verwoest door 
een krachtige aardbeving. Later werd ze 
heropgebouwd in barokke stijl, waarvan 
de Duomo een treffend voorbeeld is. Op 
de Piazza Duomo vindt u ook het symbool 
van de stad 'U Liotru', een uit lava gehou
wen olifant.
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Suitebeach

Ligging: een superligging met directe toegang tot het strand Lido Signorino, op 
6 km van het centrum van Marsala. Alles is aanwezig om uw vakantie aangenaam 
te maken: op 500 m zijn er restaurantjes, een beachbar, winkeltjes,... In Marsala 
zelf kunt u eens langs de haven flaneren en uiteraard wijn proeven in één van 
de wijnhuizen, de marsala-wijn is vermaard. Er zijn ook uitstekende visrestau-
rantjes. Bezoek het Museo en Parco Archeologico en maak een boottochtje in 
de Laguna dello Stagnone met zijn zoutpannen. Excursiemogelijkheden: Trapani 
op 40 km en Erice op 60 km. Agrigento en Palermo liggen beide op 130 km.
Transport: luchthaven Trapani op 23 km, Palermo op 111 km.
Faciliteiten: receptie, zitruimte en een kleine bibliotheek. In de aange-
name tuin is er een barbecue, een pingpongtafel en een bubbelbad. Er is ook 
mogelijk heid tot massages en behandelingen, hiervoor is een relaxzone voor-
zien in de tuin. Gratis ligstoelen en parasols op het strand (15/06-10/09). In de 
omgeving: tennis op 1 km, golf op 7 km, watersporten en kitesurf op 10 km.
Kamers: de 5  gerieflijke kamers (25  m²) zijn voornamelijk in pasteltinten 
ge deco reerd, overeenkomstig de maritieme omgeving. Tegelvloer. Naar keuze 
standaardkamers (lateraal zeezicht, max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 
2 kinderen), superior kamers (lateraal zeezicht, balkon, max. 3 volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen) of deluxe kamers (max. 2 volwassenen en 1 kind) 
met terras en frontaal zeezicht. Extra bed (3de volwassene): € 45/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 1 Kind (deluxe) of 2 kinderen (standaard 
en superior) van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betalen € 30/nacht 
(inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 4 nachten: welkomstdrankje (uitgez. 16/06-30/09).

U logeert hier in een mooie witte woning met een tuin, direct aan het strand 
gelegen. Bij Valeria en Edoardo en hun kinderen Giovanni en Sara ervaart u 
de Siciliaanse gast vrij heid ten volle. 's Avonds geniet u van een spectaculaire 
zonsondergang over de Egadische eilanden en in het bij zonder het eiland 
Marettimo.

Sicilië

SICV0176 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Marsala
U kent natuurlijk de 
ge lijk namige zoete 
wijn. In een van de 
hui zen waar vroeger 
wijn geprodu ceerd 
werd, is nu het Museo 
Archeologico di Baglio Anselmi gevestigd. 
In het Museo degli Arazzi kan u een collec
tie wand tapijten uit Brussel bewonderen. 
Het oude, barokke centrum wordt omge
ven door 16deeeuwse stadsmuren.
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Borgo Pantano

Ligging: vlak bij de rivier Ciane, omgeven door het natuurreservaat Ciane e 
Saline. Het centrum van Siracusa (treinstation) ligt op 7  km en is Unesco-
Werelderfgoed. Het schiereiland van Siracusa, Ortigia met o.m. de beroemde 
tempel van Apollo, is door 2 bruggen met het vasteland verbonden. Het dichtst-
bijzijnde strand bevindt zich op 7 km.
Transport: luchthaven Catania op 50 km, Comiso op 80 km.
Faciliteiten: inkom en lounge. In dit centraal gedeelte van de borgo is er 
ook een mooi wellnesscentrum (betalend, 10% korting voor onze klanten) en 
een speelruimte (Wii, pingpongtafel, tafelvoetbal, gezelschapsspelen). Iets 
verder op ligt een modern restaurant/ontbijtruimte/bar met panoramisch ter-
ras. Tuin met open luchtzwembad (650 m², gratis ligstoelen, parasols en hand-
doeken, aquagym 2  x per week) en kleiner, verwarmd zwembad met hydro-
massage. Poolbar in de zomer (snacks en lunch). Transfert naar o.m. Siracusa, 
Ortigia... (betalend). In de omgeving: tennis op 3 km, golf op 5 km (9 holes).
Kamers: 32 schitterende kamers/suites. Classic (18 m², max. 2 personen) en 
comfort kamers (22 m², max. 2 volwassenen en 1 kind t/m 11  jaar) rond de 
binnen koer, met de naam van een Siciliaanse schrijver. Een citaat van de schrij-
ver kan u lezen op de muur en ook het boek ligt voor u klaar ter inzage. Junior 
suites (35-40 m², max. 4 personen) of unique suite (60 m², max. 5 personen, 
gelijkvloerse verdieping met woonkamer met sofabed, 1ste verdieping met 
slaapkamer (tweepersoonsbed), bubbelbad, terras). De kamers/suites hebben 
een waterkoker, tegel vloer of parket (sommige comfort kamers en junior sui-
tes). Extra bed (3de en 4de persoon): € 45/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (uitgebreid buffet). Halfpension: € 42/dag (vol-
wassene), € 28/dag (kind t/m 12  jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening 
aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht (uitgez. classic kamers). Comfort kamers: 
1 kind van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 45/nacht.
Bonus: welkomstdrankje. Geschenkje voor jonggehuwden.

In deze borgo wacht u pure charme, stijl en een zalig vakantiegevoel! De lig
ging zorgt ervoor dat u natuur, strand en stad kan combineren. De inrichting 
van Hotel Borgo Pantano is van de hand van de jonge eigenares Giusi en haar 
moeder Donatella. Giusi is heel artistiek bezig en gaat constant op zoek naar 
vernieuwing en originaliteit. Een pareltje...

Italië

Sicilië 

SICV0147 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Siracusa
Dé stad voor cultuur
liefhebbers die terug
gaat tot de 5de eeuw 
v. Chr., gelegen aan de 
oost kust. In de archeo
logische site Neapolis 
herbeleeft u het verleden met o.m. het 
Grieks theater, het Romeins amfitheater 
en het beruchte oor van Dionysius (de 
tiran van Siracusa). Siracusa gold in de 
oudheid als een van de mooiste steden 
ter wereld.
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La Corte del Sole

Ligging: op een heuvel, met adembenemend zicht over het natuurreservaat van 
Vendicari, met ongerepte zandstranden en kleine meren, en de Middellandse 
Zee. Het strand van Eloro ligt op 15 minuten stappen en Noto op 7 km.
Transport: luchthaven Catania op 86 km, Comiso op 86 km.
Faciliteiten: traditionele Siciliaanse keuken op basis van biologische ingre-
diënten uit eigen tuin. Fantastisch panoramisch buitenterras waar u 's avonds 
kunt dineren, in de zomer is er ook livemuziek. In de bar en ontbijtruimte 
met buitenterras troont de oude olijf- en druivenpers. Mooi openluchtzwembad 
(april-oktober), gratis ligstoelen en parasols, handdoeken betalend, en poolbar 
(light lunch mogelijk) in de tuin (3.000 m²). Kleine outdoorfitness. Geen lift. 
U heeft de mogelijkheid om begeleide excursies in het natuurreservaat Oasi di 
Vendicari, kooklessen en wijndegustaties te reserveren. Mountainbikeverhuur. 
Gratis transfer naar Lido di Noto, op aanvraag (mei-oktober). Voordelige prijs 
voor uitgeruste stranden, gratis parasols voor gebruik op niet-uitgebate stran-
den.
Kamers: 36 ruime kamers, genoemd naar een Siciliaans eiland. De bedden zijn 
uit smeedijzer, antiek hout of Caltagirone keramiek. De elegante decoratie 
is vooral te zien in de oasis en romantica kamers. Tegelvloer. Mediterraneo 
(25 m²), romantica (25 m², hemelbed, koffie- en theefaciliteiten, terras) of 
oasis (25 m², balkon/terras met zicht op het natuurreservaat, koffie- en thee-
faciliteiten). Extra bed 3de volwassene: 30% korting (uitgez. romantica kamers). 
Familiekamers met kitchenette voor 4 personen (30 m²) of 5 personen (45 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 39/dag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (mediterraneo en oasis) of 2 kinderen 
(mediterraneo, stapelbedden) van 3 t/m 12  jaar op de kamer van de ouders 
geniet(en) elk 50% korting (inclusief ontbijt).

Deze schitterende antieke masseria werd met veel liefde en oog voor detail 
gerestaureerd. U verblijft hier op wandelafstand van ongerepte stranden en 
van het natuurreservaat Vendicari. De familie Pintaldi en hun sterk team ver
wennen u met hun gastvrijheid en zorgen er ook voor dat u het beste van Sicilië 
leert kennen.

Sicilië 

SICV0209 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Noto
Noto ligt aan de voet 
van de Ibleïsche ber
gen en Marina di Noto 
ligt aan de kust. Het 
is een van de belang
rijkste baroksteden 
van Italië, UnescoWerelderfgoed. De 
Piazza Municipio met de kathedraal en 
het Palazzo Ducezio (stadhuis) vormen 
het hart van Noto. Via de trappen bereikt 
u Noto Alta voor een subliem panorama.
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Pantanelli di Vendicari

Ligging: ten zuiden van Noto, de hoofdstad van de Siciliaanse barok, in het 
natuurreservaat Oasi di Vendicari. De agriturismo bevindt zich op 3 km van 
het park met ongerepte zandstranden en kleine meren, waar u de typische 
maquis nog steeds kunt bewonderen. Het is een belangrijke rustplaats voor de 
trek vogels op hun tocht van noord naar zuid. Op 10 km ligt het vissersdorpje 
Marzamemi met het karakteristieke pleintje Piazzetta della Tonnara. De archeo-
lo gische site van Siracusa situeert zich op 44 km, Modica op 48 km en Ragusa 
op 64 km.
Transport: luchthaven Catania op 93 km, Comiso op 79 km.
Faciliteiten: receptie (8 tot 22 uur). Het restaurant is ondergebracht in een 
gerestaureerde wijnmakerij waar tot de jaren 50 de druiven van de Nero d'Avola 
werden geperst, een zeer gerenommeerde wijn op het eiland. In het à-la-carte-
restaurant worden traditionele Siciliaanse gerechten geserveerd. De ingre-
diënten zijn afkomstig van de boerderij. Klein zwembad (4 x 9 m) met gratis 
ligstoelen en parasols, handdoeken betalend. Geen lift.
Kamers: 18  kamers. Vroeger werd hier het hooi en het gereedschap gesta-
peld, vandaag hebben ze een hedendaagse inrichting met een knipoog naar 
het verleden. Een waterkoker is aanwezig, tegelvloer. Standaardkamers in de 
baglio gelegen op de binnenplaats (16 m², extra bed (3de persoon): € 30/nacht. 
Comfort kamers in het andere gedeelte, Carrubo genoemd (22 m², kleine patio, 
extra bed (3de persoon): € 40/nacht, (4de persoon): € 30/nacht). 1 Kamer met 
balkon uitkijkend over de moerassen van de oase (18 m², max. 2 per so nen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.

Heel charmant adresje in een fascinerend stukje natuur, de oase Vendicari. 
Een para dijsje voor rustzoekers, wandelaars en vogel liefhebbers. Het is zalig 
vertoeven op een van de terrasjes. Prima ligging om van hier uit ZuidoostSicilië 
te verkennen. Luciana en haar team zullen u met plezier weg wijs maken in 
deze boeiende streek.

Italië

Sicilië 

SICV0175 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Noto
Noto ligt aan de voet 
van de Ibleïsche ber
gen en Marina di Noto 
ligt aan de kust. Het 
is een van de belang
rijkste baroksteden 
van Italië en UnescoWerelderfgoed. De 
Piazza Muni cipio met de kathedraal en het 
Palazzo Ducezio (stadhuis) vormt het hart 
van Noto. Via de trappen bereikt u Noto 
Alta voor een subliem panorama.

im
pe

ss
ie



www.transeurope.com182

COUNTRY HOUSE CHARME

P FR
EE SUITE FR
EE

€ €

Torre Dantona

Ligging: rustig, op 2 km van het centrum en het strand van Marina di Modica, 
midden in de velden. Op 10 km ligt de iets grotere badstad Sampieri. Binnen een 
straal van 60 km vindt u meerdere topbezienswaardigheden, zoals de barokke 
steden Ragusa en Modica, alsook Ortigia, het historisch centrum van Siracusa 
(72 km). Catania, de op één na grootste stad van het eiland aan de voet van 
de Etna, ligt op zo'n 1u30 rijden; de oude stadskern is een schoolvoorbeeld van 
Siciliaanse barok.
Transport: luchthaven Catania op 122 km, Comiso op 59 km.
Faciliteiten: dit voormalig landhuis is ingericht om aan al uw noden te vol-
doen. Ontbijt, lunch en diner worden geserveerd in het restaurant Gustatempo. 
Hier wachten u heerlijke Siciliaanse gerechten, gemaakt met eigen producten. 
U kan ook gezellig al fresco eten, op de karakteristieke en uitnodigende bin-
nenplaats. Complete relaxatie aan het buitenzwembad in de tuin met gratis 
ligstoelen, parasols en handdoeken, en mogelijkheid tot barservice. Ligstoelen 
aan het strand, met korting voor de hotelgasten.
Kamers: 12  fris ingerichte kamers met tegelvloer. Elke kamer is verschillend. 
Classic kamer (18  m², max. 2  personen, tweepersoonsbed, douche), classic 
kamer met terras (22 m², max. 3 personen, tweepersoonsbed of 2 éénpersoons-
bedden, douche), superior kamer (24 m², max. 2 personen, groot tweepersoons-
bed, douche) of deluxe kamer (28 m², max. 3 personen, groot tweepersoons-
bed, bubbelbad). Extra bed (3de volwassene): vanaf € 30/nacht. Familiekamer 
(60 m², max. 4 personen, duplex, groot tweepersoonsbed op de 1ste verdieping, 
zitkamer met sofabed op het gelijkvloers, bubbelbad).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 31/dag (3 gangen met 
bediening aan tafel, vismenu mits toeslag van € 10/persoon, ter plaatse te 
betalen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Classic kamer met terras en deluxe kamer: 1 kind 
van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders vanaf € 25/nacht (inclusief ontbijt).

Er heerst een gemoedelijke sfeer in dit authentiek landhuis. Dora en haar team 
zijn heel gastvrij en zullen u met open armen ontvangen. U geniet er van een 
mooie ligging op het platteland en toch dicht bij de zee (op 2 km). 's Avonds is 
het zalig tot rust komen op de heel charmante binnenplaats.

Sicilië 

SICV0196 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Marina di Modica
Marina di Modica ligt 
aan het strand, in het 
uiterste zuiden van 
Sicilië. Modica (21 km) 
is een van de barokke 
steden die behoort tot 
de Val di Noto, UnescoWerelderfgoed. 
Ook Scicli (15 km), Ragusa (38 km) en Noto 
(58 km) staan op de Werelderfgoedlijst. Op 
45 minuten rijden ligt Siracusa, met op het 
schiereiland Ortigia een grote archeologi
sche site.
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Vecchia Masseria

Ligging: in San Michele di Ganzaria, een deelgemeente van Caltagirone, in het 
midden van een bos van 2.000 ha met mooi uitzicht op de omringende heuvels. 
Caltagirone ligt op 22 km, Gela op 20 km en Piazza Armerina met de beroemde 
Villa Romana del Casale (mozaïeken) op 18 km.
Transport: luchthaven Comiso op 70 km, Catania op 86 km.
Faciliteiten: dit gerenoveerd landhuis van meer dan 200  jaar oud biedt een 
inkom met de receptie en een ontbijtruimte in een van de authentieke zalen. 
Uitgebreid ontbijt met huisbereide gerechten. In het uitstekend restaurant ver-
went de chef u met een smaakvolle, Siciliaanse keuken en dagverse, biologische 
ingrediënten afkomstig van het domein zelf. 's Middags lichte snacks verkrijg-
baar. Tuin met openluchtzwembad (gratis ligstoelen, parasols en handdoeken), 
bubbelbad. Gezellige bar. Geen lift (max. 2 verdiepingen). Gratis fietsen om het 
natuurpark Montagne della Ganzaria te verkennen. Boogschieten, excursies per 
quad, paardrijden (5 km),...
Kamers: 31 kamers met tegelvloer. Naar keuze: standaardkamer (14 m², max. 
2  personen, terras), superior kamer (15 m², max. 2  personen, zicht op het 
om ringende landschap) of junior suite (22 m², max. 3 personen, balkon of ter-
ras, koffie- en theefaciliteiten). De standaard en superior kamers liggen in de 
oorspronkelijke gebouwen van het landhuis en hebben een rustieke inrichting 
met natuurlijke materialen, smeedijzer en keramiek. De junior suites bevinden 
zich in het nieuwe bijgebouw en zijn moderner. Extra bed (3de persoon) in een 
junior suite: 20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  35/dag (volwassene), 
€ 22/dag (kind t/m 12 jaar) (4 gangen inclusief koffie, vast menu, bediening aan 
tafel, vegetarische maaltijden mogelijk op aanvraag).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).

De familie Golino ontvangt u hartelijk in deze agriturismo die met veel passie 
en liefde werd gerenoveerd. De voornaamste troeven zijn de centrale ligging, 
het schitterende panorama, het zalige zwembad en het vriendelijke personeel. 
Ook de heerlijke keuken van vader Stefano en zoon Philippe is een absolute 
troef. Voor natuurliefhebbers die zich graag culinair laten verwennen.

Italië

Sicilië
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SICV0191 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Caltagirone
Gelegen ten zuidwes
ten van Catania, en 
vooral bekend om zijn 
kleurrijke keramiek
kunst. Het pronkstuk 
van het stadje is de 
Scalinata di Santa Maria del Monte, een 
trap van 142 treden gemaakt in keramiek. 
De kleurrijke tegeltjes die de trap deco
reren zijn allemaal verschillend en wer
den tussen de 10de en de 20ste eeuw in 
Caltagirone gemaakt.
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Costazzurra Museum & Spa

Ligging: tussen de Tempelvallei en de kust, op 500 m van het strand in San 
Leone, badplaats van Agrigento. De Tempelvallei ligt op 3 km, het stadscentrum 
op 8 km. De glooiende witte rotsen van Scala dei Turchi liggen op 14 km, de 
stranden van het natuurreservaat Torre Salsa op 27 km. Op 95 km vindt u de 
archeologische site van Selinunte.
Transport: luchthaven Comiso op 112 km, Catania op 166 km, Palermo op 179 km.
Faciliteiten: in het hotel worden archeologische vondsten tentoongesteld. 
Het à-la-carterestaurant Il Grecale serveert verse vis met lokale producten, en 
pizza's op basis van traditionele bloem. Verde Mare is de tuin van het hotel 
(straat oversteken) met buitenzwembad (gratis ligstoelen, parasols en hand-
doeken), kleine kinderzwembad, poolbar en speeltuintje. Er is een shuttle ser-
vice naar het strand (richtprijs vanaf € 12/persoon heen en terug, inclusief 
strandservice). Wellnesszone (betalend) met sauna, bubbel bad, Turks bad, 
massage, belevenisdouche en schoonheids behandelingen. Shuttledienst naar 
de Tempelvallei op aanvraag (richtprijs vanaf € 12/persoon, heen en terug).
Kamers: 38 kamers in moderne stijl: standaardkamer met balkon (15 m²) of een 
ruimere deluxe kamer zonder balkon (20 m²). Laminaatvloer. Extra bed (3de en 
4de volwassene): 10% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 40/dag (3 gangen, water 
en wijn inbegrepen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 3 t/m 7 jaar op de kamer van de 
ouders genieten elk 50% korting, 2 kinderen van 8 t/m 12 jaar genieten elk 35% 
korting, 2 kinderen van 13 t/m 17 jaar elk 20% korting (inclusief ontbijt).

Agrigento en de Tempelvallei kunt u hier perfect combineren met zon, zee en 
strand. Bijzonder: het hotel dient ook als een museum waar u archeologische 
vondsten kan bewonderen. De enthousiaste familie La Gaipa en het volledige 
team staan garant voor de vele geneugten van Sicilië, en maken van uw vakan
tie een ware beleving!

Sicilië 

SICV0210 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Agrigento
Net buiten de huidige 
stad vindt u de indruk
wekkende getuigen van 
het antieke Akragas: de 
Tempelvallei. Akragas 
was een van de meest 
toonaangevende steden van Magna 
Grecia. U kunt er de bijna intact bewaarde 
Tempel van Concordia bewonderen, als
ook de tempels van Castor en Pollux, Juno 
en Zeus. Dit alles op een steenworp van 
prachtige zandstranden.
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Eremo della Giubiliana

Ligging: gelegen in een mooi park, op 12 km ten zuiden van Ragusa in een 
streek omgeven door johannes broodbomen, amandel- en olijfbomen. De kust, 
met de badplaats Marina di Ragusa ligt op 14 km. Ideaal om cultuur en strand 
te combineren. De baroksteden Ragusa Ibla, Modica (25 km), Scicli (24 km) en 
Noto (60 km) zijn een bezoekje waard.
Transport: luchthaven Catania op 108 km.
Faciliteiten: receptie, bar en salon. La Cripta, een bijzondere wijnkelder in 
een middel eeuwse crypte - mogelijkheid om degustaties bij te wonen. De char-
mante setting van Ristorante Don Eusebio met buitenterras brengt u terug 
naar mooie, vervlogen tijden. De pure smaken van weleer staan hier centraal. 
De excellente keuken is vooral gebaseerd op een uitgebreide eigen biologische 
productie, de '0 km' filosofie. Prachtige aromatische tuin met gezellige hoekjes 
en een buitenzwembad. Mogelijkheid tot natuur- en cultuurtours per landrover 
of vliegtuig (privé-airpark op 400 m). Kooklessen.
Kamers: het centrale gedeelte en het klooster met 16 kamers werden authen-
tiek gerestaureerd met behoud van de originele materialen, de stenen vloeren 
en het antiek meubilair. Elke kamer is verschillend, steeds gezellig en intiem. 
Kleine classic kamer (16 m², max. 2 personen), superior kamer (20 m², max. 
3 personen) met tuinzicht, deluxe kamer (20 m², max 2 personen) met privéter-
ras van 14 m² en bubbelbad, classic suite (50 m², 2 verdiepingen, max. 4 volwas-
senen of 2 volwassenen en 2 kinderen) met living, stenen trap, 2 slaapkamers 
boven. Extra bed (3de en 4de volwassene): vanaf € 82/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. classic kamers). 1  Kind (superior) of 
2 kinderen (classic suites) van 3 t/m 11 jaar betalen (elk) € 55/nacht (inclu-
sief ontbijt).
Bonus: schuimwijn voor jonggehuwden.

Oorspronkelijk was Eremo della Giubiliana een hermitage, gebouwd in de 
14de eeuw. In de 16de eeuw werd deze plek bezet door de Ridders van Malta 
die het gebruikten als fort om de Middellandse Zee te bewaken tegen pira
ten. Het uitzicht vanuit de toren reikt tot aan zee. In de 18de eeuw werd het 
domein gekocht door een Franse familie die er nog woont. Een hemelse mix 
van geschiedenis, kunst, dolce far niente en culinair genieten.

Italië

Sicilië

SICV0216 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Ragusa
Hoofdplaats van de 
gelijknamige provin
cie, in een welvarende 
streek van Sicilië. 
De stad bestaat uit 
een modern gedeelte 
met brede, rechte straten en het kleine 
barokke Ibla met nauwe straatjes en steeg
jes. Restaurantjes, cinema's, theaters, 
discotheken, pubs en 5 musea, waarvan 
2 archeolo gische. Ragusa Marina biedt 
mooie, lange fijnzandstranden.
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Aldiola Country Resort

Ligging: op een heuvel met uitkijk op het meer van Liscia, op 5 km van het 
centrum. Arzachena, waarrond de befaamde Costa Smeralda zich ontwikkelde, 
ligt op 15 km; Cannigione op 20 km en Porto Cervo op 28 km. Ideale startplaats 
voor excursies. De prachtige Maddalena-archipel op 40 km, de Cala Grande op 
het schiereiland Capo Testa op 50 km.
Transport: luchthaven Olbia op 35 km, Alghero op 130 km.
Faciliteiten: receptie met behulpzaam team. Het restaurant biedt een verfijnde 
keuken en u geniet er van een fantastisch zicht op het meer. Op het overdekt 
terras is het letterlijk en figuurlijk smullen van de heerlijke maaltijden én de 
spectaculaire zonsondergangen. Wijnkelder met Sardische en Italiaanse wijnen, 
ook wijnen van de familiewijngaard. Panoramisch openluchtzwembad (april-
oktober, gratis ligstoelen, parasols en handdoeken). Talrijke schaduwrijke 
hoekjes en wandelpaadjes nodigen uit tot relaxen. Kleine spa (behandelingen 
betalend). Kleine outdoor fitness. Gratis fietsen.
Kamers: 20 comfortabele kamers (tegelvloer), per twee ondergebracht in bunga-
lows. De inrichting is verzorgd met handgemaakte stoffen en typisch Sardische 
decoraties. Classic kamer (18 m², max. 2 volwassenen en 1 kind, gedeeltelijk 
meer- en tuinzicht, terrasje), superior kamer (18 m², max. 2 personen, meer-
zicht, terrasje) of junior suite (25-28 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen 
en 2 kinderen, meerzicht en groot terras). Extra bed (3de volwassene) junior 
suite: 20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  35/dag (volwassene), 
€ 18/dag (kind t/m 10 jaar) (4 gangen, keuzemenu, bediening aan tafel) (uit-
gez. 14/08 en 15/08).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Enkel in de classic kamers: 1 kind van 3 t/m 
10 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting, dezelfde korting geldt 
voor 2 kinderen in de junior suite (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: attentie op de kamer.

Een klein paradijsje in het hart van de Gallura-streek, rustig en toch optimaal 
gelegen voor leuke uitstappen naar het binnenland, de stranden of de gere-
nommeerde Costa Smeralda. De hartelijkheid van Caterina en haar mede-
werkers zal u nog lang bijblijven. Perfect voor rustzoekers die houden van 
ontdekken en genieten.

Sardinië 

SARV0069 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Sant'Antonio di Gallura
Dit gezellig dorpje ligt in 
het hart van de Gallura-
streek (Noordoost-
Sardinië). Het vormt 
een uitstekend vertrek-
punt voor excursies in 
het mooie binnenland en richting Costa 
Smeralda. U geniet er van een magni-
fiek natuurkader en een heerlijke keu-
ken. Proef zeker ook de typische streek-
gerechten zoals de zuppa gallurese of de 
excellente Vermentino di Gallura-wijn.
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Su Lithu

Ligging: rustig gelegen in een machtig berglandschap met verbluffende pano-
rama's op het lager gelegen dorpje Bitti. Het centrum ligt op 500 m. De mooie 
stranden van de Golf van Orosei bevinden zich op 40 km.
Transport: luchthaven Olbia op 96 km, Cagliari op 209 km.
Faciliteiten: mooie villa met een huiselijke lobby met zithoek en bar. In het 
restaurant wordt de pure traditionele keuken geëerd met ingrediënten van 
kleine, lokale producenten en uit de eigen groentetuin. De familie Giovanetti 
heeft een eigen wijngaard met een kwaliteitsvolle wijn. Su Lithu is ook gekend 
voor zijn leerrijke kookworkshops, aarzel niet om er naar te vragen. Heerlijk 
panoramisch terras voor het ontbijt of het diner of gewoon voor een aperi-
tiefje... op en top vakantie. U kan heerlijk zonnebaden aan het buitenzwembad 
in de tuin (20 x 10 m, mei tot halfweg oktober) met ligstoelen en parasols 
(gratis), handdoeken (betalend).
Kamers: een totaal van 18 gezellig ingerichte kamers met tegelvloer, mooie 
handgemaakte stoffen, typisch Sardische elementen en originele houten balken 
in het plafond die mooi bewaard werden. De karaktervolle meubels en sobere 
kleurtinten versterken het authentieke kader. Standaardkamers (16-25 m², soms 
met privéterras), kamers met panoramisch zicht (16-28 m², soms met balkon), 
deluxe kamers (20-25 m², panoramisch zicht en balkon) of superior kamers 
(20-25 m², panoramisch zicht, balkon, bubbelbad). Extra bed (3de volwassene): 
30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 40/dag (4 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. 2 Kinderen van 3 t/m 10 jaar op de kamer 
van de ouders genieten elk 50% korting (inclusief ontbijt).

Bij de familie Giovanetti leert u het charmante en authentieke Sardinië ken-
nen, verscholen in de wilde natuur van de Barbagia. Su Lithu is kleinschalig 
en gezellig. Bezoek de wijngaard en proef de wijn 's avonds bij de lekkere 
Sardische gerechten op het panoramisch terras terwijl de zon ondergaat. 
Attente service.

Italië

Sardinië 

SARV0061 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Bitti
Een klein dorpje boor-
devol oude tradities in 
het binnenland, in het 
centraal gedeelte van 
Sardinië in de provincie 
Nuoro. Diep in de wilde 
natuur van de Barbagia gelegen en omge-
ven door de Monte Albo in een ongerepte 
natuur. In de omgeving zijn er tal van inte-
ressante archeologische sites. De kust ligt 
op zo'n 40 km.
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DE REGIO’S 

COSTA BRAVA
200 Km ruige, wilde 
kust in Catalonië. 
Volop genieten van 
zon, zee en strand. 
Typische dorpjes in 
het mooie binnenland.

ALICANTE 
REGIO & 
MURCIA
De gelijknamige stad 
is de toegangspoort 
tot de Costa Blanca. 
Aangenaam klimaat. 
Kunst, cultuur, zon, 
zee en strand.

IBIZA
Aantrekkingspool voor 
de rich and famous. 
Een zinderend 
nachtleven maar 
ook schitterende 
landschappen en 
natuur.

COSTA DEL SOL 
& VALENCIA
Kilometerslange 
zandstranden, kleur-
rijke sinaasappelboom-
gaarden en de hippe 
regiohoofdstad Valencia 
in het noorden.

MALLORCA
Veelzijdig eiland met 
steile en ruige bergen 
in het noorden en 
uitnodigende stranden 
in het zuiden. Bruisend 
Palma.

ANDALUSIË
Witte dorpen, rijke 
kunst en moorse 
architectuur. 
Zonovergoten 
stranden aan de Costa 
de la Luz.

NOORD-SPANJE, 
BASKENLAND 
EN GALICIE
Het España Verde 
met de regio’s 
Galicië (Santiago 
de Compostella) en 
het Baskenland (San 
Sebastián en Bilbao).
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El Berro (Alhama de Murcia) 216

Valencia regio 217
Aigües 217 
Orba 217

Alicante regio 218-219
La Nucía 218
Finestrat 219

Costa Brava 220-222
S’Agaró 220
Lloret de Mar 221
Platja d’Aro 222

Noord Spanje 223
Ojedo 223

Baskenland 223-224
Murguia  223
Bilbao 224
San Sebastián  224

Rías Baixas 225
Poio 225

Galicië 226-227
Meaño 226

Os Anxeles - Brión 227

Mallorca 228-234
Palma de Mallorca 228
Camp de Mar 229
Felanitx 230
Ca’s Concos 231
Peguera 232
Illetas  233
Banyalbufar 234

Ibiza 235-237
San Antonio Bay 235
Portinatx 236
Sant Rafael 237
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Duque de Nájera

Ligging: uniek gelegen aan het fijnzandstrand van Rota en aan de rand van 
het stadje. U bent hier op enkele passen van de nauwe straatjes van het oude 
stadsgedeelte met vele winkels, restaurants, gezellige pleintjes, bars en ter-
rasjes. U kan hier ook volop genieten van mooie, lange strandwandelingen.
Transport: per auto: 2.200 km (Brussel). Luchthaven Jerez de la Frontera op 
35 km, Sevilla op 140 km, Málaga op 260 km.
Faciliteiten: sfeervolle bar met terras, à-la-carterestaurant en tapasbar met 
zicht op het haventje en buffetrestaurant. Buitenzwembad (april-oktober). 
Ligstoelen (betalend, uitgezonderd 01/04-30/04 en 14/10-05/11) die u kan mee-
nemen naar het strand. Tafeltennis. Betalend: sauna en fietsverhuur. Garage 
(vanaf € 14/24 uur). Golfterrein Costa Ballena (27+9 holes, voordeeltarief voor 
hotelgasten) op 10 km.
Kamers: 92 kamers. Standaardkamers met of zonder zeezicht (26 m², max. 3 per-
sonen), superior kamers (32 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kin-
deren) met Frans balkon of junior suites met zeezicht (25 m², max. 3 volwas-
senen of 2 volwassenen en 2 kinderen). Extra bed (3de vol wassene): 40% korting 
(01/04-05/11), 60% korting (06/11-31/03).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). 15/06/23-15/09/23: halfpension: € 20/dag 
(volwassene) (buffet of bediening aan tafel naargelang de bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis. Standaardkamer: 1 kind t/m 12  jaar overnacht 
gratis op de kamer van de ouders. Superior kamer en junior suite: 2 kinderen 
van 2 t/m 12 jaar genieten elk 75% korting. Inclusief ontbijt of halfpension.
Bonus: welkomstdrankje, 1  uur sauna/persoon/week, 1  flesje streekwijn. U 
heeft recht op 3 uur tennis of padel per week in het zusterhotel Playa de la Luz 
(volgens beschikbaarheid). Jonggehuwden: cava en fruit.

U logeert hier in een knap hotel waar elegantie en comfort, heden en verleden 
harmonieus samengaan. U kan genieten van een bevoorrechte locatie met uit
zicht op de Atlantische Oceaan, naast het strand en de jachthaven van Rota bij 
de prachtige baai van Cádiz.

Costa de la Luz
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Rota
Deze populaire bad
plaats aan de mooie 
Costa de la Luz is gele
gen aan het begin van 
de brede baai van 
Cádiz. Rota biedt een 
typisch Anda lusische sfeer en een gezellig 
vissershaventje. Het is er heerlijk wande
len in het histo risch centrum met zijn vele, 
smalle straatjes die uitgeven op zee.
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Playa de la Luz

Ligging: rustig, aan het strand. Op 3 km van het oude centrum, dat u te voet, 
per fiets of per bus (halte om de hoek) kan bereiken. Met de boot bent u in een 
halfuur in Cádiz. Op ca. een halfuur rijden: Jerez (sherry, Spaanse rijschool), El 
Puerto de Santa Maria (vissersdorpje) en het natuurpark Doñana.
Transport: per auto: 2.200 km (Brussel). Luchthaven Jerez de la Frontera op 
35 km, Sevilla op 140 km, Málaga op 260 km.
Faciliteiten: lobby en receptie. Buffetrestaurant, in het hoog seizoen restau-
rant met zeezicht en terras. Buitenzwembad met apart kinderbad, pool- en 
snackbar. Zalig chill-outterras. Beach Club (gratis toegang, uitgez. 15/06-15/09 
€ 5). Gratis ligstoelen aan het strand (15/06-15/09 betalend). Miniclub en ani-
matie (01/05-13/09). Massages op aanvraag. Gratis: fitness, tafeltennis, tafel-
voetbal, biljart, volleybal op het strand. Kooklessen met gratis degustatie (mei-
oktober). Betalend: tennis, paddle-tennis, fietsen. Gratis parking of garage 
vanaf € 7/24 uur. In de omgeving: paardrijden, golf Costa Ballena op 7 km.
Kamers: 219 kamers. Standaard (18 m², max. 3 personen), superior met zithoek 
(38 m², max. 3  volwassenen of 2  volwassenen en 2 kinderen) of junior sui-
tes (38 m², salon en aparte douche, max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 
2 kinderen). Junior suites met zeezicht mits toeslag van € 13/persoon/nacht 
(toeslag op de junior suite). Balkon of terras. Extra bed (3de volwassene): 40% 
korting.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 18/dag. Buffetten of bediening 
aan tafel naargelang de bezetting.
Kinderen: kinderbedje gratis. Standaardkamers: 1 kind t/m 12 jaar overnacht 
gratis op de kamer van de ouders. Superior kamers en junior suites: 2 kinderen 
van 2 t/m 12 jaar genieten elk 75% korting. Inclusief ontbijt of halfpension.
Bonus: welkomstdrankje, geschenkje en flesje wijn bij check-out. 3  Uur 
(paddle)tennis/week. Jonggehuwden: cava en fruit.

Playa de la Luz is een gezellig vakantiehotel in Andalusische stijl: het witte 
gebouw heeft 2 bloemrijke patio's, waarrond de kamers zich groeperen. U 
geniet hier van een schitterende ligging direct aan zee, ideaal voor een ont
spannende strandvakantie. U bent er omringd door zandduinen, een dennen
bos en de Atlantische Oceaan.

Spanje

Costa de la Luz
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Rota
Deze populaire bad
plaats aan de mooie 
Costa de la Luz is gele
gen aan het begin van 
de brede baai van 
Cádiz. Rota biedt een 
typisch Anda lusische sfeer en een gezellig 
vissers haventje. Het is er heerlijk wande
len in het histo risch centrum met zijn vele, 
smalle straatjes die uitgeven op zee.
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Villa Jerez

Ligging: aan de rand van het centrum, omringd door 4.000 m² tuinen. Op 
wandel afstand van de bezienswaardigheden, winkelstraten en sherrybodega's. 
Om de hoek bevindt zich de koninklijke paardrijschool Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre (shows op dinsdag- en donderdagmiddag). In de omgeving: 
wijngaarden, de witte dorpen, Cádiz (34 km) en het natuurpark Doñana (35 km). 
Het strand van El Puerto de Santa María op 15 km. Bushalte op 10 m, trein-
station op 2 km.
Transport: per auto: 2.132 km (Brussel). Luchthaven Jerez de la Frontera op 
10 km, Sevilla op 95 km en Málaga op 209 km.
Faciliteiten: lobby met receptie, bar waar ook snacks verkrijgbaar zijn, cosy 
salon, met tv en bibliotheek, dat uitgeeft op de tuin. Stijlvol restaurant Villa 
Jerez waar u geniet van de lokale specialiteiten. Vanop het terras heeft u zicht 
op de uitgestrekte tuin en het buitenzwembad met poolbar (gratis ligstoelen, 
parasols en handdoeken). Betalend: kapper en massage. Golf Jerez op 5,4 km.
Kamers: 18  kamers (max. 3  personen) met een indivi dueel karakter. 
Hydromassagebad. 3 Flesjes water, 1 biertje en 2 frisdranken gratis in de supe-
rior en junior suites. Standaard (25 m²), superior (30 m²) met balkon of terras, 
junior suites (40 m²) met salon en afzonderlijke slaapkamer. Extra bed (3de 
volwassene) in alle types: 55% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 31/dag (keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension).
Bonus: welkomstdrankje. Voordeeltarieven op de green fees van de golf van 
Jerez en in sommige bodegas. Jonggehuwden: cava, fruit en geschenkje.

Een traditioneel herenhuis, schitterend verbouwd tot een prachtig, stijlvol en 
charmant hotel waar een persoonlijke service centraal staat. Hier komt u vol
ledig tot rust en wordt u zalig verwend, ook op culinair vlak. Bovendien is de 
ligging ideaal om Jerez en de omgeving te ontdekken!

Andalusië
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Jerez de la Frontera
Zeker doen: het Alcázar, 
een Moors vesting
complex en paleis met 
mos kee en mooie tui
nen, een degustatie
bezoek aan een sherry
kelder of bodega, een paardenshow 
van de Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre, het flamenco en rijtuig museum, 
het themacenter La Atalaya, een flamenco
show en de route van de witte dorpen.
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Alcázar de la Reina

Ligging: in het hart van het historisch centrum. Het gebouw was ooit onder-
deel van het fort Alcázar de la Puerta de Córdoba. Carmona is een gezellig, 
authentiek stadje met tal van pleintjes en terrasjes en de typisch Andalusische 
sfeer. Carmona heeft bovendien een rijk verleden en draagt nog duidelijk de 
sporen van de Romeinse en Arabische invallen. Uitstapjes: Sevilla (15 minu-
ten), Córdoba (1 u), Jerez en Cádiz (1u30). De Sierra Norte, een beschermd 
natuurpark met watervallen, ligt op 40 minuten. Het mooie dorpje Priego de 
Córdoba in het natuurgebied Las Sierras Subbéticas bereikt u na 1 u rijden.
Transport: per auto: 2.090 km (Brussel). Luchthaven Sevilla op 30 km.
Faciliteiten: de gemeenschappelijke ruimtes zijn opgesmukt met wondermooie 
kunstwerken en muurschilderingen. Lobby met de receptie, salons en diverse 
rustige leeshoekjes. Het à-la-carte restaurant, gedecoreerd met flamencomotie-
ven, serveert lokale specialiteiten. Ierse pub en tapasbar. Tijdens de zomer 
kan u ook eten in de typische patio's. Ecologisch openluchtzwembad (11  x 
7 m, zout water) met gratis ligstoelen en parasols. Sauna. Privégarage: vanaf 
€ 10,70/24 uur (kan niet vooraf gereserveerd worden) of parkeren in de buurt 
van het hotel (beperkt).
Kamers: de 68 lieflijke kamers, met antieke meubels en mooie stoffen in har-
monieuze kleuren, zijn ingericht met respect voor het historisch karakter van 
het hotel. We reserveren voor u een standaardkamer (20 m², max. 3 personen), 
een superior kamer (22 m², max. 2 personen, zicht op de Vega de Carmona of op 
de patio) of een deluxe kamer (24 m², max. 2 personen, zicht op het centrum 
van Carmona of op de patio). Extra bed (3de volwassene): € 42/nacht. Twee-
persoons kamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 22/dag (3 gangen, bedie-
ning aan tafel) (uitgez. 24/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de standaardkamers: 1 kind van 3 t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 22/nacht (inclusief ontbijt).

U slaapt hier tussen eeuwenoude muren die de stille getuigen waren van 
liefde, haat en jaloezie. Juan II, koning van Castilië (14061454), bracht hier zijn 
koningin onder tijdens een van zijn oorlogen. De naam 'Alcázar de la Reina' 
was geboren. De sierlijke voorgevel en de warme Mudéjarstijl zullen u onge
twijfeld bekoren.

Spanje

Andalusië

ANDV0006 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Carmona
Dit charmante stadje 
tussen Sevilla (15 minu
ten) en Córdoba (1 u) 
ligt op een heuvel, uit
kijkend op het natuur
landschap van de Vega 
de Carmona. Het kan bogen op een grote 
historische erfenis die teruggaat tot de 
prehistorie. U vindt er o.m. adellijke hui
zen, kloosters en poorten uit de 17de en 
18de eeuw. Carmona was erg belangrijk 
onder de Romeinen en de Moren.
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La Garapa

Ligging: het hotel is gelegen vlak bij de vruchtbare vallei van de Sierra Nevada 
en is omringd door fruitbomen, schitterend uitzicht gegarandeerd. Op 500 m 
van het hotel vindt u al een bushalte die de verbinding met Granada verzekert. 
U wordt afgezet aan de kathedraal, slechts 4 km verderop. Liefhebbers van de 
echte Spaanse dorpjes en typische sfeer moeten zeker de nabijgelegen kleine 
dorpjes Huetor Vega, Zubia of Monachil bezoeken. De stranden en dorpjes aan 
de Costa Tropical bevinden zich op 60 km.
Transport: per auto: 2.006 km (Brussel). Luchthaven Granada op 25 km.
Faciliteiten: de ontbijttafel kijkt wondermooi uit op de moestuin. U kunt ook 
genieten van het lekker ontbijt met lokale producten op het terras - een zalige 
manier om de dag te starten. De bar is gezellig en de ideale plek om even te 
bekomen van alle activiteiten van de dag. Er is een restaurant voor het diner 
(tafel vooraf te reserveren). Relaxen en zwemmen in de zon kan aan het groot 
buitenzwembad (mei-september, ligstoelen, parasols en handdoeken gratis). 
Geen lift in het gebouw (2 verdiepingen). In de buurt: trekking, paardrijden,...
Kamers: het gebouw telt 11 kamers. Alle kamers hebben een persoonlijk karak-
ter en zijn ingericht in warme kleuren, wat zorgt voor een heerlijk thuisgevoel. 
In sommige kamers hangen reproducties van de schilder Botero. Tegelvloer. 
Naar keuze: standaardkamers (15 m², max. 2 personen), kamers met balkon of 
terras met schitterend uitzicht op de omgeving (15 m², max. 2 personen) of 
kamers met bubbelbad (20 m², max. 2 volwassenen en 1 kind).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderbedjes beschikbaar. Enkel in de kamers met bubbel bad: 
1 kind t/m 8 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting.
Bonus: fles wijn op de kamer. Jonggehuwden: fles cava.

Deze voormalige hoeve werd omgetoverd tot een charmant, familiaal hotelletje 
met rustiek karakter. Ideaal gelegen, op amper 4 km van Granada, maar toch 
heerlijk rustig. Lekker ontbijten, genieten van de huiselijke sfeer, de warme 
inrichting en de mooie omgeving. U zal deze plek voorgoed in uw hart dragen...

Andalusië 
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Cajar
Dit plaatsje geniet een 
bevoorrechte ligging 
op slechts 4 km van 
Granada en heeft niet
temin zijn eigen karak
ter weten te bewaren. 
Rust is hier de grootste attractie. Cajar is 
oorspronkelijk ontstaan uit 1 boerderij, 
omringd door fruitbomen en moestuinen. 
Nadien kwamen er een paar hoeves bij en 
zo ontstond een klein dorpje.
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Cortijo Salinas

Ligging: in een indrukwekkend natuurgebied van 150 ha, ideaal dus voor rust-
zoekers en natuurliefhebbers. In de omgeving ligt de Serrania de Ronda, de 
Sierra de las Nieves, het natuurpark Grazalema, het meer van Zahara,... Zeker 
doen: de witte dorpjes Grazalema, Zahara, El Gastor en uiteraard Ronda (20 km). 
Málaga ligt op 106 km, Sevilla op 110 km, Jerez de la Frontera op 100 km en de 
stran den op een uurtje rijden. Een ideale locatie om Andalusië te verkennen.
Transport: per auto: 2.140 km (Brussel). Luchthaven Málaga op 139 km.
Faciliteiten: deze cortijo is echt een plaatje, een knusse plek met alle facili-
teiten van een goed hotel. De buitenkant is een en al charme en authen ti citeit. 
Binnenin werd traditie en elegantie gekoppeld aan het betere comfort. Gezellige 
zitruimte met een grote haard. In het restaurant wordt een traditio neel menu 
aangeboden met typisch Spaanse gerechten - lekker. Terras met uitzicht op 
het meer van Zahara. Mooi zwembad met gratis ligstoelen en handdoeken. De 
spa (betalend) is ondergebracht in het bijgebouw: klein zwembad met hydro-
massage, sauna, hamam, contrastdouches, fitness, massages. Privékapelletje.
Kamers: 14 kamers in het hoofdgebouw en 15 kamers in het bijgebouw (16-
20 m²). De Andalusische stijl wordt hier gecombineerd met een maximum aan 
com  fort. De kamers hebben een mooi, rustgevend interieur met parket en bie-
den warme gezelligheid. Superior kamers of kamers met balkon of terras, beide 
types voor max. 2 personen. Tweepersoonskamer voor alleen gebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet of bediening aan tafel naargelang de 
bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: fles champagne en versnaperingen voor jonggehuwden.

Een prachtige cortijo op een droomlocatie. Traditie, elegantie, comfort, pro
fessionele servi ce, lekker eten en een innemende ge zellig  heid  u komt hier 
helemaal tot rust. Ronda, Sevilla, Jerez en Málaga zijn niet ver af, dus ook een 
goede uitvalsbasis voor een rondreis.

Spanje

Andalusië
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Montecorto (Ronda)
Een authentiek, typisch 
Andalusisch dorpje met 
wit te huisjes en heel 
veel bloe men op 20 km 
van Ronda. U vindt er 
onder meer een bak
ker, 2 kleine super marktjes, een bank en 
enkele tapas bars. Verwacht u hier niet aan 
een extra va gant nachtleven of bruisende 
anima tie, gezelligheid en kleinschaligheid 
zijn hier troef.
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Ayre Córdoba

Ligging: u logeert hier in een residentiële wijk van Córdoba, op 3 km van het 
centrum, in een groene en rustige omgeving, op een finca (landgoed) van 
45.000 m². Neem vooral de tijd om Córdoba te ontdekken, het is een magische 
stad met 2  toeristische trekpleisters van formaat: de Moorse Mezquita (op 
5,5 km) en het Alcázar, het paleis van de christelijke koningen eveneens op 
5,5 km. Er is een publieke bushalte om de hoek voor wie graag even de auto 
aan de kant laat staan.
Transport: per auto: 1.979 km (Brussel). Luchthaven Sevilla op 130 km, Granada 
op 160 km, Málaga op 170 km, Jerez de la Frontera op 200 km.
Faciliteiten: u betreedt het hotel via de ruime lobby met de receptie. Het sfeer-
vol à-la-carte restaurant Azaire kijkt uit op de tuin, de keuken is zowel regionaal 
als internationaal georiënteerd. In de tuin beschikt u over een buiten zwembad 
met zonneterras en een poolbar (15  juni - 15 september) waar u kan genie-
ten van een drankje, snacks of een heerlijk diner. Gratis ligstoelen, parasols 
en handdoeken. Het complex is bijzonder ruim, er is veel groen rondom het 
gebouw waar u heerlijk kunt rondkuieren. Fietsverhuur. 2 Tennispleinen.
Kamers: hier zijn de 156 kamers ruim (25 m², max. 3 personen), met een stijl-
volle inrichting en voorzien van alle comfort. Het interieur is een combinatie 
van klassiek en modern. De meeste kamers beschikken over een laminaatvloer. 
Flesje water bij aankomst in de minibar. Extra bed (3de volwassene): vanaf 
€ 39/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 24/dag (3 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel, 1/2 fles wijn inbegrepen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 4 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 5 t/m 11 jaar geniet 50% korting 
(inclusief ontbijt).

Een prima, gastronomisch en elegant adresje waar u een serene sfeer en een 
Spaans interieur wachten. U geniet hier van een uitermate rustige locatie in 
een fraai natuurkader, net buiten het historische centrum van Córdoba. De 
uitstekende service en de kwalitatieve keuken zijn hier ongetwijfeld de grote 
troeven.

Andalusië 
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Córdoba
Deze sublieme stad 
wordt beschouwd als 
de groot ste Moorse 
neder zetting in Spanje, 
terwijl de Mezquita aan
zien wordt als een heel 
belangrijk islamitisch monument. Deze 
moskeekathedraal (de christelijke kathe
draal werd geïntegreerd in de Moorse 
mos kee) heeft een indrukwekkend inte
rieur van gewelven en bogen. Bezoek ook 
het Alcázar en de Medina Azahara.
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Hacienda Posada de Vallina

Ligging: het hotel geniet een bevoorrechte ligging, naast de legendarische 
Mezquita moskee-kathedraal, in het hart van de Joodse wijk tegenover de 
zuide lijke muur van de Mezquita. Het Alcázar de los Reyes Cristianos en de 
Puente Romano liggen letterlijk om de hoek. Het hotel zit als het ware in de 
oude stadsmuur ingebouwd, in het historische gedeelte van de stad. Het is 
heerlijk kuieren door het autoluwe stadscentrum in een wirwar van huisjes 
en patio's met veel verschillende restaurantjes en typische bars met gezellige 
terrasjes. Bezoek ook de Mercado La Marquesa, een markt voor foodies op een 
aparte locatie. Medina Azahara, een prachtig Moors paleizencomplex, ligt op 
10 km.
Transport: per auto: 1.979 km (Brussel). Luchthaven Sevilla op 130 km, Granada 
op 160 km, Málaga op 170 km, Jerez de la Frontera op 200 km.
Faciliteiten: bibliotheek en ontspanningsruimte met tele visie en spelletjes. 
's Morgens neemt u een goede start met het ontbijt buffet (koud) in het gezel-
lige souterrain. In het hotel is een typisch Spaanse cafetaria met aangenaam 
terras. Restaurants vindt u overal in de directe omgeving. Privé parkeren (vanaf 
€ 15/24 uur) in de buurt van het hotel of gratis aan de overkant van de Puente 
Romano.
Kamers: de 24 kamers (15-20 m2) werden gebouwd rond een typische, over-
dekte patio. De kamers zijn vrij klassiek ingericht, telkens met een persoonlijke 
toets, overeenkomstig de sfeer en de historiek van het hotel. De grootte van 
de kamers varieert, gezien de structuur van het gebouw. De meeste kamers 
beschikken over een tegelvoer, een bureau, een tweepersoonsbed of 2 aparte 
bedden. Extra bed (3de volwassene): vanaf € 21/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).

Een van de oudste herbergen in Spanje uit de Romeinse tijd, maar met alle 
hedendaags comfort. In deze Posada verbleven destijds de bouwers van de 
Mezquita, en zelfs Colombus... Superlocatie tegenover de Mezquita, klein
schalig en historisch met een persoonlijke service en charmant interieur. 
Ideaal om Córdoba te verkennen.

Spanje

Andalusië  
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ANDV0185 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Córdoba
Deze sublieme stad 
wordt beschouwd als 
de groot ste Moorse 
neder zetting in Spanje, 
terwijl de Mezquita aan
zien wordt als een heel 
belangrijk islamitisch monument. Deze 
moskeekathedraal (de christelijke kathe
draal werd geïntegreerd in de Moorse 
mos kee) heeft een indrukwekkend inte
rieur van gewelven en bogen. Bezoek ook 
het Alcázar en de Medina Azahara.
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Alcadima

Ligging: in de bergen van de Alpujarra, in een zijstraat van de hoofdweg die 
het dorp Lanjarón door kruist. De Balneario van Lanjarón is gekend voor zijn 
genees krachtige bronnen en mineraal water. U kunt hier een antistresskuur 
volgen of een schoonheids behandeling. Trevélez, het hoogst gelegen Europees 
dorpje net onder de Sierra Nevada, gekend voor zijn heerlijke ham en kaas, ligt 
op 40 km, Granada op 46 km en Córdoba op 185 km. Motril en de Costa Tropical 
bevinden zich op 30 minuten rijden, de fraaie renaissancestadjes Ubeda en 
Baeza op 1.45 uur. 
Transport: per auto: 2.051 km (Brussel). Luchthaven Granada op 46 km, Málaga 
op 111 km.
Faciliteiten: patio met salon en open haard, bibliotheek, groot terras met riant 
panorama en barservice. Het gezel lige restaurant is ingericht in warme kleuren 
met donkerhouten meubilair en serveert een heerlijke traditionele keuken op 
basis van dagverse producten. Ontbijt en diner in het restaurant of op het 
terras. In de tuin wachten u enkele patio's en een groot openluchtzwembad 
met ligstoelen, speelplein voor de kleintjes. Spa met binnenzwembad (gra-
tis), sauna, bubbelbad en Turks bad (betalend). Verhuur van mountain bikes. 
Ondergrondse garage: vanaf € 10/24 uur. Gratis parking op 200 m.
Kamers: de kamers zijn heel knus en verzorgd en hebben een sympathieke, 
warme inrichting met tegelvloer (18 m², max. 3 personen). Balkon of terras. 
Airconditioning tijdens het hoogseizoen op bepaalde uren. Extra bed (3de vol-
wassene): vanaf € 44/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 22/dag (volwassenen), 
€ 14/dag (kind t/m 10 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderbedjes beschikbaar. 1 Kind t/m 10 jaar op de kamer van 
de ouders betaalt € 38/nacht.
Bonus: bij min. 6 nachten: 1 welkomstbordje met kaas en ham met een fles 
huiswijn (niet cumuleerbaar met Uw voordeel).

Traditioneel, familiaal gerund berg hotelletje met gezellige, rustieke sfeer. Het 
hotel is heel verzorgd en straalt rust en authenticiteit uit, met karakter volle 
gemeenschappelijke ruim tes. De ligging is adembenemend met zicht op de 
vallei en de ruïnes van het kasteel. Ideaal voor een ont spannend verblijf dicht 
bij de natuur.

Andalusië

GENIETEN
 ∙ 2 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ fles wijn op de kamer
 ∙ 1x diner (inclusief 1/2 fles wijn)

ANDV0051 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Lanjarón
Kleine bronnenplaats 
in de Alpujarrastreek, 
tussen de Sierra Neva
da en de Costa Tropical, 
op ca. 48 km van Gra
nada en 35 km van de 
kust, sinds de 17de eeuw het belangrijkste 
kuuroord van Andalusië. Het natuurreser
vaat van de Sierra Nevada is een paradijs 
voor natuurliefhebbers. Het Moorse kas
teel van Lanjarón is een stille getuige van 
de vroegere Arabische bezetting.

tw
ee

pe
rs

oo
ns

ka
m

er



201

HHHH CHARME

P FR
EE

€ €

Soho Boutique Jerez

Ligging: in het centrum, vlak bij de Plaza de Toros. Bus halte op 300  m. 
Treinstation op 2  km. Jerez wordt omringd door prachtige 'pueblos blan-
cos' (witte dorpen). Ook de moeite waard: Cádiz (40 km), Sevilla (94 km) en 
Matalascañas (189 km), de toegangspoort tot het Nationaal Park Doñana.
Transport: per auto: 2.255 km (Brussel). Luchthaven Jerez de la Frontera op 
8 km, Sevilla op 90 km en Málaga op 170 km.
Faciliteiten: u betreedt het gebouw via de achterkant en u komt zo bij de recep-
tie. Het is heerlijk ontspannen aan het buitenzwembad (seizoens gebonden, 
niet verwarmd, bar service) voorzien van comfortabele ligstoelen en parasols 
(gratis) - een welkome verfrissing! Parking: vanaf € 10/24 uur. In de omgeving: 
tennis en squash op 2 km, paardrijden op 4 km, golf (18 holes) op 4 km.
Kamers: de kamers stralen een gezellige, warme sfeer uit. Elke verdieping 
heeft een ander kleurtje. U heeft de keuze uit standaard kamers (18-20 m², max. 
3 personen) of superior kamers met een zithoek en minibar (25-30 m², max. 
2 volwassenen en 2 kinderen). Extra bed (3de persoon) in een standaardkamer: 
15% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 15% korting. Enkel in de superior kamers: het tweede kind van 
2 t/m 11 jaar geniet 50% korting.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit hotel is zeker een van de pareltjes in Jerez de la Frontera. Het hotel is geves
tigd in een gerestaureerde wijnkelder en biedt u hedendaags comfort in een 
charmant kader. Neem een verfrissende duik in het zwembad, ge niet van de 
vele bodega's in Jerez en keer uitgerust en voldaan terug huiswaarts. Gegaran
deerd een mooie ervaring.

Spanje

Andalusië

ANDV0110 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Jerez de la Frontera
Zeker doen: het Alcázar, 
een Moors vesting
complex en paleis met 
mos kee en mooie tui
nen, een degustatie
bezoek aan een sherry
kelder of bodega, een paarden show 
van de Real Escuela Andaluza de Arte 
Ecuestre, het flamenco en rijtuig museum, 
het themacenter La Atalaya, een flamenco
show en de route van de witte dorpen.
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Cerro de Hijar

Ligging: Cerro de Hijar situeert zich op een heuvel in het natuurpark Sierra de 
Las Nieves. U geniet hier van een landelijke, pastorale ligging in com plete rust, 
met prachtige vergezichten op de omliggende natuur. U bevindt zich op 2 km 
van het centrum van Tolox. Een bezoek aan het natuurpark is een must - het 
is een heerlijke plek om te wandelen, fiet sen, mountain  biken, paardrijden of 
tochtjes per 4x4 te maken - al dan niet begeleid. Andere aan bevolen uitstapjes 
zijn o.m. Málaga (53 km) met zonnige stranden, lekkere visrestaurants en heel 
wat cultuur, Ronda (53 km), wellicht het gekendste witte dorp van Andalusië, 
en het mondaine Marbella (34 km), een lust voor wie houdt van luxe, shoppen 
en golf.
Transport: per auto: 2.175 km (Brussel). Luchthaven Málaga op 50 km.
Faciliteiten: u beschikt hier over een gezellig salon met haardvuur en een bar. 
Gratis wifi in de gemeenschappelijke ruimtes. In het restaurant wacht u een 
goede keuken. In de mooie, verzorgde tuin is het aangenaam verpozen. Rond 
het openluchtzwembad staan gratis ligstoelen en parasols. Ook hier is het uit-
zicht op het omringende landschap heel mooi. Bubbelbad en sauna (betalend). 
Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: klein schalig heid is troef, er worden hier niet meer dan 18 kamers aan-
geboden voor max. 3 personen. De charmante kamers (18 m²) bieden een gezel-
lige sfeer en zijn voorzien van alle comfort en een balkon. Junior suites (25 m²) 
met koffie- en thee faciliteiten. Extra bed (3de volwassene): € 32/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  27/dag (volwassene), 
€ 20/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 7 t/m 12 jaar betaalt € 19/nacht 
(inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit hotel is een aanrader voor wie houdt van rust, natuur en gezelligheid. De 
troeven zijn onmiskenbaar: een mooie, eenzame ligging boven op een berg, 
een pracht van een gebouw, een schitte rende omgeving, charme alom, een 
lekke re keuken, een goede service, een prima prijskwaliteitsverhouding... U 
vindt het hier allemaal!

Andalusië

GENIETEN
 ∙ 3 nachten in een standaardkamer
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x diner inclusief wijn
 ∙ 1x privégebruik van de spa (60 minuten)

ANDV0119 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Tolox
Dit gezellig en typisch 
Andalusisch wit dorp 
heeft leuke smalle, 
kronkelen de straatjes 
en is gelegen in het 
natuur park Sierra de 
las Nieves, dat sinds 1989 uitgeroepen is 
tot beschermd gebied omwille van zijn 
ecologische meer waarde en prachtige 
landschappen. Een bestem ming die elke 
liefhebber van natuur en/of rust beslist zal 
aanspreken.
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Huerta de las Palomas

Ligging: in een betoverende, groene omgeving, vlak bij het natuurpark Sierra 
Subbética, op 4  km van het cen trum van de barokstad Priego de Córdoba. 
Bewonder o.a. de diverse kerken en ande re impo sante monumenten zoals 
de fonteinen Fuente del Rey, Fuente de la Salud en de Calle del Rio. U zal 
deze bekoorlijke stad niet snel vergeten. In de buurt vindt u typische dorpjes 
zoals Zagrilla (3,5 km) en Zuheros met de grot van de vleermuizen, een van de 
belangrijkste neolitische sites van Andalusië (20 km). Iets verder lonen Granada 
(76 km), Córdoba (90 km), Málaga en het strand (120 km) de moeite.
Transport: per auto: 1.968 km (Brussel). Luchthaven Málaga op 120 km.
Faciliteiten: salon. Bar/cafetaria waar u lekkere tapas kan proeven. In 
de 2  sfeervolle restaurants wordt u culinair verwend in een intiem kader. 
Buitenzwembad met gratis ligstoelen en barservice (seizoensgebonden) in de 
tuin, in de winter overdekt (niet verwarmd). Gratis bubbel bad. In de omgeving: 
tennis op 200 m.
Kamers: 34 mooie en ruime kamers in een traditionele stijl, gelegen rond de 
patio. We reserveren voor u een standaard kamer (26 m²), extra bed (3de volwas-
sene): vanaf € 30/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  23/dag (volwassene), 
€ 16/ dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders vanaf € 23/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: attentie voor jonggehuwden.

Deze Andalusische cortijo (landgoed) biedt prima faciliteiten en een schitte
rende patio. Het is een ideale plek om te genie ten en te onthaasten. In het 
voor treffelijke restaurant is de oude waterput nog altijd zichtbaar. Huerta 
de las Palomas is een zálig adresje in een prachtige om geving omringd met 
olijfbomen.

Spanje

Andalusië

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ degustatie van olijfolie en 
streekproducten in Priego de Córdoba

 ∙ ticket voor het Archeologisch Museum, 
voor het Museum voor Volkskunde en 
voor het kasteel van Zuheros

 ∙ 1 lunch 'tapas van Andalusië' in 
Zuheros

ANDV0130 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Priego de Córdoba
Wondermooi stadje met 
charmante steegjes, 
witgekalkte huisjes, 
pleintjes en gezellige 
terrasjes. Bezoek o.a. 
de schitterende ker ken 
en het Arabisch fort El Castillo. De middel
eeuwse wijk Barrio de la Villa is Arabisch 
van oor sprong. Midden de olijfboom
gaarden, op 76 km van Granada en op 
90 km van Córdoba gelegen.
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Zuhayra

Ligging: rustig gelegen, in het centrum van een van de meest pittoreske dorp-
jes van de streek, in het natuurpark van de Sierra Subbética, aan de monding 
van de Río Bailón. Vanaf de vele uitkijkposten geniet u van fraaie vergezichten. 
Op 100 m van het hotel treft u enkele karakteristieke bars en eetgelegenheden. 
Uiterst geschikt als uitvalsbasis voor het bezoeken van o.a. het barokke stadje 
Priego de Córdoba (25 km), Córdoba en Jaén (70 km) en Granada (100 km). De 
sportievelingen vinden hier zeker hun gading want heel wat wandel- en fiets-
routes van verschillende moeilijkheidsgraden passeren hier, langs de Via Verde 
de Subbética.
Transport: per auto: 1.964 km (Brussel). Luchthaven Málaga op 120 km, Granada 
op 126 km, Sevilla op 179 km.
Faciliteiten: lounge en salon met open haard. Er is een bar/cafetaria met ter-
ras en een voortreffelijk restaurant voor lekkere, eenvoudige streekgerechten, 
de troefkaart van dit hotel. In de zomer kan u eten op de typische patio. Klein 
buitenzwembad (10 m²). In het natuurpark kan u mountainbiken, trekken,...
Kamers: de 18 rustieke kamers (voor max. 3 personen) zijn sober, maar typisch 
ingericht en bieden voldoende comfort en een kraaknet interieur (16 m²). Ze 
zijn uitgerust met tegelvloer. Tweepersoonskamer voor alleengebruik. Extra bed 
(3de volwassene): € 28/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  20/dag (volwassene), 
€ 14/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 21/nacht (inclusief ontbijt).

Dit landelijk en gemoedelijk charmehotelletje is rustig gelegen in een van 
de mooiste witte dorpjes van Andalusië. Vriendelijke service, prima keuken, 
mooie panorama's en een perfecte uitvalsbasis om de prachtige omgeving te 
verkennen te voet, met de fiets of met de auto. Een aanrader!

Andalusië

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1x diner op basis van tapas
 ∙ 1 dag fietsen
 ∙ ticket voor het Archeologisch Museum, 
voor het Kasteel van Zuheros en voor 
het Museum voor Volkskunde

 ∙ wandelroutes voor het Nationaal Park

ANDV0151 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Zuheros
Een van de meest 
schilder achtige witte 
dorpen van Andalusië, 
tegen een rotswand 
gebouwd. U vindt er 
o.a. een wandelpad 
met wiebelende hangbrug, een Moors 
kasteel en een vleermuizengrot. De kron
kelende straatjes met typische restaurant
jes laten de Moorse invloeden zien.
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La Posada del Angel

Ligging: dit gezellige hotelletje met Nederlandse uitbaters ligt midden in het 
dorpscentrum van Ojén. Door de smalle straatjes is het hotel moeilijk bereik-
baar met de auto. De gastheer zorgt voor uw transport vanaf de parking bij het 
binnenrijden van het dorp naar het hotel. Ojén is een typisch Andalusisch dorp 
op een boogscheut van de Costa del Sol en de Middellandse Zee (het eerste 
strand in Marbella bevindt zich op 9 km). Interessante toeristische plaatsen 
zoals Ronda op 70 km en Málaga op 55 km zijn vanaf hier gemakkelijk te berei-
ken. Ga zeker ook even op ontdekking naar het zuiden. Gibraltar bereikt u al na 
een uur rijden en Tarifa ligt slechts 20 minuten verder. Voor natuurliefhebbers 
ligt het Parque Natural Sierra de las Nieves vlakbij.
Transport: per auto: 2145 km (Brussel). Luchthaven Málaga op 54 km.
Faciliteiten: in het centrale gedeelte bevindt zich de patio, waar u in de zomer 
heerlijk van zowel het ontbijt als het diner kunt genieten. Een maal per week 
is er een paella-avond en een aantal avonden per week is er mogelijkheid om 
te dineren. Buitenzwembad (01/04-01/11, niet verwarmd) en zonneterras. Voor 
drankjes en snacks kunt u terecht in de honesty bar. Publieke parking op 500 m 
(gratis).
Kamers: de 16 kamers liggen rond de patio. Comfort plus kamers (20-25 m², max. 
2 volwassenen en 1 kind, 1ste verdieping), terras kamers (23 m², klein terras en 
zitje, max. 2 volwassenen en 1 kind, 2de verdieping), superior kamers (28 m², 
kitchenette, max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen) en junior sui-
tes (32,5 m², bubbelbad, max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). 
Extra bed (3de volwassene) in superior kamer of junior suite € 80/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet of bediening aan tafel naargelang de 
bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis. Superior kamers en junior suites: 2 kinderen t/m 
12 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (01/07/23-31/08/23), 2 kin-
deren van 2 t/m 12  jaar betalen elk € 27/nacht (01/04/23-30/06/23, 01/09/23-
31/03/24). Comfort plus kamers en terraskamers: 1 kind van 2 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 27/nacht. Inclusief ontbijt.

Een karakteristiek en gezellig charmehotelletje in een van de typische witte 
dorpen. Naast het heerlijke, dagverse en met zorg bereide ontbijt is vooral 
de strategische ligging een absoluut pluspunt. Van hieruit bezoekt u makke
lijk alle belangrijke bezienswaardigheden van het zuiden van de regio. Op 
10 minuten van het strand.

Spanje

Andalusië
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ANDV0235 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Ojén
Een van de vele karak
teristieke witte dorp
jes, gelegen in de 
Andalusische heuvels. 
Het is amper een kwar
tier rijden naar de Costa 
del Sol en het mondaine Marbella. Het 
dorp telt slechts één hotel. Hier heerst dus 
een erg typische sfeer en leeft u volgens 
het Spaanse ritme. Op zaterdag is er markt 
in het dorp, wat veel bezoekers trekt.
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La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel

Een lange, statige oprijlaan brengt u naar dit landgoed met een superligging in 
het groene hart van Andalusië. U wordt er verwelkomd in een sfeer van exclu
siviteit en luxe, en beschikt er over alle faciliteiten waaronder twee gastrono
mische restaurants, de USpa en het immense buitenzwembad genesteld in 
de riante tuin. Verken de regio en kom thuis in de rust en de pracht van La 
Bobadilla.

Andalusië 

ANDV0227 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Loja
Loja, gelegen in het 
Andalusische binnen
land, is omwille van 
verschillende redenen 
een interessante vakan
tiebestemming. De cen
trale ligging is een pluspunt, op een uurtje 
rijden van de kust, Málaga, Granada en 
Antequera. Loja zelf kent een mooi cultu
reel erfgoed met talrijke kerken, kloosters 
en fonteinen.

Ligging: op een landgoed met olijfbomen en eiken. Het centrum van Loja 
ligt op 20 km, een stadje met eeuwenoude paleizen, kerken en monumenten. 
Granada (74 km), Málaga (63 km), Antequera (40 km), Sevilla op 2 uur rijden.
Transport: per auto: 2.046 km (Brussel). Luchthaven Granada op 63 km, Málaga 
op 72 km.
Faciliteiten: sfeervolle salons. Receptie en verschillende bars. 3 Excellente res-
taurants: een ware culinaire ervaring met de beste ingrediënten uit de regio 
en het vakmanschap van lokale producenten, ontworpen door Pablo González. 
La Finca (2 Michelin sterren) en El Cortijo voor de smaakvolle lokale keuken, 
allebei met terras en een uitgebreide wijnkelder. Lunch in het zomerrestaurant 
El Mirador (lichte snacks). Riante tuinen met groot buitenzwembad van liefst 
1.500 m² (verwarmd april-oktober) met Balinese ligbedden. Spa (800 m², gratis 
toegang) met binnen zwembad en jetstreams, themadouches, sauna, stoom-
bad, bubbelbad en relaxatieruimte (pantoffels en badmuts verplicht, betalend), 
behandelingen (betalend). Tennis, fietsverhuur en paardrijden.
Kamers: 70 unieke en exclusieve kamers. Ze stralen de Andalusische sfeer uit 
met lichte stoffen en rustieke houten elementen. Superior deluxe (46 m², max. 
2 personen), superior deluxe met terras of balkon (57 m², max. 2 personen) en 
junior suite met terras of balkon (68 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen 
en 2 kinderen). Family superior deluxe kamers voor max. 3 volwassenen of 2 vol-
wassenen en 2 kinderen. Extra bed (3de volwassene): 25% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. superior deluxe). Enkel in de junior sui-
tes: 2 kinderen van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders genieten elk 50% 
korting. Family superior deluxe kamers: 2 kinderen t/m 11  jaar overnachten 
gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje, fles sherry. Jonggehuwden: cava, upgrade volgens 
beschikbaarheid.
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Hotel Dwo Convento de la Magdalena by Checkin

Ligging: alleen al de rit tot aan het hotel is adembenemend. Het Hotel Dwo 
Convento de la Magdalena ligt in de groene heuvels rond Antequera, bedekt 
met olijfbomen en wijngaarden, in het prachtige natuurpark El Torcal. Het cen-
trum ligt op 5 km. Een uitstekende uitvalsbasis om de omgeving te verkennen: 
El Chorro met de indrukwekkende Caminito del Rey (27  km), Málaga en de 
Middellandse Zee (50 km), Granada en Córdoba op anderhalf uur rijden.
Transport: per auto: 2.090 km (Brussel). Luchthaven Málaga op 45 km.
Faciliteiten: dit prachtig klooster heeft een indrukwekkende Arabische archi-
tec tuur met bogen en muurschilderingen. De originele elementen zoals gewelfde 
plafonds, houten balken en traditioneel betegelde vloeren schep pen een unieke 
sfeer. Ontbijt, lunch en diner in het imposante à-la-carte restaurant met schit-
terend uitzicht, waar de chef een combinatie van traditionele en mediterrane 
gerechten serveert. De Piano Bar met terras is de ideale plek om tapas te 
proeven. De Arabische theeruimte is een leuke knipoog naar het verleden en in 
de Bodegas kan u lokale wijnen proeven. Complete spa met sauna, bubbelbad, 
stoombad, binnen zwembad (gratis), behandelingen (betalend). Ligweide met 
parasols en lig stoelen. De Antequera golf (18 holes) ligt op 5 minuten.
Kamers: de 21 ruime kamers zijn allemaal verschillend ingericht met behoud 
van originele elementen, helemaal in overeenstemming met de sfeer van een 
kloos ter. Standaard (30 m², max. 3 personen), junior suites (70 m², met zithoek, 
max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen) en suites (90 m², met 
aparte living, max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). Extra bed 
(3de volwassene): 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  34/dag (volwassene), 
€ 17/dag (kind t/m 12 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (standaard) of 2  kinderen (junior sui-
tes/suites) van 2  t/m 12  jaar op de kamer van de ouders genieten elk 50% 
korting (inclusief ontbijt).

Dit voormalige klooster uit de 16de eeuw is een oase van rust en tegelijkertijd 
een ideale uitvalsbasis om het binnenland van Andalusië te verkennen. Het 
hotel is een pareltje met een sublieme ligging en een idyllische setting. Een 
aanrader, mede dankzij het wellnesscentrum met binnen zwembad en de lek
kere keuken.

Spanje

Andalusië 

DINING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x 6 gangen degustatiemenu 
inclusief wijn

 ∙ fles cava en chocolaatjes

ANDV0181 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Antequera
Antequera ligt aan de 
voet van de bergketen 
El Torcal. Het is een 
leven dige stad met 
over blijf selen van de 
oude stads muren, een 
arena en een indrukwekkend Moors kas
teel dat boven de stad uittorent. Maak 
zeker de klim tot aan het kasteel voor het 
panorama. U ziet er onder meer de Rots 
der Geliefden, een kalksteenrots. Geniet 
van de authentieke Spaanse sfeer.
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La Viñuela

Ligging: het hotel ligt in de heuvels van het natuurreservaat Sierra de Tejeda, 
Almijara y Alhama, naast het stuwmeer van La Viñuela dat tot aan de hotel-
tuinen reikt, in de Axarquiastreek. U kan er genieten van onvergetelijke zons-
ondergangen en verschillende sporten en buitenactiviteiten beoefenen. Vélez-
Málaga ligt op 10 km, de grotten van Nerja en Málaga op 30 minuten, de Sierra 
Nevada op 80 minuten, Granada en Motril op een uur en het strand op een 
kwartiertje.
Transport: per auto: 2.127 km (Brussel). Luchthaven Málaga op 50 km.
Faciliteiten: inkom en receptie. Een van de troefkaarten van het hotel is de 
dagverse lokale keuken, in een modern jasje gestoken. Er zijn 2  restaurant-
ruimtes (gerenoveerd in 2022). 's Avonds dineren op het terras met uitzicht 
op het water is werkelijk zalig... In de uitgestrekte tuin liggen 2 buitenzwem-
baden met kindergedeelte en prachtig zicht op het meer (gratis ligstoelen en 
parasols). Tennisplein. Volledig uitgeruste privéspa. Excursies met een quad 
op 6 km.
Kamers: 37 mooie kamers (19-23 m²) in verschillende stijlen. 3 Types naar keuze: 
de gerenoveerde traditionele kamers (max. 2 personen) hebben een klassieke, 
landelijke inrich ting, de comfort kamers (max. 3 personen, smart tv) zijn iets 
moderner met zicht op de bergen, en de selection kamers (max. 3 personen, 
smart tv) zijn ruimer en hebben zicht op het meer. Nespressomachine. Extra bed 
(3de volwassene): vanaf € 25/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  33/dag (volwassene), 
€ 22/dag (kind t/m 12 jaar), volpension: € 57/dag (volwassene), € 36/dag (kind 
t/m 12 jaar) keuzemenu met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders vanaf € 12/nacht (inclusief ontbijt) (uitgez. tradition kamers).
Bonus: 1 tapa bij min. 3 nachten. 02/11/23-21/12/23, 03/01/24-16/03/24: upgrade 
volgens beschikbaarheid. Jonggehuwden: fles cava.

Uitgeroepen tot het beste landelijk hotel van de provincie Málaga. Een brok 
Andalu sische charme in een schitterende, rustige omgeving aan de oevers van 
een azuur blauw meer, niet ver van zee, en dicht bij enkele bekende steden. 
Dit kleinschalig, gezellig hotel heeft een heerlijke keuken, een topservice en 
knappe faciliteiten.

Costa del Sol

ANDV0183 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

VélezMálaga (La Viñuela)
Dit charmant dorpje 
ligt genesteld tussen 
enkele van de meest 
spectaculaire land
schappen in Andalusië. 
Diver se mooie routes 
vertrekken vanuit La Viñuela. Het berg
land schap is doorspekt met olijfbomen 
en u vindt er behoorlijk wat wijn gaarden. 
Bewonder in La Viñuela zelf het stuwmeer, 
de kerk van San Jose en de Torre de la 
Atalaya, een Moorse toren.
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Cortijo Bravo

Ligging: een prachtige landelijke en vredige ligging op een heuvel, omgeven 
door olijfgaarden. Het oude centrum en het strand van Torre del Mar bevinden 
zich op 15 minuten. De badplaats Nerja met de grotten en het balkon van 
Europa, alsook de levendige en historische stad Málaga op 30 min. rijden.
Transport: per auto: 2.115 km (Brussel). Luchthaven Málaga op 50 km.
Faciliteiten: kleine receptie. Het lichtrijk salon met open haard is een gezel-
lige plaats om wat te lezen of bij te praten. In de uitnodigende, stijlvolle bar 
worden lekkere drankjes voor u bereid, die u ook op het zonovergoten ter-
ras kan nuttigen. Het à-la-carterestaurant werd opgefrist in 2022 en serveert 
's avonds verfijnde en traditionele gerechten in een ongedwongen sfeer. Aan 
het buitenzwembad geniet u van de zon én het mooie panorama. Poolbar, gratis 
lig stoelen, parasols en handdoeken. Tussen het hotel en het zwembad is een 
prachtige tuin aangelegd, waar u zalig kan verpozen. Allerlei activiteiten op 
8 km.
Kamers: 20  uiterst gezellige en charmante kamers (met houten vloer en 
Nespressomachine). Ze zijn allemaal verschillend gedecoreerd in een lichte 
Britse cottagestijl met een Andalusisch toetsje. Comfort kamers (18 m², voor 
max. 2 personen, terras met zicht op de bergen), selección kamers (20 m², voor 
max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, met zicht op de vallei) 
of junior suites (20 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, 
balkon of terras, zicht op de tuin en op de vallei). Extra bed (3de volwassene): 
vanaf € 25/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  33/dag (volwassene), 
€ 22/dag (kind t/m 12 jaar) (keuzemenu met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de selección kamers en junior suites: 
2  kinderen van 2  t/m 11  jaar op de kamer van de ouders vanaf €  13/nacht 
(inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Fles cava voor jonggehuwden.

Dit charmant, stijlvol landhuis uit de 19de eeuw biedt een idyllische ligging 
met wonder mooie panorama's in combinatie met een uiterst stijlvol interieur 
en comfort. U vindt hier rust en privacy. Het hotel is ook een goede uitvalsbasis 
om de omgeving te verkennen. Gezelligheid, rust en klasse zijn hier absolute 
troeven.

Spanje

Costa del Sol

ANDV0162 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

VelézMálaga
Dit stadje wordt door 
de Andalusiërs simpel
weg Veléz genoemd. 
Het ligt in een rustige 
streek. Vooral de oude 
stad met zijn prachtige 
gebouwen is zeker een bezoek waard. 
Blikvanger is het Moors kasteel uit de 13de 
eeuw. U vindt er ook ongerepte stranden. 
En vergeet de wekelijkse donderdagmarkt 
niet met een typisch Spaanse sfeer.
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Cortijo La Haza

Ligging: prachtig gelegen op een heuvel aan de rand van 
het Subbética Natio naal Park, op 10 minuutjes rijden van het 
dorpje, ten zuiden van het stuw meer van Iznájar, in een land-
schap met olijf bomen (4 miljoen) en eeuwenoude eiken, met 
witte stippen van pittoreske boerderijen, en een uitzicht op de 
besneeuwde toppen van de Sierra Nevada (op 55 km).
Transport: per auto: 2.057 km (Brussel). Luchthavens Granada 
en Málaga beide op 95 km.
Faciliteiten: u wordt hartelijk welkom geheten door de eige-
naars Bernadette en Patriek. Het spectaculaire uitzicht en de 
wel dadige rust vallen meteen op. Bebloemde patio, die over-
loopt in de schaduwrijke tuin. Binnen in vindt u een salon/eet-
kamer met houtkachel, een kleine bar en een leesruimte met 
tv. Patriek staat aan het fornuis. Diner mogelijk (richtprijs € 30, 
6x per week, vooraf te reserveren). Buitenzwembad, drankjes 
en tapas verkrijgbaar (meestal huisgemaakt). Gratis parking.
Kamers: 6 kamers (20 m²), gezellig en kraaknet met rustieke pla-
fonds, terracottavloeren en landelijke meubeltjes. De vensters 
zijn op maat gebleven om de warmte buiten of binnen te hou-
den. Geen tele visie, hier regeert de rust. Tweepersoonskamer 
voor alleen gebruik. Extra bed (3de volwassene): € 33/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen, deze bed & breakfast richt 
zich uitsluitend naar volwassenen vanaf 16 jaar.

'Een heerlijk paradijs van rust en lekker nijen' en 'perfect, het 
plaatje klopt, een absolute topvakantie' zijn enkele van de 
lovende commentaren uit het gastenboek.

ANDV0159 N1

Andalusië

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen

Casona Granado

Ligging: in het centrum van het traditionele witte dorp El 
Pilar, in de heuvels van Almeria met weidse uitzichten op de 
omliggende velden en de bergen. Op 10 minuten van Lubrin, 
met een lokale markt en enkele restaurantjes. Het is de ideale 
uitvalsbasis om te fietsen, te wandelen en de verborgen schat-
ten van de regio te ontdekken.
Transport: per auto: 2.079 km (Brussel). Luchthaven Almería op 
69 km, Murcia San Javier Airport op 164 km, Málaga op 283 km.
Faciliteiten: receptie en cosy zitkamer met panorama op de 
omgeving. Honesty bar. In restaurant Albar wacht u een ver-
zorgd ontbijt en 's avonds smaakvolle lokale gerechten met 
een creatieve toets. Tuin met klein buitenzwembad, gratis lig-
stoelen en bubbelbad (in de winter op aanvraag). Massages op 
aanvraag (betalend). Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: de 8 kamers zijn een en al charme en zijn allemaal 
verschillend van inrichting. Naar keuze: een standaardkamer 
(16 m², max. 2 personen), een ruimere suite met Frans balkon 
en zicht op de bergen (27 m², max. 2 personen) of een familie-
kamer met terras (33 m², max. 4 personen). Geen televisie, om 
volledig tot rust te komen. Parket.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje.

Casano Granado biedt een mix van rustiek en eigentijds design 
en een heerlijke keuken. Dit is de perfecte plek om te onthaas
ten en te genieten van de prachtige omgeving.

ANDV0250 X0

Barriada de Lubrin
Klein dorpje in het binnenland van Almeria, gekenmerkt door 
pittoreske dorpjes, adem benemende landschappen. Uniek 
woestijnlandschap, natuur parken, kliffen en rotsen.

Andalusië 

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen

Iznájar
Wit dorpje met een Arabisch fort, 2 kerken, een bibliotheek, een 
museum, een prachtig kerkhof en lieflijke pleintjes. Centraal 
ge legen, Córdoba (1u20), Granada (1 u) en Málaga (1 u).
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Las Navillas

Ligging: op 5 km van het dorpje Montefrío, in de bergen en om ringd door 
prachtige natuur en olijfbomen. Een middeleeuwse begraafplaats ligt op 5 km. 
Alcalá la Real met het opmerkelijke gerestaureerde kasteel ligt op 25 km. Zee 
en strand (Motril en Málaga) bevinden zich op ongeveer 1 uur rijden. Andere 
bezienswaardigheden zijn o.a. de grotwoningen van Guadix, de Embalse de 
Iznajar, Illora, Alhama de Granada en andere unieke dorpen. Proeven van eco-
kaviaar en andere delicatessen kan in het charmante dorp Loja. Granada ligt op 
55 km, Córdoba op 144 km.
Transport: per auto: 1.993 km (Brussel), Luchthaven Málaga op 119 km, Granada 
op 47 km.
Faciliteiten: gezellige cortijo met gemeenschappelijke woon kamer. Vers ont-
bijtje met lokale producten op het terras of in de eetplaats. Mits vooraf mel-
den, maakt Mady een diner (uitgez. vrijdag). Soms bar becue of paëlla. Buiten-
zwembad met schitterend zicht, ligstoelen en parasols. Sauna (oktober-april). 
Petanque en tafeltennis. De eigenaars werken graag een wandel- of fiets-
parcours uit. Verhuur van fietsen en mountainbikes. Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: 6 eenvoudige themakamers, o.m. de spoken kamer, de knuffelkamer.. 
Standaard kamers (20 m², max. 2 personen) en 1 suite (28 m², max. 4 personen, 
vernieuwd). Tegelvloer. Airconditioning in de suite. Extra bed (3de en 4de per-
soon) in de suite: € 26/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: attentie voor jonggehuwden.

Welkom in Las Navillas, het kleine paradijs van Marc en Mady, uitstekende 
kenners van deze streek. Hier kan u in alle rust en stilte genieten van zon en 
natuur. Heerlijk ontbijten op het terras, nadien een mooie wandeling of een 
verrassende fietstocht en achteraf wat relaxen aan het zwembad. Bij zons
ondergang nog genieten van een huisgemaakte maaltijd... ja, dat is vakantie!

Spanje

Andalusië
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Montefrío
Aan de voet van de 
Sierra de Parapanda, 
een pittoresk bergdorp
je met mooie dorpskern 
en enkele historische 
gebouwen. Gezellige 
bars, restaurantjes en leuke terrasjes zor
gen voor een geanimeerde sfeer. De klif 
met op de top de Gotische kerk van La Vil
la, domineert dit dorpje. Montefrío heeft 
vele archeologische restanten, zoals Las 
Penas de Los Gitanos.
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El Fuerte Marbella

Dit vijfsterrenhotel, waar ook celebrity's graag over de vloer komen, heropent 
haar deuren in mei 2023 na een stijlvolle renovatie. In het zonovergoten 
Marbella is dit hotel een uitstekende keuze voor een onbezorgd verblijf. Met 
een ligging direct aan het strand, het historische centrum en de jachthaven 
bent u overal vlakbij. De voortreffelijke gastronomie en de professionele ser
vice vervolledigen het plaatje.

Costa del Sol
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Marbella
Een bijzonder populaire 
badplaats aan de zon
nige Costa del Sol. Het 
mondaine karakter van 
deze badplaats spreekt 
tot de verbeelding. Het 
prachtige historische centrum heeft een 
groot aanbod aan restaurants en musea. 
Flaneer langs de exclusieve jachthaven 
Puerto Banús en bewonder de luxueuze 
boten vanaf de kade.

Ligging: aan het strand van Playa del Fuerte en op slechts 500 m van het histo-
rische centrum. In de omgeving restaurants en winkeltjes. Plaza de los Naranjos 
ligt op 350 m, Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación op 450 m. De jachtha-
ven met zijn bruisend nachtleven bevindt zich op 600 m. Een aangename wan-
deling, langs de promenade, brengt u helemaal tot in Puerto Banús (7,5 km).
Transport: luchthaven Málaga op 52 km.
Faciliteiten: na een grondige make-over gaat het hotel terug open in mei 2023. 
Interieurdesigner Jaime Beriestain tekent voor het klassieke, tijdloze concept. 
5 Restaurants en bars. Het fine dine restaurant Marché, ook open voor het 
ontbijtbuffet, het restaurant Soleo voor traditionele rijstgerechten met een 
twist of restaurant Levante dat focust op seizoensgebonden gerechten. Proef 
de huisgemaakte blend in het Coffee House by Adrian Fernández of een cocktail 
naar de stijl van Christian Pineda. Neem een drankje vanop de skybar Edge met 
adembenemend zicht op zee. 4.000 m² tuin omringen het hotel. Uitgebreide El 
Fuerte Spa by Clarins met o.a. sauna, Turks stoombad en massages (betalend). 
Outdoor bubbelbad, infinitypool en verwarmd buitenzwembad.
Kamers: tijdloze elegantie in de classic kamers (24 m², max. 2 volwassenen en 
1 kind) en de kamers met zijdelings (max. 2 volwassenen en 1 kind) of selected 
frontaal zeezicht (24-26 m², max. 2 personen, Molton Brown verzorgings  pro-
ducten). Selected junior suites (35 m², max. 2 personen, aparte zithoek, Molton 
Brown verzorgingsproducten) met frontaal zeezicht. Kussenmenu.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 50/dag (à la carte).
Kinderen: kinderbedje gratis. Classic kamers en kamers met zijdelings zeezicht: 
1 kind van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief 
ontbijt of halfpension).
Bonus: selected kamers/junior suites met frontaal zeezicht: late check-out 
volgens beschikbaarheid, 1 gratis spa circuit per dag, toegang tot de selected 
lounge met dranken en hapjes.
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Amàre Beach Hotel Marbella

Dit aantrekkelijk viersterrenhotel biedt stijlvolle kamers, een uitgebreid culi
nair aanbod een spa en een gym. Absolute troef is uiteraard de uitstekende lig
ging vlak bij zee en strand en op wandelafstand van het centrum van Marbella. 
Alles is aanwezig voor een aangenaam verblijf aan de zonnige kust van de 
Costa del Sol.

Spanje

Costa del Sol
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Marbella
Een bijzonder populaire 
badplaats aan de zon
nige Costa del Sol. Het 
mondaine karakter van 
deze badplaats spreekt 
tot de verbeelding. Het 
prachtige historische centrum heeft een 
groot aanbod aan restaurants en musea. 
Flaneer langs de exclusieve jachthaven 
Puerto Banús en bewonder de luxueuze 
boten vanaf de kade.

Ligging: aan de promenade en het strand en op 5 minuten wandelen van het 
historische centrum van Marbella waar u een veelvoud aan leuke boetiekjes en 
goede restaurants treft. De jachthaven Puerto Banús bevindt zich op 12 km.
Transport: per auto: 2.155 km (Brussel). Luchthaven Málaga op 52 km.
Faciliteiten: dit adults-only hotel baadt in een sfeer van licht en ruimte en het 
thema zee is aanwezig. Het gastronomische restaurant Messina (1 Michelinster) 
won al meerdere prijzen en geniet faam aan de Costa del Sol. Het Amáre Beach 
restaurant serveert een mediterrane en internationale keuken, hier neemt u de 
lunch of het diner vlakbij het strand. Zuid-Amerikaanse gerechten in het nieuwe 
pop-up restaurant van chef Mauricio Giovanni, de latin muziek brengt u meteen 
in de juiste sfeer. Voor een informele lunch of voor lichte fusion gerechten, 
vergezeld met wat live muziek, kan u terecht in de Amàre Lounge. Het restau-
rant Mare Nostrum serveert lekkers uit zee, hier neemt u het ontbijt en het 
halfpension in een aangename setting met zicht op zee. De rooftopbar Bellevue 
biedt een spectaculair uitzicht. Buitenzwembad met ligstoelen en parasols. 
Spa bij Germaine de Capuccini met hydrotherapie (behandelingen en massages 
betalend). Gym bij technogym, personal trainer mogelijk (toeslag).
Kamers: alle 236 kamers baden in een ruimte van heldere kleuren en veel licht. 
Het thema zee is alom tegenwoordig. De kamers beschikken over alle moderne 
faciliteiten met o.a. een waterkoker, chromecast en een kussenmenu. We reser-
veren voor u een classic kamer (19 m², max. 2 personen, type I was here), 
een ruimere tweepersoonskamer met lateraal zeezicht (25 m², max. 3 personen, 
type Keep the secret) of frontaal zeezicht (26 m², max. 2 personen, badjassen 
en pantoffels, klein terras of balkon, verzorgingsproducten van Molton Brown, 
type Oh là là). Extra bed (3de volwassene): 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 39/dag (à la carte).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaaar. Dit hotel 
richt zich naar volwassenen vanaf 16 jaar.
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Anantara Villa Padierna Palace Benahavis Marbella Resort

Ligging: rustig gelegen in Benahavis, omringd door golfterreinen. Op 21 km 
van het mondaine Marbella en op 13 km van de chique jachthaven van Puerto 
Banús, waar u zich kunt vergapen aan de meest exclusieve jachten. De stran-
den van de Costa del Sol liggen op 1 km, Gibraltar op 60 km en de historische 
binnen stad van Málaga, met het Picasso Museum en het Alcazaba op 76 km.
Transport: per auto: 2.168 km (Brussel). Luchthaven Málaga op 71 km.
Faciliteiten: impressionante lobby die perfect de grandeur van een paleis weer-
spiegelt. Eddy's Bar met traditionele Engelse sfeer. Verschillende restaurants. La 
Veranda is creatief Spaans, El Bogavante Caviar House-Club de Mar serveert de 
mediterraanse keuken, kreeft en kaviaar. Santoku is Japans, La Loggia Italiaans 
en internationaal. Racquet Club Restaurant voor gegrilde vis- of vleesgerechten 
en La Pérgola voor een lichte keuken. In D’Canter neemt u een pauze tij-
dens het golfen. Exclusieve privéstrandclub Club de Mar met restaurant (gratis 
shuttle op vaste tijdstippen). Buitenzwembad in de tuin ge legen. Ontspannen 
in de Medical Wellness Spa van 2.000 m² met o.m. 6 stoom baden, 2 sauna's en 
een verwarmd binnenzwembad. Villa Padierna Golf Club met 3 golfterreinen 
(18 holes). Privé parking: vanaf € 15/24 uur.
Kamers: 130 stijlvolle kamers, suites en villa's, omringd door weelderige tuinen 
en uitkijkend op de bergen, het golfterrein, het zwembad of de zee. De kamers 
werden ingericht met oog voor detail, met Italiaanse en Andalusische kunst-
werken en antiek. Deluxe kamers (35-42 m², max. 2 personen), junior suites 
(43-48 m², max. 3 personen) of suites (50-60 m², max. 3 personen). Extra bed 
(3de volwassene): € 129/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  56/dag (volwassene), 
€ 28/dag (kind t/m 12 jaar), volpension: € 112/dag (volwassene), € 56/dag (kind 
t/m 12 jaar) (uitgezonderd 24/12, 25/12, 31/12 en 01/01).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt) (uitgez. deluxe kamers).

Dompel u onder in luxe in één van Spanjes meest exclusieve regio's. Het 
Anantara Villa Padierna Palace Benahavis Marbella Resort is opgevat als een 
Toscaans paleis, uitkijkend over de Middellandse Zee. U komt er tot rust in 
de veelzijdige Medical Wellness Spa, in de vermaarde Golf Club met 3 banen 
(18 holes) of in de selecte Club de Mar.

Costa del Sol
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Benahavis
Betoverend bergdorpje 
met een behoorlijke 
gastronomische repu
tatie. Overal vindt u lek
kere restaurantjes en 
tapasbars in de smalle 
straatjes. Neem een kijkje bij het stuw
meer achter het dorp, een groot, ongerept 
natuurgebied voor wandelaars. Benahavis 
is nog echt zo'n dorpje dat zijn gezellig 
karak ter heeft weten te bewaren.
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Elba Estepona Gran Hotel & Thalasso Spa

Ligging: tegenover het Arenastrand (50 m), op 3 km van het centrum.
Transport: per auto: 2.243 km (Brussel). Luchthaven Málaga op 80 km.
Faciliteiten: riante lobby, leesruimte en internethoekje. U neemt het ontbijt 
in het restaurant of op het terras met rustgevend zicht op zee en de tuin. 
Er zijn 2  thematische restaurants met Spaanse of Franse/Italiaanse keuken. 
Cocktailbar met zeezicht waar u in een ontspannen sfeer de dag afsluit. Spa 
(betalend): schoonheids- en gezondheids behandelingen, massages, Turks bad, 
hamam, sauna, bubbelbad, ijsgrot, binnenzwembad en kapper. Buiten  zwembad 
met kinder gedeelte en poolbar. In de omgeving: watersporten, golf (Estepona 
3 km, San Roque & Real Club Sotogrande en Alcaidesa op 35 km).
Kamers: 204 luxueuze kamers met balkon (badjassen aanwezig). Deluxe kamers 
(37 m², tuin- of zeezicht, extra bed 3de volwassene 30% korting), spa kamers 
(37 m², max. 2 personen, dagelijks gratis toegang tot de spa, dagelijks gevulde 
minibar, late check-out volgens beschikbaarheid) of familie kamers met zeezicht 
(37 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 36/dag (vast menu of 
buffet afhankelijk van de bezetting) (uitgez. 25/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 5 jaar overnacht gratis op de 
kamer van de ouders. 1 Kind van 6 t/m 13 jaar overnacht gratis op de kamer van 
de ouders of geniet 50% korting (23/06/23-26/08/23). Familiekamers: het tweede 
kind van 2 t/m 5 jaar overnacht gratis. Het tweede kind van 6 t/m 13 jaar geniet 
50% korting. Kortingen gelden inclusief ontbijt of halfpension. 1 Kind van 2 t/m 
13 jaar op de kamer van 1 volbetalende volwassene geniet 30% korting (inclu-
sief ontbijt) - de volwassene betaalt de prijs in een tweepersoonskamer.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: viponthaal, cava, fruitmand, choco-
lade, 1x gratis toegang tot de spa en upgrade naar een junior suite volgens 
beschikbaarheid.

In dit hotel met traditionele architectuur ligt het accent op genieten en relaxen 
in een dromerig kader aan zee met alle comfort. De spa biedt meer dan 1.500 m² 
pure ont spanning. Het aanbod reikt echter verder en lijkt wel eindeloos. Alle 
zintuigen wor den hier verwend.

Spanje

Costa del Sol 

ANDV0137 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Estepona
Deze badplaats heeft 
zijn Spaanse cultuur 
en charme weten te 
be hou den. De rijkdom 
van de stad lag vroeger 
in de land bouw en de 
vis se rij. In de haven wordt nog vis geveild 
op de pier. Estepona heeft een 20 km 
lange kust, een grote boule vard en een 
wirwar van straatjes, pleintjes en patio's.
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La Venteta

Ligging: op 300 m van het dorpje, in volle gebergte en op 
9 km van de kust. Excursiemogelijkheden: Alicante op 23 km, 
Villajoyosa met zijn visserhuisjes op 26 km, Elche op 47 km.
Transport: per auto: 1.872 km (Brussel). Luchthaven Alicante 
op 20 km.
Faciliteiten: het ontbijt wordt met de glimlach geserveerd 
door Angel, hij tovert ook overheerlijke diners op tafel. 
Buitenzwembad met een gezellig terras (ligstoelen, parasols 
en handdoeken zijn voorhanden). In de tuin is het heerlijk 
wandelen tussen de fruit- en olijfbomen. In de patio's komt 
u tot rust tussen de planten en het zach te geklater van een 
fonteintje. Gezellig salon met tv-ruimte.
Kamers: slechts 5  kamers (tegelvloer) met een individueel 
karakter, knap ingericht met kristallen lampen en rustieke 
Franse meubelen. We reserveren voor u een standaardkamer 
(20-24 m², met zicht op de tuin of het zwembad, extra bed (3de 
persoon): €  35/nacht) of een superior kamer (30-35 m², met 
balkon en zicht op de bergen, minibar).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: €  30/dag, vol-
pension: € 60/dag. Alle maaltijden met bediening aan tafel.
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.
Bonus: welkomstdrankje. Fles wijn of champagne voor jong-
gehuwden. Bij min. 5  nachten: fles wijn op de kamer (niet 
cumuleerbaar met Uw voordeel)

Een gemoedelijk, landelijk adresje dat gegarandeerd uw hart 
zal stelen. U geniet er van een fraai zwembad, mooie tuinen en 
patio's, lekker eten én een perfecte gast heer.

VALV0035 N1

Aigües
Een charmant dorpje, geroemd om zijn artistieke traditie. Het 
land schap en de vriendelijk heid van de inwoners heeft talrijke 
artiesten weten te inspireren. Bezoek de Torre de Aigües.

Valencia

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen

Bajo el Cejo

Ligging: in de vallei, bij het bergdorpje El Berro aan de Sierra 
de Espuña. De omgeving is iets voor natuurlief hebbers, wande-
laars, fietsers en klimmers. In de omgeving: Alhama de Murcia, 
Aledo, Pliego of Mula met zijn thermale baden.
Transport: per auto: 1.942 km (Brussel). Luchthaven Murcia San 
Javier Airport op 60 km, Alicante op 110 km.
Faciliteiten: receptie (9 tot 14 uur en 17 tot 23 uur) en salons. 
Honesty bar. In het restaurant geniet u van een subliem uit-
zicht. Het ontbijt en ook het diner, op basis van producten uit 
de eigen tuin, zijn lekker. Bij mooi weer neemt u het ontbijt of 
het diner op het terras. Buiten zwembad met ligstoelen, hand-
doeken en para  sols (gratis). Sauna en solarium (gratis).
Kamers: over de 2 gebouwen verdeeld zijn er 13 kamers voor 
max. 2  personen. Tegelvloeren en vloerverwarming, grote 
ramen met schitterende vergezichten op de Sierra de Espuña. 
Standaard  kamers (18-20  m², gelijkvloers), superior kamers 
(20-22 m², 1ste verdieping, met Frans balkon) of junior sui-
tes (30-35  m², met balkon). Geen televisie op de kamers. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik (standaard).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen. Dit hotel richt zich hoofd-
zakelijk tot volwassenen (vanaf 12 jaar).
Bonus: fles cava voor jonggehuwden.

Charmant hotelletje met een supervriendelijke service. Geniet 
van een vers ontbijt en 's avonds van een heerlijk diner. 
Wandelaars, fietsers en klimmers kunnen zich hier volop 
uitleven.

MJVV0002 N1

El Berro (Alhama de Murcia)
Klein dorpje op 650 m hoogte midden in de Sierra Espuña. El 
Berro be hoort tot het Alhama de Murcia met verdedigings-
torens, stadsmuren, Moorse over  blijfselen en Romeinse baden.

Murcia 

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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Mardenit Rural i Modern

Ligging: in het centrum van Orba, omringd door heuvels en dalen, temidden 
van geurende citrusbomen. In de omgeving vindt u heel wat bodegas en goede 
restaurants. De eigenaar, Ruben, zal u hieromtrent graag over informeren. De 
prachtige stranden van Denia liggen op ongeveer 20 minuten rijden. Van hieruit 
neemt u de ferry naar het eiland Ibiza (duur van de overtocht: 2h15).
Transport: per auto: 1.796  km (Brussel). Luchthaven Alicante op 107  km. 
Luchthaven Valencia op 116 km.
Faciliteiten: in deze hippe en kleinschalige Bed & Breakfast stelt de eigenaar 
Ruben alles in het werk om het u zo comfortabel mogelijk te maken. Elke mor-
gen wacht u een heerlijk huisgemaakt ontbijt op basis van lokale producten. 
Er zijn 2 stijlvolle gemeenschappelijke ruimtes en een honesty bar. Op vraag 
verzorgt de eigenaar graag een lekkere maaltijd, vergezeld van een goed glas 
wijn. Op het dakterras bevindt zich een bubbelbad (betalend), relaxen met 
zicht op de omringende heuvels en het dorpje. Gratis publieke parking op 100 m 
of betalende parking op 50 m. Geen lift.
Kamers: slechts 5 kamers (15-25 m²), stuk voor stuk brengen ze een ode aan de 
natuur, in het bijzonder die van de Marina Alta. Het interieur is strak en modern 
met overwegend witte tinten die het ruimtelijk gevoel vergroten. Alle kamers 
met een balkon of terras en houten vloer. Kussenmenu en luxueuze verzorgings-
producten in de badkamer. Max. 2 personen.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Hier richt men 
zich uitsluitend naar volwassenen.

Een prima uitvalsbasis tussen zee en bergen waar gastheer Ruben garant staat 
voor een aangenaam en relaxt verblijf in een rustige omgeving. De inrichting 
is strak en stijlvol, de persoonlijke touch is overal aanwezig. De transformatie 
van een authentiek pand naar een moderne Bed & Breakfast is zonder meer 
geslaagd te noemen.

Spanje

Valencia
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Orba
Dit charmante plaatsje 
behoort tot Denia, 
18 km verderop, en 
ligt in de Orba-vallei in 
het hart van de Marina 
Alta. In dit traditionele 
dorpje staan de productie van lederen 
handtassen en de keramiekindustrie op 
het visitekaartje. Het oude centrum van 
Orba is autovrij. In een straal van 30 km 
vindt u 5 natuurparken waar je kan wande-
len, fietsen en klimmen.
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La Nucía Palms & Hills

Een schitterend vijfsterrenresort verdeeld over 2 gebouwen met een uit-
stekende score voor wat betreft de totaalbeleving. Er is een ruim gastrono-
misch aanbod, uitgebreide spa's, meerdere zwembaden en stijlvol ingerichte 
kamers. Met gouden stranden, kleine pittoreske baaitjes en mooie bergketens 
is er voor elk wat wils. En met een zon die meer dan 300 dagen per jaar op de 
afspraak is, kan u vakantie niet meer stuk.

Alicante
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

La Nucía
Het oude centrum van 
La Nucía ligt op on-
geveer 10 km van Be-
nidorm maar het is er 
heel wat rustiger. Het is 
gelegen in een fruitval-
lei tussen Benidorm en Callosa d'En Sar-
rià. Met meer dan 300 dagen zon per jaar 
en een mild en aangenaam microklimaat 
bekoort deze regio heel wat toeristen die 
voor een zonzekere bestemming opteren. 
Het is ook erg populair bij overwinteraars.

Ligging: in het district Marina Baja aan de rand van het dorpje La Nucía aan 
de Costa Blanca. Met een ligging tussen de zee en de bergen is het een ideaal 
vakantieoord om van strand en natuur te genieten. Het is slechts een korte 
rit naar het Levante strand en het natuurpark Sierra Hellada (beide op 7 km).
Transport: per auto: 1.829 km (Brussel). Luchthaven Alicante op 61 km, Valencia 
op 150 km.
Faciliteiten: dit luxecomplex omvat 2 gebouwen: La Nucía Hills en La Nucía 
Palms. 5 Restaurants en 2 rooftopbars met een prachtig zicht op de om geving 
en de zee. In het Naziha buffetrestaurant worden ook mediterrane gerechten 
geserveerd. Spaans-Amerikaans fusionrestaurant bij het zwembad. 5 Buiten-
zwembaden. Spa met binnenzwembad, hydromassagebad, bubbelbad, koud-
waterbad, sauna, Turks stoombad, massages en behandelingen (betalend). De 
tweede spa in het Hills gebouw richt zich op het individueel ontspannen.
Kamers: 242 kamers en appartementen met modern comfort en stijlvol inge-
richt, verdeeld over de 2 gebouwen. In La Nucía Hills: superior kamers (23 m², 
max. 2 personen), superior kamers met zicht op het zwembad (23 m², max. 
2 personen) of junior suites (45 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 
2 kinderen ), alle types met balkon of terras. In La Nucía Palms: appartementen 
voor max. 3 personen (37 m²) of superior appartementen voor max. 3 volwasse-
nen of 2 volwassenen en 2 kinderen (48 m², aparte slaapkamer). De appartemen-
ten hebben een goed uitgeruste keuken, badkamer en zithoek met slaaphoek.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: vanaf € 18/dag (volwassene), 
€ 9/dag (kind t/m 11 jaar) (buffet of bediening aan tafel naargelang bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez superior/superior zicht op het zwembad). 
1 Kind (appartement) of 2 kinderen (junior suite/superior appartement) van 2 t/m 
11 jaar in de junior suite/appartement van de ouders genieten (elk) 50% korting.
Bonus: bij min. 7 nachten: 1x watercircuit in de spa (30 min.) en 25% korting 
op de behandelingen (verblijven 01/11/22-30/04/23). Jonggehuwden: attentie 
en late check-out volgens beschikbaarheid (max. 2 maanden gehuwd).
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Asia Gardens Hotel & Thai Spa, a Royal Hideaway Hotel

Ligging: rustig, op een heuvelflank in de Sierra Cortina. De regio biedt een 
mooie mix van cultuur, natuur en ontspanning. Benidorm (3,5 km) heeft twee 
mooie zandstranden met lange wandelpromenades. Het pittoreske witte stadje 
Altea (20 km) heeft smalle straatjes, een levendige boulevard, een jachthaven en 
een strand. De havenstad Alicante is een daguitstap waard. Natuurlijke pracht 
en praal in het bergdorpje Guadalest en bij de watervallen van Algar (25 km).
Transport: per auto: 1.835 km (Brussel). Luchthaven Alicante op 55 km, Valencia 
op 150 km.
Faciliteiten: de lobby brengt u meteen in Aziatische sferen. Receptie en ruime 
lobby. Verschillende bars, elk met hun eigen karakter: Champagne Bar, Zen 
Snack Bar, Palapa Bar en de Bonsai Lounge. Het Udaipur restaurant (halfpen-
sion) serveert 's morgens een overheerlijk ontbijt. 's Avonds kunt u er terecht 
voor fantastische themabuffetten. Restaurant Black biedt een gastronomische 
keuken en Koh Samui een verfijnde Aziatische keuken. Mediterrane gerech-
ten en mooie uitzichten in restaurant Palapa, Italiaanse keuken in restaurant 
Lombocci. De uitgestrekte tuinen scheppen rust en intimiteit en u beschikt over 
liefst 7 zwembaden (een aantal verwarmd, 1 voor volwassenen). De bekroonde 
Thai Spa biedt traditionele Thaise massages. Regelmatige yogasessies.
Kamers: 309 knappe kamers en suites met rustgevende kleuren en een bemeu-
beld terras. Geslaagde mix van gezelligheid, Balinese stijl, en oog voor detail. 
Naar keuze: deluxe kamers (30 m², max. 2  volwassenen en 1  kind), ruimere 
deluxe superor kamers (55 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen, zicht op de 
tuin of het zwembad) of suites (60 m², max. 2 volwassenen en 1 kind)
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  55/dag (volwassene), 
€ 28/dag (kind t/m 11 jaar) (inclusief water, softdrinks, bier en huiswijn, buffet 
of bediening aan tafel naargelang de bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (alle types) of 2 kinderen (deluxe superior) 
van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders vanaf € 57/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Dit verleidelijk resort, 45 km ten noordoosten van Alicante-stad, is een oase 
van rust en ontspanning. Dankzij de decoratie, de sculpturen, de bruggetjes 
en het vele groen waant u zich in het Verre Oosten. Na een traditionele Thaise 
massage voelt u zich herboren. Relaxeren kan u verder in de verschillende 
zwembaden en waterpartijen, de restaurants en bars. Een uniek concept in 
Europa.

Spanje

Alicante

VALV0044 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Finestrat
Kleine gemeente in de 
provincie Alicante, op 
enkele kilometers van 
de populaire stranden 
van de Costa Blanca. 
Finestrat ligt aan de 
voet van de Puig Campana. Deze legen-
darische berg (1.410 m) domineert het 
landschap en vormt een knap decor om 
te wandelen of te mountainbiken. Het na-
tuurschoon, de rust, en het microklimaat 
maken van Finestrat de uitgelezen locatie.
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Hostal de la Gavina

Ligging: rustig gelegen, uitkijkend op de beschutte baai en op slechts 150 m 
van het uitgestrekte zandstrand van Sant Pol. Hostal de la Gavina ligt mooi 
halfweg (op 10 minuten rijden) tussen de populaire badplaatsen Sant Feliu 
de Guixols en Playa de Aro. Een aanrader is het wandelpad dat langs de kust 
helemaal tot aan de verborgen baai van Sa Conca loopt (1 km). Een bezoek aan 
Barcelona (op 100 km) behoort ook tot de mogelijkheden.
Transport: per auto: 1.290  km (Brussel). Luchthaven Barcelona op 120  km, 
Gerona op 31 km.
Faciliteiten: lobby met receptie. De privékunstcollectie van de familie Ensesa 
wordt doorheen het hele hotel tentoongesteld. Sfeervolle bar El Barco, reeds 
85 jaar een ontmoetingsplaats voor beroemdheden en politici. Heerlijk ontbijt 
in de aparte ontbijtruimte met terras. Het culinair restaurant Candlelight staat 
onder de deskundige leiding van Michelin-chef Romain Fornell. In de magni-
fieke tuinen met pijnbomen bevinden zich het buitenzwembad (zoutwater), 
met zicht op het strand van Sant Pol, een poolbar en La Gavina snackbar. Er is 
ook een restaurant aan het strand (op 150 m). U kan zich laten verwennen in 
de Spa By Valmont met binnenzwembad, fitness, sauna, hamam, bubbelbad en 
behandelingen. Tennisclub met 2 tennis- en 2 padelpleinen.
Kamers: 74 kamers inclusief suites, ingericht met luxueuze materialen en weel-
derige stoffen. Ook in de kamers vindt u kunstobjecten terug uit de privé-
verzameling van de eigenaars. Classic kamer met of zonder balkon (27-30 m², 
max. 3 personen), een superior kamer met balkon (33 m², max. 2 personen) of 
een junior suite (38 m², max. 3 personen). Extra bed (3de volwassene): vanaf 
€ 77/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders: vanaf € 45/nacht (inclusief ontbijt) (uitgez. superior kamers).
Bonus: welkomstdrankje. Bij min. 3 nachten: upgrade volgens beschikbaarheid 
(verblijven 10/04/23-31/05/23, 18/09/23-28/10/23) (uitgez. junior suites).

Hostal de la Gavina opende zijn deuren in 1932 als een kleine herberg en is uit-
gegroeid tot een van de meest gerenommeerde hotels in de regio. Excellente 
keuken, gepersonaliseerde service en een sublieme ligging tussen de stran-
den Sant Pol en Sa Conca. Niet voor niets sinds 1962 één van The Leading 
Hotels of the World.

Costa Brava 

CTLV0072 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

S'Agaró
Pittoreske gemeente 
centraal aan de Costa 
Brava, met een vrij 
exclusief karakter en 
niet overspoeld door 
toeristen. De mooie 
wandelpromenade langs het zandstrand 
en het 19de-eeuws kasteeltje zorgen voor 
een meer romantische sfeer. Met diverse 
scheepswrakken voor de kust en golfter-
reinen in de omgeving, is S'Agaró een ge-
liefde bestemming bij duikers en golfers.
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L'Azure

Ligging: het hotel bevindt zicht op slechts 200 m van het centrum van Lloret 
de Mar. Het strand ligt op 400 m.
Transport: per auto: 1.278 km (Brussel), 973 km (Parijs), 1.473 km (Amsterdam). 
Luchthaven Girona op 29 km, Barcelona el Prat op 90 km.
Faciliteiten: na een grondige renovatie heropende dit viersterrenhotel in juni 
2021. Het minimalistisch design met een moderne toets vindt u overal in het 
hotel terug. Een breed publiek voelt zicht hier thuis, zowel gezinnen met kin-
deren als koppels. Sommige delen van het hotel zijn exclusief adults-only. Op 
culinair vlak treft u hier een restaurant met frontcooking, een themarestaurant 
en een restaurant op de bovenste verdieping van het hotel. De buffetten bie-
den een mix van mediterraanse en internationale gerechten. 4 Bars: een tapas-
bar, een poolbar, een showbar en een rooftop chill out bar (adults only) aan 
het zwembad. Buitenzwembad in de tuin met ligstoelen en parasols. Urenlang 
waterpret voor kinderen in het splash park, animatie voor kinderen en tieners. 
Wellness (600 m²) met sauna's, bubbelbaden en behandelingen (betalend).
Kamers: ook de 411 kamers kregen een geslaagde make-over. De inrichting is 
modern en minimalistisch, het geheel oogt fris en aantrekkelijk. Alle kamers 
met balkon of terras. Naar keuze reserveren we voor u een standaardkamer 
(21 m², max. 2 personen) met of zonder zicht op het zwembad, een superior 
kamer (30 m², badjassen en pantoffels, max. 3 volwassenen of 2 volwassenen 
en 1  kind) met zicht op het zwembad of een ruime suite met grote ramen 
(44 m², badjassen en pantoffels, kingsize bed, max. 2 personen, aparte woon-
kamer) met zicht op het zwembad. Extra bed (3de volwassene): 25% korting. 
Familiekamers voor 4 personen met zicht op het zwembad beschikbaar.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 17/dag (volwassene), € 9/dag 
(kind t/m 13 jaar). Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 1 kind van 2 t/m 
13 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting.

Dit viersterrenhotel biedt het volledige plaatje: een zalige nachtrust in een 
gerenoveerde kamer, lekker tafelen in een restaurant naar keuze, genieten van 
een lekkere cocktail in de bar, waterpret in het mooie buitenzwembad, relaxen 
met een spannend boek of boeiende podcast onder de parasol of ontstressen 
in de spa... Maar ook in de wijde omgeving van Lloret de Mar valt heel wat te 
ontdekken.

Spanje

Costa Brava

CTLV0079 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Lloret de Mar
Deze populaire badstad 
aan de Costa Brava trekt 
jaarlijks een groot aan-
tal toeristen. Cultuur en 
natuur, mooie stranden 
en baaien, concerten 
en festivals en een uitstekende mediter-
raanse keuken... Lloret de Mar biedt voor 
elk wat wils. Meer landinwaarts vindt u tal 
van middeleeuwse stadjes met een uitge-
sproken authentiek karakter.
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Hotel Cala del Pi Beach Retreat

Ligging: aan het mooie zandstrand van de schilderachtige baai Cala del Pi 
op 15 minuten wandelen van het centrum van Platja d'Aro. Het vissersdorpje 
Palamós ligt op 15 minuten rijden en de verrassende historische stad Girona 
bereikt u na 35 minuten. Figueras, bekend door Salvador Dalí, ligt op een uurtje 
rijden. Te voet of per fiets verkent u de Ruta del Empordanet, door mooie land-
schappen en middel eeuwse dorpjes. Watersporten in de omgeving. Golf d'Aro 
Mas Nou op 7 km.
Transport: per auto: 1.279 km (Brussel). Luchthaven Girona op 33 km, Barcelona 
op 120 km.
Faciliteiten: in het restaurant Rosa dels Vents proeft u een heerlijk uitgebreid 
ontbijtbuffet, bij mooi weer op het terras met prachtig zicht. 's Avonds smaak-
volle mediterrane seizoensgerechten. Buitenzwembad met zeezicht, gratis 
ligstoelen en handdoeken (volgens de weersomstandigheden). Pool/snackbar. 
Chill-out zone waar u kan ontspannen en van de magische zonsondergang kan 
genieten. Gratis toegang tot de spa (600 m²) met verwarmd binnenzwembad en 
jets, watervallen, ijs fonteinen, sauna, bubbelbad en Turks bad. Behandelingen 
zijn mogelijk (betalend).
Kamers: 52 smaakvol ingerichte kamers. Standaardkamers of kamers met zee-
zicht (21 m², max. 2 personen). Hydromassagebad, make-upspiegel, badjassen 
en pantoffels, hoofdkussenmenu, Nespressotoestel, balkon en tegelvloer. Suites 
met zeezicht, zithoek, bad en hydromassagedouche voor 2 personen (23 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen, dit hotel richt zich uitsluitend naar personen 
vanaf 18 jaar.
Bonus: upgrade volgens beschikbaarheid.

Een luxueus Boutique hotel, pal aan het strand en bij de pittoreske baai Cala 
del Pi. Hier is het heerlijk vertoeven dankzij de prachtige vergezichten, de 
fantastische service en de verfijnde gastronomische mediterrane lekkernijen. 
Boek een kamer met zeezicht om ten volle van de idyllische ligging te genieten!

Costa Brava

CTLV0071 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Platja d'Aro
Oud vissersplaatsje 
en een gezellige bad-
plaats aan de Costa 
Brava, op 30 km van 
Gerona. Hier wisselen 
uitgestrekte zandstran-
den, grillige rotspartijen en moderne 
badplaatsen elkaar af. Meer landinwaarts 
liggen de middeleeuwse stadjes Peralada, 
Peratallada en Pals verborgen. Bezoek ook 
Monells en de vissershaven Palamós.
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La Casa del Patrón

Ligging: in een van de leukste dorpjes van de streek, dicht-
bij de winkels en de restaurantjes. Vlotte verbinding met de 
snelweg. Ideaal gelegen om de pracht van het Baskenland te 
ontdekken. Bezoek Vitoria-Gasteiz op 19 km, Bilbao met het 
Guggenheim Museum op 44 km,...
Transport: per auto: 1.229 km (Brussel). Luchthaven Vitoria-
Gasteiz op 15 km.
Faciliteiten: het elegant, rustiek gebouw telt 2 verdiepingen. 
Aan de receptie helpt men u graag met het uitstippelen van 
wandel- en fietstochten. Salon en tv-ruimte. Het ontbijt neemt 
u in de knusse ontbijtzaal. De bekende cafetaria wordt bezocht 
door de dorpsbewoners. Hier geniet u namelijk van de beste 
pintxos van de streek. Het restaurant serveert voornamelijk 
de traditionele keuken - de Baskische keuken is heel lekker! 
Het buitenterras is bijzonder gezellig en steeds levendig. 
Privéparking (vanaf € 5/24 uur) of gratis publieke parking in 
de buurt.
Kamers: de 14 kamers (13-18 m², houten vloer) werden recent 
nog vernieuwd. Ze zijn eenvoudig, maar gedegen en goed 
uitge rust. Extra bed (3de persoon): € 22/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).

La Casa del Patrón is een begrip in de streek en is vooral 
bekend omwille van zijn vriendelijke service, zijn gemoede
lijke sfeer en zijn heerlijke, traditionele keuken.

Spanje

ENOV0020 N1

Murguia
Gelegen aan de voet van het Parque Natural del Gorbea, het 
grootste natuurpark van het Baskenland. Ideaal vertrekpunt 
voor een tocht langs de bodega's van de Rioja Alavesa.

Baskenland

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen

Infantado

Ligging: Hotel Infantado ligt een paar kilometer buiten Potes. 
Het natuurreservaat Picos de Europa (letterlijk 'Pieken van 
Europa', hoogste top 2.648 m) lokt met mooie plaatsjes als 
Fuente Dé, Covadonga, Bulnes, de spectaculaire kloof Garganta 
del Cares en de Rio Deva, die heel populair is om op zalm te 
vissen.
Transport: per auto: 1.413 km (Brussel). Luchthaven Santander 
op 106 km, Bilbao op 205 km.
Faciliteiten: receptie met centrale kluis. Gratis wifi in de 
gemeenschappelijke ruimtes. Restaurant met traditionele hout-
oven (gegrilde gerechten). Hier neemt u eveneens het ont-
bijt. Er is verder ook een salon/bar, cafetaria, terras, lees- en 
televisie ruimte. Mooie tuin met ruim buitenzwembad.
Kamers: 48 kamers, verdeeld over 3 verdiepingen. De inrichting 
liet zich inspireren door de natuurlijke omgeving (houten vloe-
ren). Er werd geopteerd voor een heel klassieke sobere stijl, die 
toch rekening houdt met het nodige comfort. Standaardkamers 
(18 m²). Extra bed (3de volwassene) vanaf € 23/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 10 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 9/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: bezoek aan een bodega met degustatie van lokale pro-
ducten.

In het Hotel Infantado genieten de gasten van de indruk
wekkende natuur lijke omgeving van de berg keten Picos de 
Europa, de lokale keuken en het verzorgde zwembad.

ENOV0033 N1

Ojedo (Potes)
Aan de zuidkant van de bergketen Picos de Europa, waardoor 
het weer er meestal vrij goed is. Een van de aantrekkelijkste 
dorpen van Cantabrië, omgeven door spectaculaire bergen.

Noord Spanje

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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Ilunion San Mamés

Ligging: topcentrale ligging en een vlotte verbinding met alle 
andere stadsdelen per bus, metro en tram. Goede uitvalsbasis 
om alle bezienswaardigheden te bezoeken. Het Guggenheim 
Museum bevindt zich op 1,4 km. Binnen een straal van 10 min. 
wandelen treft u ook nog o.a. het Museum voor Schone Kunsten 
(900 m), het Maritieme Museum (400 m) en de rivier. Het histo-
rische centrum met de 7 straten ligt op minder dan 2 km.
Transport: per auto: 1.241  km. (Brussel). Bilbao Airport op 
14 km. Santander Airport 95 km. San Sebastian Airport 119 km.
Faciliteiten: aan de receptie van dit recent gebouwd strak 
stadshotel (2021), wordt u vriendelijk onthaald. De lounge 
krijgt zonder meer het label futuristisch, zonder kil aan te 
doen. U geniet hier van een drankje in de comfortabele zetels 
na een drukke dag ontdekken. Uitgebreid ontbijtbuffet. Geen 
eigen restaurant maar in de onmiddellijke omgeving vindt u 
voldoende eetgelegenheden.
Kamers: witte en zwarte tinten in combinatie met hout zorgen 
voor een eigentijds design in de 167 kamers. We reserveren voor 
u een trendy standaardkamer (22 m²) voor max. 3 personen. 
Bureau. Verzorgingsproducten in de badkamer. Parket. Extra 
bed (3de persoon): vanaf € 58/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschik-
baar.

Recent hotel met een prima prijs/kwaliteitsverhouding. Het 
trendy design creëert een bruisende dynamiek en zorgt voor 
een aangenaam thuisgevoel. Ideale ligging om de stad te 
ontdekken.

ENOV0061 X1

Bilbao
Het wereldberoemde Guggenheim Museum, in een iconisch 
gebouw van de hand van Frank Ghery, is hét visitekaartje van 
deze trendy stad die scoort met een mix tussen oud en nieuw. 

Baskenland

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen

Ilunion San Sebastián

Ligging: op slechts enkele minuutjes stappen (600 m) van het 
exclusieve Playa de Ondarreta en het Palacio de Miramar, is 
de ligging van dit hotel uitstekend te noemen. Bewonder het 
El Peine de Viento (Kam van de wind), één van de bekendste 
kunstwerken van de stad (op 900 m), beklim de heuvel van 
Monte de Igueldo, enkele straten verder, en geniet van een 
mooi uitzicht over de baai en de stad. Op 3 km bevindt zich het 
historische centrum.
Transport: per auto: 1.125  km (Brussel). Luchthaven San 
Sebastián op 22 km. Bilbao Airport op 100 km.
Faciliteiten: ruime lobby-lounge en behulpzaam personeel 
aan de receptie. U start de dag met een uitgebreid ontbijt-
buffet. Het café-restaurant Ondarreta serveert een gevari-
eerde kaart; internationale gerechten, Spaanse klassiekers en 
lokale Baskische gerechten naar keuze. Sfeervolle Americano 
Green Bar om de dag stijlvol af te sluiten. Het hotel werd in 
2022 deels gerenoveerd.
Kamers: een functionele, tijdloze inrichting vinden we terug 
in de 90 kamers. Badkamer met verzorgingsproducten en vast 
tapijt. We reserveren voor u een standaardkamer voor max. 
3 personen (22 m², extra bed (3de persoon) vanaf € 59/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschik-
baar.

Dit viersterrenhotel is gelegen in een van de betere buurten 
van San Sebastián. Het gekende strand van Ondarreta ligt op 
korte wandelafstand. Tijdloos hotel met functionele kamers.

ENOV0062 X1

San Sebastián
Deze stad geniet faam met zijn verfijnde keuken en heerlijke 
pinxtos. Schitterend gelegen in een baai en gekend om zijn 
stranden. Prachtig oud centrum en gezellige boulevard.

Baskenland

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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Villa Covelo

Ligging: op 150 m van het strand van Covelo (slechts door de kustweg geschei-
den), aan de Rías Baixas, de grillige kust van Galicië. Combarra (1,5 km) is een 
vissersdorp met historisch erfgoed en gezellige terrasjes aan de kade. Op 8 km 
liggen Sanxeno en Pontevedra. U zit op 60 km van Santiago de Compostela, 
bedevaartsoord en historische stad met charmante straten en pleinen. Bezoek 
het vissersdorp Rianxo (60 km) en woon de aankomst van de vissersboten bij 
in Ribeira (94 km) - de vangst is er overvloedig. Een alternatieve route van de 
'Camino de Santiago' loopt langs het hotel.
Transport: per auto: 1.849 km (Brussel). Luchthaven Santiago de Compostela 
op 72 km, Porto op 175 km.
Faciliteiten: aan de receptie wordt u vriendelijk te woord gestaan - u kunt zich 
hier bedienen van koffie en water. De bar en de cafetaria kijken uit op de mooi 
aangelegde tuin en op het pittoreske landschap van de Rías Baixas. Bibliotheek, 
salon/televisieruimte en internethoekje. In het restau rant prijken hoofdzakelijk 
dagverse vis en zeevruchten op het menu, eenvoudige gerechten maar typisch 
voor deze regio. Buitenzwembad (10 x 6 m) met zonneterras, gratis ligstoelen 
en parasols. Gratis sauna. Gratis parking (beperkt aantal plaatsen).
Kamers: de 50 kamers (16-19 m²) hebben een warm interieur met authentieke 
houten meubeltjes. Standaardkamers (max. 3 personen, extra bed (3de volwas-
sene): € 40/nacht) of kamers met zeezicht en terras (max. 2 personen). De 
éénpersoonskamers zijn steeds zonder zeezicht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  17/dag (volwassene), 
€ 9/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Standaardkamers: 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 5/nacht (06/04-13/07/23, 03/09-18/09/23, 25/09-
14/10/23) of € 25/nacht (14/07-02/09/23, 19/09-24/09/23) (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 4 nachten: bezoek aan een bodega met degustatie (uitgez. 
28/07-19/08, 19/09-24/09) (cumuleerbaar met Uw voordeel). 60+: gratis diner 
(06/04-14/10). Fles cava voor jonggehuwden.

Een charmant hotelletje dat dankzij zijn archi tec tuur volledig in harmonie met 
het land schap is. De elegante decoratie en de meubi lering in warme tinten 
zorgen voor een zeer persoonlijke toets. Dankzij de fami liale, attente service 
zult u zich hier al snel thuis voelen.

Spanje

Rías Baixas

GALV0010 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Poio
De Rías Baixas is het 
zuidelijke deel van de 
westkust van Galicië 
met ongerepte rías 
(in ham men), baaitjes 
en dennenheuvels. Poio 
is vlak bij Pontevedra gelegen (op 8 km). 
Deze prachtige oude stad, typisch voor 
Galicië, bezit een van de beste musea van 
de regio, het vermoedelijke geboortehuis 
van Columbus. Poio bevindt zich op 60 km 
van Santiago de Compostela.
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Quinta de San Amaro

Ligging: heel vredig, in de groene wijngaarden van de vallei van Salnés, waar 
de bekende Albariñowijn wordt geproduceerd. De locatie is dus perfect voor 
wie op zoek is naar rust. U logeert op 5 km van het toeristische Sanxenxo en 
O Grove, voor wie meer vertier wenst op te zoeken. Beide stadjes hebben mooie 
stranden. Andere excursiemogelijkheden: Meis, Poio, Ribadumia en Cambados. 
Vanuit de stad Vigo kan u per boot naar de idyllische Cies-eilanden varen, waar 
u een nationaal park vindt en volgens de Britse krant The Guardian een van de 
mooiste stranden van de wereld, Playa Rodas.
Transport: per auto: 1.848 km (Brussel). Luchthaven Santiago de Compostela 
op 79 km, Porto op 192 km.
Faciliteiten: hier wacht u een uitermate gezellige inrichting. Het geheel komt 
erg huiselijk over, dit merkt u meteen bij aankomst. Receptie. Lounge/lees-
ruimte waar u kan ontspannen met een boek of een wijntje. Het gastronomisch 
restaurant is een heel goed adresje dat zeker de moeite loont: intiem, mooi 
ingericht, en met een heerlijke streekkeuken op basis van dagverse producten 
volgens de aanvoer van de markt. U geniet er ook van een fraai panorama op 
de vallei en de wijngaarden. Ontbijt en diner kunnen op het terras bij goed 
weer. Een knap klein buitenzwembad met ligstoelen ligt genesteld in het groen.
Kamers: er zijn 14 kamers met telkens een gepersonaliseerde inrichting, lande-
lijk en charmant met parketvloer. Naar keuze: standaardkamers (20 m²) of rui-
mere superior kamers met of zonder terras (28 m², badjassen). Alle types voor 
maximum 3 personen. Extra bed (3de persoon): € 40/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet of bediening aan tafel naargelang de 
bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje (glaasje Albariñowijn). Gratis bezoek aan een bodega 
en degustatie. Jonggehuwden: fles cava.

Ongetwijfeld één van de gezelligste hotels in de streek en een ideaal, rustig 
vertrekpunt om Galicië en de Rías Biaxas te ontdekken. Persoonlijke service, 
streekkennis, een heerlijk restaurant, een charmante decoratie, comfortabele 
kamers en een fantastisch uitzicht vanaf het knappe zwembad. Een aanrader.

Galicië

GALV0027 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Meaño
Het dorpje is gelegen 
in de vallei van Salnés, 
die bezaaid is met 
tal rijke wijngaarden 
van de verrukkelijke 
Albariño wijn. Meaño 
heeft een rijk patrimo nium; opvallend zijn 
de vele kapel letjes en Romaanse tempels. 
U treft er ook een barok paleis, Pazo de 
Leis, nu een museum.

su
pe

rio
r 

m
et

 t
er

ra
s



227

HOTEL RURAL CHARME

FR
EEP FR
EE

€

Casa Rosalia

Ligging: het gezellige hotel Casa Rosalia is gelegen in het kleine plaatsje Os 
Anxeles, op zo'n 15 km van het bedevaartsoord én de belangrijke universiteits-
stad Santiago de Compostela - een verplicht bezoek. Andere excursie-
mogelijkheden zijn Noia, gelegen op 37 km in een schitterende baai - de San 
Martinokerk is erg mooi -, en de veelzijdige stad A Coruña (in het Spaans La 
Coruña) met een eeuwenoude Romeinse vuurtoren, gelegen op 89  km. Vigo 
heeft de grootste vissershaven van Europa (op 93 km).
Transport: per auto: 1.330 km (Brussel). Luchthaven Santiago de Compostela 
op 20 km, Porto op 274 km.
Faciliteiten: in deze 250 jaar oude Casa, gerenoveerd met respect voor de ori-
ginele structuur van het gebouw, zijn de gemeenschappelijke ruimtes warm en 
sfeervol. In de bar-cafetaria kunt u informeel genieten van een drankje, een 
koffie of een kleine snack. Het restaurant is zeer gekend in de streek omwille 
van de uitstekende Galicische keuken op basis van seizoensgebonden producten 
volgens de marktaanvoer. Voor de warme dagen is er een mooie tuin of u kan 
een frisse duik nemen in het buitenzwembad. Geen lift (3 verdiepingen). Golf 
op 12 km, paardrijden op 2 km.
Kamers: 29 verzorgde kamers (15 m², max. 2 volwassenen en 1 kind). We reser-
veren voor u de kamers in het nieuwe, aangebouwde gedeelte. De stijl is heden-
daags, maar aan gepast aan het historisch karakter van het gebouw. Het resul-
taat is een sober, maar comfor tabel interieur in een mix van heden en verleden.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 18/dag (3 gangen, keuze-
menu, inclusief een halve fles huiswijn per persoon en water).
Kinderen: kinderbedje gratis of 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de 
ouders geniet 25% korting (max. 1 kind per kamer).

Dit hotel is ondergebracht in een 250 jaar oude hoeve, die knap werd geres
taureerd. Casa Rosalia is een echte 'thuis' op een boog scheut van het pel
grimsoord Santiago de Compostela. 's Avonds zult u hier graag thuiskomen 
in een gemoede lijk, ongedwongen kader met een lekkere keuken. Een ideale 
uitvals basis!

Spanje

Galicië

GALV0024 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Os Anxeles  
(Santiago de Compostela)
Het kleine Os Anxeles 
(gemeente Brión) ligt 
op 15 km van het pel
grims oord Santiago de 
Compostela. Deze stad 
heeft een centrum met 
grote pleinen en sfeervolle straatjes. De 
majestueuze kathedraal is uiteraard dé 
publiek strekker. Ook nietpelgrims hou
den van Santiago omwille van de sublieme 
architec tuur, de folklore en de volks
feesten, die hier talrijk zijn.
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Be Live Adults Only La Cala Boutique

Ligging: beslist een mooie ligging aan het strand van Cala Major, tussen het 
centrum van Palma (op 5 km) en Illetas (op 3 km). Het winkelcentrum Porto 
Pi ligt op 2 km. Palma doet wel eens denken aan Barcelona, maar dan klein
schaliger. Tal van kronkelige straatjes, leuke boetiekjes en prachtige pleinen 
geven deze stad het charmante uiterlijk. Ook voor het ontwerp van de kathe
draal in Palma, heeft de architect Gaudi zijn medewerking verleent. De Golf van 
Bendinat bevindt zich op 3 km, de Golf van Son Vida op 7,5 km.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 19 km. Bushalte op 50 m (recht
streekse verbinding naar de kathedraal).
Faciliteiten: dit hotel werd volledig gerenoveerd in een moderne boutique 
stijl. Het buffetrestaurant is open voor het ontbijt. In Bar del Masai kunt u 
terecht voor snacks en drankjes. U neemt het halfpension in het hotel Be Live 
Marivent, net naast de deur gelegen. Fraai buitenzwembad met poolbar voor 
een heerlijke cocktail, ligstoelen en parasols beschikbaar. Pelicano beachclub 
op het strand (betalend). Naast het hotel bevindt zich de luxueuze Bay Spa 
(betalend) met bubbelbad, Finse sauna, stoombad, themadouches, relaxatie
ruimte en fitness.
Kamers: 67 modern ingerichte kamers met o.a. makeupspiegel, badjassen en 
pantoffels, Nespresso koffiemachine. Standaardkamers, superior kamers met 
designinrichting of met zeezicht en privébalkon. Alle kamers (20 m²) voor 
max. 2 personen.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: vanaf € 15/dag (buffet of bediening 
aan tafel naargelang de bezetting).
Kinderen: geen kinderkortingen. Dit hotel richt zich uitsluitend naar personen 
vanaf 16 jaar.

Perfecte ligging voor wie graag een strandvakantie wil combineren met een 
bezoekje aan de veelzijdige hoofdstad Palma. Modern uitgeruste kamers, 
een fraai aanbod aan ontspanningmogelijkheden en een foutloze service 
dragen bij tot het welslagen van uw verblijf op Mallorca. Uitstekende prijs/
kwaliteitsverhouding.

Mallorca

MALV0037 N1

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Palma de Mallorca
De hoofdstad en met
een ook de grootste 
stad op het eiland met 
ongeveer 400.000 vaste 
inwoners. Deze stad 
heeft een turbulente 
geschiedenis achter de rug; het werd 
gesticht door de Romeinen, er waren inva
sies door de Arabieren om uiteindelijk 
geannexeerd te worden door Spanje. De 
oudste overblijfselen gaan terug tot de 
13de eeuw.
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Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar

Ligging: gelegen aan de 18 holes Golf de Andratx, van waaruit u zicht heeft op 
de zee. Er bevinden zich nog 12 andere golfbanen in de onmiddellijke omge
ving. De baai van Camp de Mar leent zich uitstekend voor allerlei vormen van 
watersport. De stijlvolle jachthaven van Port d'Andratx ligt op 5 km, de jacht
haven van Portals Nous op 18 km. Hoofdstad Palma op 27 km. Het Tramuntana 
gebergte, dat op de lijst van UnescoWerelderfgoed staat, nodigt uit om te 
wandelen.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 40 km.
Faciliteiten: een schitterende tuin omzoomt het gebouw, het is er heerlijk 
flaneren. Uitgebreid ontbijtbuffet of een smaakvol 3 gangendiner in restaurant 
Mediterránea, zowel internationale als mediterrane gerechten prijken er op de 
menukaart. Er is tevens een goede wijnkaart met een grote selectie Spaanse 
en Mallorcaanse wijnen. Traditionele Spaanse gerechten proeft u in restaurant 
El Mallorquin, dat recent gerenoveerd werd. Spa (1.400 m², gratis toegang) met 
Finse sauna, biosauna, stoombad, hamam, relaxruimte en binnenzwembad. 
Buitenzwembad met ligweide.
Kamers: de warme, mediterraanse inrichting in de 164  kamers creëert een 
aangenaam thuisgevoel. Naar keuze reserveren we voor u een premium kamer 
(45 m², max. 3 personen) met zicht op de golfbaan, een superior kamer (45 m², 
max. 3 personen) op de 2de of 3de verdieping met zicht op het zwembad en de 
tuin of een executive kamer met zeezicht (45 m², max. 2 personen). Alle kamers 
met balkon of terras, gratis minibar (alcoholvrije dranken), badjassen. Extra 
bed (3de volwassene): € 95/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. executive). Premium en superior kamers: 
1 kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt), 
1 kind van 6 t/m 11 jaar betaalt € 57/nacht.

Favoriet voor wie het massatoerisme schuwt maar toch graag een centrale 
ligging verkiest. De kamers zijn opvallend ruim en voorzien van alle modern 
comfort. Meerdere restaurants, een aangenaam zwembad en een uitgebreide 
spa zorgen voor een uitstekend totaalpakket. Met een ligging direct naast de 
golfbaan is dit hotel vanzelfsprekend populair bij golfers.

Spanje

Mallorca
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Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Camp de Mar
Een klein plaatsje, in 
het zuidwesten van 
Mallorca, en nog niet 
opgeslorpt door het 
massatoerisme. Een 
hotspot voor snorke
laars. Vlak voor de kust ligt het eilandje 
Illeta dat via een houten wandelbrug be
reikbaar is. Het naburige strand Es Racó 
wordt gekenmerkt door de kalme zee. In 
dit vakantieoord bevindt zich de exclu
sieve club van de Golf de Andratx.
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Aumallia Hotel & Spa

Ligging: landelijk, op 6 km van het centrum van het gezellige Felanitx. Het 
heiligdom van San Salvador ligt op 10 km. Vanop de top heeft u een prachtig 
uitzicht. Op 20 km de druipsteengrotten van Drach. Het dichtste strand is dat 
van Porto Colom, op 10 km. Op zo'n 25 minuten rijden liggen de zoutpannen Ses 
Salines. Het aangrenzende witte strand Es Trenç is de moeite waard (parking 
betalend, ca. € 7). De hoofdstad Palma ligt op 58 km.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 53 km.
Faciliteiten: barservice. Het restaurant serveert een typisch Mallorcaanse keu
ken. Ontbijten en dineren kan buiten op het terras. Gratis lig stoelen, para
sols en handdoeken aan het buitenzwembad. Spa (gratis) met sauna, hamam, 
zouttherapie, wellnessdouches en binnenzwembad met bubbelbad. Massages 
en schoonheidsbehandelingen op aanvraag (betalend). Regelmatig klassieke 
muziekavonden. Tennis en tafeltennis (gratis). Golf (18 holes) op 8,5 km, paard
rijden op 10 km en watersporten in Porto Colom.
Kamers: 24  uitnodigende kamers en junior suites. Antiek meubilair in de 
standaard kamers (20 m²) en de ruimere superior kamers (30 m²). Hedendaagse 
stijl in het gerenoveerde bijgebouw met de premium kamers (30 m²) en de 
premium junior suites (38 m²), beide types adults only. Alle kamers beschikken 
over een terras (aan de patio, niet privé). Nespressotoestel in premium kamers 
en junior suites. Extra bed (3de volwassene) in een superior kamer of premium 
junior suite: 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 39/dag (4 gangen, keuze
menu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Superior kamers: 1 kind van 2  t/m 12  jaar op 
de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt of halfpension).
Bonus: welkomstdrankje, fruit en water op de kamer. Bij min. 3 nachten in 
halfpension: gratis 1x fles water en 1x fles bij het diner, bij min. 4 nachten in 
halfpension: gratis 2x fles water en 2x fles wijn bij het diner.

Dit adresje is een pareltje in ons aanbod en betekent ongetwijfeld een meer
waarde voor uw verblijf op het eiland. In enkele woorden samengevat biedt dit 
hotel lande lijke rust, kwaliteit en persoonlijke ser vice in een subliem kader 
weg van de drukte van de kust. U wordt op uw wenken bediend.

Mallorca 

MALV0022 N1

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Felanitx
Kleine stad in het zuid
oosten. De talrijke his
to rische gebouwen zijn 
stil le getuigen van het 
rijke verleden. De typi
sche bouw stijlen stra 
len het echte Mallorca uit. Op zon dag is 
er een leuke markt, die zeker de moeite 
waard is. Tot Felanitx behoort ook de 
impo sante Puig de San Salvador, die met 
zijn 510 m hoogte het authentieke land
schap domineert.
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Boutique Hotel Sa Galera

Ligging: het hotel bevindt zich in een zeer geprivilegieerde omgeving omringd 
door landerijen. Hier komt u echt tot rust. De nabijgelegen dorpskern van Ca's 
Concos op 2,5 km, de stadjes Satanyí (9,5 km) en Felanitx (10,5 km) zijn een 
uitstap waard. De moderne havens van Cala d'or en Portopetro bevinden zich 
op respectievelijk 14 en 11,5 km. De stranden ‘Cala Mondragó’ en ‘S'Amarador’ 
liggen beide op 13 km. en maken deel uit van een beschermd natuurgebied.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 47 km.
Faciliteiten: het oud 13deeeuws herenhuis werd met aandacht voor de historie 
gerestaureerd. Uitgebreid ontbijtbuffet met producten uit de moestuin alsook 
uit de lokale omgeving. Privétuin. Buitenzwembad met ligstoelen en parasols. 
Het restaurant bestaat uit 2 delen: een charmante binnenruimte met gewelfd 
plafond en een terras met prachtig zicht. Mediteraanse gerechten à la carte. 
Wellness: massages en schoonheidsbehandelingen mogelijk (betalend). Minder 
geschikt voor mensen die minder goed te been zijn.
Kamers: de 20 kamers bevinden zich op het gelijkvloers en de 1ste verdieping. 
De rustieke stijl combineert de pracht en de charme van het oude gebouw. 
De meeste kamers hebben een tegelvloer. Standaardkamer (16 m², max. 2 per
sonen), een superior kamer (25  m², max. 2  personen), of een junior suite 
(3545 m², koffie en/of theefaciliteiten, max. 3 personen, extra bed 3de vol
wassene 30% korting).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in de junior suites: kinderbedje gratis of 1 kind van 2 t/m 
11 jaar in de junior suite van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Charme en authenticiteit ten top. Het pand werd op magistrale wijze gereno
veerd tot een gerenommeerd Boutique hotel, voorzien van alle modern com
fort. De ligging draagt bij aan de charme van het hotel. Rondom het hotel staan 
maar liefst 5.000 amandelbomen. Een unieke en kalme setting, en toch niet te 
desolaat voor wie eens wat vertier wil opzoeken.

Spanje

Mallorca 

MALV0035 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Ca's Concos
Ca's Concos is een 
charmant dorpje in de 
gemeente Felanitx. 
Er zijn enkele restau
rants, bars, een bak
ker,... 's Woensdags 
is er markt op het plein naast de kerk. 
Felanitx is het administratieve centrum 
van de regio en staat bekend om zijn wijn
productie (2de grootste wijnbouwgebied 
van Mallorca). Bezoek het klooster van 
Sant Salvador en het kasteel van Santueri.
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Bahia

Ligging: aan de zuidwestkust, op 100 m van het zandstrand van Peguera en 
op wandelafstand van bars en restaurants. De bruisende hoofdstad Palma met 
de iconische kathedraal La Seu ligt op 23 km. Op zowat 40 km situeert zich 
Valldemossa, een kunstzinnig dorpje met een erg ontspannen sfeer. Bezoek ook 
het nabijgelegen Port d'Andratx op 6 km. Bushalte op 50 m.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 30 km.
Faciliteiten: receptie met daarnaast het restaurant waar de dag goed begint 
met een copieus ontbijtbuffet. Hier serveert men 's avonds een keuzemenu met 
lekkere lokale gerechten op basis van verse ingrediënten. Van 12 tot 15.30 uur 
kan u aan de poolbar terecht voor een lichte snack. Op het terras en in de bar 
worden tapas aangeboden. Er is live muziek 2x per week. Privétuin met buiten
zwembad (zout water, 50 m², gratis ligstoelen, parasols en handdoeken). Het 
hotel beschikt ook over een binnenzwembad (zout water, 35 m²) met bubbel
bad. Sauna (gratis). Mogelijkheid tot behandelingen (betalend). Geen lift 
(2 verdiepingen). In de omgeving: petanque, tennisvelden en putting green. 
Diverse watersporten waaronder kajakken, duiken, snorkelen,... in Andratx en 
Santa Ponsa. Op 4 km van de golfclub van Andratx.
Kamers: de 65 kamers (30 m²) zijn geheel verzorgd en hebben een individueel 
karakter. Ze zijn smaakvol en sober ingericht, met zin voor detail en in harmo
nie met de stijl van het huis en met respect voor de tradities van het eiland. 
Ze beschikken over terras of balkon. Kluisje (€ 3/dag of € 14/week), kleine 
koelkast en tegelvloer. Extra bed (3de volwassene): 15% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  28/dag (volwassene), 
€ 14/dag (kind t/m 11 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: fles cava voor jonggehuwden.

Een privéwoning werd op magistrale wijze omgetoverd tot een gezellig charme
hotel met kunstwerken van eigen bodem. Pretentieloze, maar verzorgde keu
ken met gebruik van lokale producten. Hier staat respect voor de Mallorcaanse 
traditie centraal, zowel op vlak van inrichting als service. U verblijft vlak bij 
het strand en op minder dan een halfuurtje rijden van Palma. Dit adres is een 
aanrader.

Mallorca 

MALV0002 N1

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Peguera
Peguera behoort tot 
de oudste en gekend
ste beach resorts in 
het zuid westen van 
Mallorca. Er zijn 3 goed 
onderhouden stranden 
waarvan het zeewater van prima kwaliteit 
is: 2 grotere (Palmira en Tora) en 1 iets klei
ner strand (La Romana). Er is een levendig 
centrum en een grote winkelstraat met een 
ruim aanbod aan shops en bars.
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Bonsol Resort & Spa

Ligging: een idyllische omgeving met pijnbomen en subtropische tuinen. Het 
hotel is wat in de hoogte gelegen, en bijgevolg eerder geschikt voor wie zich 
niet laat afschrikken door een klim. Op minder dan 1 km van het zandstrand 
van Illetas. Het bruisende Palma ligt op minder dan 9 km. Bushalte op 50 m 
(naar Palma).
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 18 km.
Faciliteiten: 2 bars en verschillende gezellige lounges met antiek meubileur, 
mooie schilderijen, porselein. Er zijn 2 restaurants, waarvan 1 aan zee (seizoens
gebonden). U kunt er terecht voor een schitterend ontbijtbuffet, de lunch en 
het diner. De keuken is er internationaal geïnspireerd. Mooie sub tropische tui
nen (8.000 m²). 1 Verwarmd buitenzwembad en 2  seizoensgebonden buiten
zwembaden (zoutwater). Gratis gebruik van ligstoelen en handdoeken. Poolbar 
(meioktober). Kleine privébaai. Wellnessgedeelte met gratis gebruik van fit
ness, sauna, bubbelbad en Turks bad. Massages en schoonheids behandelingen 
in de Nirvana Spa (betalend). Tennisbaan, squash, tafeltennis, minigolf. Gratis 
parking (volgens beschikbaarheid).
Kamers: individueel ingerichte kamers en suites, steeds met balkon of terras. 
Keuze tussen classic kamers (28 m², max. 3 personen), junior suites (36 m², 
max. 3 personen) met zithoek en zicht op zee, of familiesuites (40 m², max. 
3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen ) met slaap en woonkamer. 
Extra's: makeupspiegel, badjassen en pantoffels. Extra bed (3de volwassene): 
vanaf € 99/nacht.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (keuzemenu). Volpension: 
€ 19/dag (volwassene), € 9/dag (kind t/m 11 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (classic en junior suites) of 2 kinderen 
(familiesuites) van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders vanaf € 67/nacht 
(inclusief halfpension).
Bonus: welkomstdrankje.

Wie op zoek is naar een ontspannen vakantie in een karaktervol, familiaal 
gerund hotel met een heerlijke keuken, een fantastisch panorama en alle faci
liteiten van een groot hotel, maar veel intiemer, kiest voor Hotel Bonsol. Een 
begrip in Mallorca en een hotel dat al veel harten heeft ingepalmd. Ook inte
ressant voor families.

Spanje

Mallorca

MALV0016 N1

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Illetas
Een exclusieve bad
plaats met diverse pit
toreske strandjes en 
chique beachclubs. 
Kronkelende weggetjes 
leiden u doorheen deze 
heuvelachtige, groene en karaktervolle 
omgeving. Illetas heeft een heel goede lo
catie om verschillende stadjes en dorpjes 
te bezoeken, mocht u dat willen. Het is ook 
een plaatsje dat heel gemakkelijk met het 
openbaar vervoer is te bereiken via Palma.

cl
as

si
c 

ka
m

er



www.transeurope.com234

HHH CHARME

P FR
EE

FR
EE

€ €

Sa Coma

Ligging: dit hotel is heel mooi gelegen tussen de zee en de bergen, ten 
noordwesten van de Sierra de Tramuntana en op 400 m van het strand. Enkele 
tips voor trips: bezoek zeker de nabijgelegen pittoreske dorpjes Valldemossa, 
Esporles of Puigpunyent en natuurlijk ook de levendige hoofdstad Palma de 
Mallorca die zich situeert op 25 km. Bushalte op 200 m.
Transport: Luchthaven Palma de Mallorca op 35 km.
Faciliteiten: u wordt hier vriendelijk verwelkomd aan de receptie. In de gezel
lige bar kan u rustig iets drinken, binnen of buiten op het groot terras, waar u 
geniet van het uitzicht op zee. Er is een relaxruimte met een groot televisie
scherm. Het restaurant is ruim, maar erg gezellig ingericht. Het restaurant 
serveert een traditionele keuken (enkel open voor hotelgasten, richtprijs € 29) 
In de tuin beschikken de hotelgasten over een zwembad (100 m², open april
oktober) met gratis ligstoelen in de schaduw van de bomen. U kunt ter plekke 
een handdoek aanschaffen en meenemen als souvenir (€ 12). 1 Tennisplein 
(gratis volgens beschikbaarheid). Golf (18 holes) op 25 km.
Kamers: de 32 gemoedelijke kamers (30 m²) zijn ingericht zonder veel franjes, 
maar zeer correct. Het meubilair is eenvoudig, maar helemaal in harmonie met 
de sfeer die het hotel en de streek uitstralen. Alle kamers hebben een balkon 
of terras, waterkoker, koelkast, televisie en vast tapijt. 4 Kamers met zicht op 
de bergen (max. 2 personen) en 28 kamers met  zicht op zee (max. 3 personen). 
Extra bed (3de volwassene): vanaf € 61/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in kamers met zeezicht: 1 kind van 2 t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders geniet 25% korting.
Bonus: welkomstdrankje.

Dit eenvoudig, maar verzorgd en charmant hotelletje is reeds jaren in handen 
van dezelfde familie. Zij zien er op toe dat u zich snel thuis voelt. Het hotel 
biedt een schitterend uitzicht op zee en is een ideale plek voor wie broodnodig 
toe is aan een ongedwongen, ontspannende verpozing. Mooie uitvalsbasis 
voor trektochten in de Sierra Tramuntana.

Mallorca
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Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Banyalbufar
Rustig plaatsje met 
kronkelende straatjes 
aan de westelijke rots
kust. De alternatieve 
vakantieganger die het 
massatoerisme wil ont
vluchten, vindt hier zijn gading. Het land
schap is een afwisseling van mooie pano
rama's, wijnranken en schitterende cala's 
(baaitjes). Ga langs in Café Bellavista dat 
zijn naam niet heeft gestolen.
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Amàre Beach Hotel Ibiza

Ligging: op het uiteinde van Cala de Bou, een baai met een zandstrandje 
en zicht op de baai. Talrijke pubs, beach bars, restaurants, winkeltjes en 
watersport mogelijkheden in de omgeving. Het hotel is gesitueerd aan Antonio 
Bay, en ligt in de gemeente Sant Josep de sa Talaia. Het dorp zelf dat hoog 
in de heuvels ligt (op 7,5 km) is nog grotendeels authentiek. Op 18 km van 
Ibizastad.
Transport: luchthaven Ibiza op 20 km.
Faciliteiten: lekker ontbijtbuffet in het Mare Nostrum restaurant met terras. 
's Avonds kunt u hier terecht voor een overheerlijk buffet. Takeaway formule in 
de Grab & Go (24u/24). 3 Delen: Amàre Pool met bubbel bad en buitenzwembad, 
Amàre Beach met directe toegang tot het strandje en Amàre Lounge met een 
àlacarterestaurant. Gratis ligstoelen, handdoeken en parasols aan de zwem
baden en het strand. 2 Bars, waaronder de Belvue Rooftop bar op het dak terras 
met een overloopzwembad en spectaculaire zonsondergang. Regelmatig live 
muziek, entertainment,... Wellness, massages en schoonheidsbehandelingen. 
Fitness met zicht op zee.
Kamers: 366 kamers (max. 2 personen) met een mediterrane stijl en meestal 
met balkon met zicht over San Antonio Bay. Aangeduid in lifestyletermen: 
standaardkamers (I was here) met zicht op het binnenland, kamers met zicht 
op het zwembad en gedeeltelijk zeezicht (keep the secret), kamers met zicht op 
zee en de zonsondergang (Make it happen, met soundbar) en kamers met zicht 
op de baai (oh là là, met soundbar). Met uitzondering van de standaard kamers 
beschikken de kamers over een opvallende design hangstoel.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 34/dag. Alle maaltijden in buf
fetvorm.
Kinderen: geen kinderkortingen, dit hotel richt zich uitsluitend naar volwas
senen vanaf 16 jaar.

Dit hedendaagse adultsonly adres wordt gekenmerkt door een trendy design. 
U geniet van betoverende uitzichten over de baai. Dit lifestyle hotel heeft tal
rijke faciliteiten en rechtstreekse toegang tot een zand strandje. Een ideaal 
adres, zowel voor wie wil genieten van rust, als voor wie het typische nacht
leven wil beleven.

Spanje

Ibiza 

IBZV0006 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

San Antonio Bay
Een populair toeris
tisch oord in het wes
ten van Ibiza, en één 
van de mooiste baaien 
in het Middellandse 
Zeegebied. Er heerst 
een ontspannen, aangename sfeer. Groot 
zandstrand, diverse kleinere stranden en 
een mooie wandelpromenade. Iets ten 
noorden ligt Sant Antoni de Portmany, 
gekend voor zijn jachthaven en bruisende 
nachtleven.
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Barceló Portinatx

Ligging: in het rustigste en meest schilderachtige gedeelte van het eiland 
waar natuur en zee een prachtig decor vormen. De omgeving van het hotel is 
zeer kalm en leent zich uitstekend tot watersporten, wandelen of fietsen. Het 
strand van Portinatx bevindt zich op slechts 20 meter en daarnaast liggen er 
nog 3 zandstranden in de directe omgeving. Het charmante dorpje San Joan de 
Labritja bevindt zich op 8 km, het strand van Benirras op 15 km.
Transport: luchthaven Ibiza op 35 km.
Faciliteiten: dit adults only hotel werd smaakvol gerenoveerd. U geniet er van 
een gevarieerd gastronomisch aanbod, de verschillende bars en restaurants 
bieden u een uitgebreid aanbod aan lokale en internationale specialiteiten. 
Lobbybar, buffetrestaurant, poolbar... 2 Buitenzwembaden en een zonneterras 
voor uw ontspanning. Genieten kan eveneens in het outdoor wellnesscentrum, 
massages en behandelingen mogelijk (betalend). Panoramisch terras.
Kamers: 134 kamers fraai ingerichte kamers. De kleuren van de zee zorgen voor 
een ontspannen sfeer. Superior kamers (32 m², max. 2 personen) of junior suites 
(45 m², max. 3 personen) ingericht in de relaxte Ibizastijl. De junior suites 
beschikken over een zitgedeelte en een terras met een douche. Beide types met 
of zonder zeezicht. Alle kamers beschikken over kingsize bedden en een balkon 
of terras. Kussenmenu. Extra bed (3de volwassene): 25% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 26/dag.
Kinderen: geen kinderkortingen. Dit hotel richt zich op volwassenen (vanaf 
17 jaar).
Bonus: jonggehuwden: fles cava, fruitmand en upgrade naar een kamer met 
zeezicht (volgens beschikbaarheid), 1 gratis diner (min. 3 nachten).

Het uitnodigende Barceló Portinatx geniet van een ideale ligging om het meest 
pittoreske deel van het eiland te leren kennen. Het kreeg een uiterst zorg
vuldige renovatie en biedt een exclusieve en gezellige sfeer in een van de rus
tigste delen van het eiland. Ook voor actievelingen heeft dit adults only hotel 
heel wat te bieden. Volop genieten van authentiek Ibiza!

Ibiza 

IBZV0007 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Portinatx
Een klein plaatsje in het 
vredige noorden van het 
eiland. Oorspronkelijk 
een vissers dorpje en 
nu uitgegroeid tot een 
aangenaam vakantiere
sort. De populariteit van dit badplaatsje is 
ongetwijfeld te danken aan de prachtige 
baaien. Het is eveneens een ideale snor
kellocatie, dankzij de kleurrijke vissen. Dit 
uiterst rustig gelegen oord is bovendien 
populair onder wandelaars.
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Can Lluc Country Hotel & Villas

Ligging: halfweg tussen San Antonio en Ibizastad. Het hotel zelf is ge situeerd 
in een authentiek stukje platteland, omringd door de prachtige natuur. Hier 
komt u tot rust terwijl het nachtleven nooit veraf is. De mooiste stranden 
bevinden zich op 18 km. Het centrum van Sant Rafael ligt op 2,5 km.
Transport: luchthaven Ibiza airport op 16 km.
Faciliteiten: deze agriturismo wordt familiaal gerund, persoonlijke service staat 
hier centraal. Een voormalige boerderij werd knap gerestaureerd tot een char
mant hotel. Rondom het gebouw sieren heel wat amandel en vijgenbomen het 
domein. In restaurant Olea wordt een mediterrane keuken geserveerd op basis 
van lokale, dagverse producten. Een lekker Spaans wijntje mag hierbij niet ont
breken. Bij mooi weer neemt u het ontbijt op het terras. Prachtige tuin met bui
tenzwembad en bubbelbad en een relaxzone met Balinese ligbedden. Massages 
en schoonheidsbehandelingen mogelijk. Yogalessen tijdens het seizoen.
Kamers: 20 kamers met minimalistische design. Ze beschikken o.a. over een 
smarttv, een Nespressotoestel, badjassen en pantoffels en soms een open 
haard. Deluxe kamers (16 m², max. 2 personen, hydromassage douche, gemeen
schappelijk terras), een deluxe met privéterras (1619 m², max. 2 personen, bad 
of douche) een superior kamer (2540 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen 
en 2  kinderen, privéterras, bad of bubbelbad, soms een sofabed) en villa's 
(36 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, douche, sofabed, 
kitchenette, privétuin met terras, hangmat, ligbedden, soms een buitendou
che). Extra bed (3de volwassene): vanaf € 68/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  50/dag (volwassene), 
€ 34/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers en de villa's: 1 kind 
t/m 12  jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (01/04/2330/06/23, 
01/09/2331/10/23) of € 85/nacht (overige data). Het tweede kind van 2 t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders: vanaf € 46/nacht. Inclusief ontbijt.

Ver weg van alle drukte waar Ibiza, volkomen onterecht, wel eens mee wordt 
vereenzelvigd, bevindt zich deze erg charmante agriturismo, de laatste kilome
ter tot aan het domein is nog een authentiek landweggetje. De omgeving is hier 
van een adembenemende schoonheid. De uitnodigende kamers en het fraaie 
zwembad maken het aantrekkelijke plaatje volledig.

Spanje

Ibiza 

IBZV0008 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Sant Rafael
Gelegen langs een 
hoofdweg die Ibiza
stad met San Antonio 
verbindt. Het dorpje zelf 
bestaat uit een kerkje, 
een handvol bars en 
wat restaurantjes. Het grootste deel van 
de bevolking woont op het omringende 
platteland. Een kleine wandeling brengt 
u naar een van de bekendste discotheken 
van Ibiza, de Amnesia.
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DE REGIO’S 

CENTRAAL-
PORTUGAL
Zo veelzijdig. 
Gastvrijheid, 
topgastronomie, 
natuurschoon, 
hagelwitte zand-
stranden, tradities, 
kunst en cultuur.

NOORD-
PORTUGAL
De zon, de zee, 
de Dourorivier, 
kunst en cultuur. 
De gastronomie is 
rijk en gezond. De 
streekwijnen genieten 
wereldfaam.

ALGARVE
Okerkleurige 
rotsformaties, 
idyllische 
zandstranden, 
gastronomische 
gerechten met een 
vleugje fado op de 
achtergrond...

MADEIRA
Onweerstaanbare 
charme. 
Bloemenweelde, 
een mild klimaat 
en schilderachtige 
dorpjes. Paradijs voor 
natuurliefhebbers.

ALENTEJO
Betoverend, 
authentiek, vredig. 
Langgerekte kusten en 
charmante dorpjes. De 
werelderfgoedstad Évora 
is een hoogtepunt.

AZOREN
9 Fenomenale 
eilanden, ver van het 
massatoerisme, met 
een oogverblindende 
natuurpracht en een 
hartelijke bevolking.

KUST VAN 
LISSABON
Het Palácio da 
Pena in Sintra, de 
stijlvolle badplaatsen 
Cascais en Estoril, 
en de charmantste 
hoofdstad van 
Europa. 
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BED & BREAKFAST AUTHENTIC EXPERIENCECasa das Barcas

Ligging: in Calhetas, aan de noordkust van São Miguel, 
het grootste en meest gevarieerde eiland van de Azoren, 
en dus het ideale vertrekpunt voor een boeiende reis op 
de archipel. Hier kan u proeven van de rijke geschiedenis 
en de levensstijl van de Azoreanen. Ribeira Grande ligt 
op 14 km. Golfterrein op ongeveer 10 minuten.
Transport: luchthaven Ponta Delgada João Paulo op 
18 km (20 minuten rijden).
Faciliteiten: dit erg charmant 18de-eeuws pareltje biedt 
adembenemende uitzichten op de Atlantische Oceaan, 
de noordkust van het eiland en de schilderachtige berg-
keten Lagoa do Fogo, een toeristisch hoogstandje dat 
u absoluut niet mag missen. Men biedt u een verzorgd 
ontbijt met regionale specialiteiten aan. Geen eigen res-
taurant, maar er bevinden zich meerdere restaurantjes 
op 2 km. Bibliotheek. De groene tuinen nodigen uit tot 
rustgevende wandelingen.
Kamers: er zijn 3 eenvoudige, maar comfortabel inge-
richte kamers. Ze kijken uit op de tuin of de oceaan. We 
reserveren voor u een standaardkamer in het historisch 
pand.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen.

Ligging: u verblijft hier op het pittoreske en betove-
rende eilandje Pico, aan de voet van de vulkaan, aan 
de haven van São Roque do Pico. U kan er genieten 
van de ultieme rust en mooie wandel- en fietstoch-
ten maken het hele eiland rond. Breng zeker eens een 
bezoekje aan de trendy wijnbar Cella Bar. U proeft er 
heerlijke, kwaliteits volle wijnen gemaakt op het eiland 
zelf. Vanop het dakterras heeft u een wondermooi uit-
zicht. Er zijn meerdere restaurants te vinden op 1,5 km. 
Vanuit Madalena of Lajes vertrekken de dagtochten om 
walvissen te spotten.
Transport: luchthaven Pico op 12 km. Bereikbaar vanuit 
Terceira of São Miguel (vlucht met Sata, Azores Airlines).
Faciliteiten: u start de dag met een verzorgd ontbijt 
met verse, lokale producten. Geen lift (1 verdieping).
Kamers: u logeert in een authentiek 17de-eeuws land-
huis met 4  kamers die uitgeven op de Atlantische 
Oceaan. Ze zijn eenvoudig, maar individueel en bijzon-
der charmant ingericht met houten meubilair.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen.

Kleinschalig logeeradresje met een uiterst persoon-
lijke service. Prachtige privétuinen met uitnodigende 
schaduwplekjes. Op wandelafstand van een natuurlijk 
zwembad.

Een familiaal adresje met een persoonlijk en warm 
onthaal. In dit authentiek 17de-eeuws landhuis proeft 
u een lokale en pure keuken. Adembenenemd uitzicht 
vanaf het terras.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen

Casa das Calhetas

ONTDEKKINGONTDEKKING

Inbegrepen
 ∙ 4 nachten 
 ∙ welkomstdrankje 
 ∙ ontbijtbuffet met biologische, lokale producten 
 ∙ informatiepakket met uitgestippelde tochten 
in de regio 

AZOVPA07

Inbegrepen
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet met biologische lokale producten
 ∙ welkomstdrankje (plaatselijk likeurtje)
 ∙ 1 toegangsticket voor een bezoek aan het ‘Nature 
Reserve of Mistério da Prainha’ (natuurpark van 
716 ha behorend bij het São Roque - Piedade 
vulkanisch complex)

AZOVPA11

Portugal
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Solar do Conde

Ligging: rustig gelegen aan de noordkust van het eiland, op een groot domein 
van maar liefst 2,5 ha met prachtige tuinen en talrijke wandelpaadjes. De loca-
tie is een goede uitvalsbasis om het eiland te gaan verkennen. De Atlantische 
Oceaan ligt op zo'n 600 m, het dorpje Capelas op ca. 2 km en het stadscentrum 
van de hoofdstad Ponta Delgada op 10 km.
Transport: luchthaven Ponta Delgada João Paulo op 12 km.
Faciliteiten: deze typische quinta uit de 17de eeuw werd omgetoverd tot een 
echt pareltje. Restaurant (waar een regionale keuken met ingrediënten uit 
de eigen tuin wordt geserveerd) en bar in het charmant gerenoveerde hoofd-
gebouw. U geniet in de ochtend van een lekker ontbijtbuffet met verse lokale 
producten. Er is een aangenaam buitenzwembad (zoutwater) met ligstoelen, 
parasols en barservice (drankjes, cocktails, ook snacks verkrijgbaar). Massages 
in de tuin (betalend). U komt ongetwijfeld tot rust tijdens een wandeling in de 
private botanische tuinen. In de omgeving: Batalha Golf op 6 km.
Kamers: een totaal van 27 bungalows (ca. 45 m², max. 3 volwassenen of 2 vol-
wassenen en 2 kinderen) die smaakvol werden ingericht en verspreid liggen 
over het domein. Ze beschikken over een aparte slaapkamer, een kitchenette 
en een eigen terras of tuintje. De bungalows bevinden zich in de bijgebouwen 
die iets hoger gelegen zijn dan het hoofdgebouw. Hierdoor geniet u van een 
wondermooi uitzicht op de bergen. Extra bed (3de volwassene): € 21/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  27/dag (volwassene), 
€ 14/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 3 t/m 12 jaar in de bungalow van 
de ouders betalen (elk) € 13/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: fles cava, fruit en bloemen, upgrade volgens beschik-
baarheid.

Een charmant en idyllisch verblijf te midden van een schitterende botanische 
tuin, op een boogscheut van de Atlantische oceaan, een oase van rust... U 
logeert in een bungalow met een keukentje en eigen terras. Authenticiteit en 
hedendaags comfort gaan hier hand in hand, persoonsgerichte service staat 
centraal.

Azoren

AZOV0004 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

São Miguel
Ook wel het groene 
eiland genoemd. In 
de havenstad Ponta 
Delgada voelt u de 
Europese charme, de 
rijke geschiedenis en 
de kosmopolitische sfeer. Het eiland is erg 
geliefd omwille van het mystieke groene 
karakter, de gevarieerde keuken en de 
fenomenale panorama's. Een veelzijdig 
natuurparadijs. Aanbevolen: het Sete 
Cidades, een meer waar u heerlijk rond 
kan wandelen.

bu
ng

al
ow



245

Angra do Heroisme

Lajes Do Pico
Horta26

27
24-25

Corvo

São Miguel

Azoren

Terce i ra

Pico
Faia l

Grac iosa
São 

Jorge

F lores

Santa
Mar ia

HHH

APPT FR
EEAPPT

P FR
EE

€ €

Vale do Navio Hotel & Apartments

Ligging: rustig gelegen in Capelas, een pittoresk Azoriaans dorpje, aan de 
noordkust, op amper 2 km van een zalig natuurlijk zwembad: Poços de São 
Vicente (in het seizoen met redder). De Atlantische Oceaan ligt op 600 m, het 
dorpje Capelas op ca. 2 km, ananasplantage op 10 km (Ananas a Arruda) en de 
hoofdstad Ponta Delgada op 13 km, mooiste zonsondergang van het eiland op 
24 km bij Mosteiros, meer van Furnas met natuurpark Terra Nostra op 49 km.
Transport: luchthaven Ponta Delgada João Paulo op 14 km.
Faciliteiten: geen luxehotel, maar een correct logeeradresje met prima ser-
vice en Azoriaanse, eigentijdse stijl. Restaurant met grote raampartijen open 
voor lunch en diner (mix internationale en Azoriaanse keuken). Aangenaam 
buitenzwembad en zonneterras met ligstoelen en parasols, leuk uitzicht over 
de heuvels en de groene omgeving. Ga zeker op wandeltocht, alle trails zijn te 
vinden op trails.visitazores.com.
Kamers: 64 frisse en comfortabele kamers in het hoofdgebouw. Standaardkamer 
met balkon (26 m², max. 3 personen), junior suite zonder balkon (33 m², max. 
3 personen). Extra bed (3de volwassene): vanaf € 33/nacht.
Appartementen: 26 ruime appartementen in de dependance (geen lift, gelijk-
vloers en 1 verdieping): T1 voor 2 personen (45 m², 1 slaapkamer en sofabed 
in woonkamer, max. 4 personen) of T2 voor 4 personen (65 m², 2 slaapkamers, 
sofabed in de woonkamer, max. 6 personen). Extra persoon (3de en 4de volwas-
sene in een T1 of 5de en 6de volwassene in een T2: vanaf € 26/nacht).
Maaltijden: hotel: logies en ontbijt (buffet), halfpension: vanaf €  25/dag 
(volwassene), € 13/dag (kind 4 t/m 12 jaar) (3 gangen, bediening aan tafel). 
Appartementen: ontbijt niet inbegrepen (toeslag ontbijt (vanaf 4  jaar): 
€ 7/persoon/nacht).
Kinderen: kinderbedje gratis. Hotel en appartementen: 1 kind van 4 t/m 12 jaar 
op de kamer/appartement van de ouders: vanaf € 33/nacht (hotel, inclusief 
ontbijt), vanaf € 20/nacht (appartement, ontbijt niet inbegrepen).

Prima uitvalsbasis om dit magische eiland te ontdekken met een huurwagen. U 
verblijft aan de minder toeristische noordkust maar op een halfuur bent u aan 
het meer van Sete Cidades, Ponta Delgada en het pareltje Lagoa do Fogo, een 
kratermeer in de Agua de Pau stratovulkaan, tevens het hoogst gelegen meer 
op het eiland. Goede prijs-kwaliteitsverhouding.

Portugal

Azoren

AZOV0016 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

São Miguel
Ook wel het groene 
eiland genoemd. In 
de havenstad Ponta 
Delgada voelt u de 
Europese charme, de 
rijke geschiedenis en 
de kosmopolitische sfeer. Het eiland is erg 
geliefd omwille van het mystieke groene 
karakter, de gevarieerde keuken en de 
fenomenale panorama’s. Een veelzijdig 
natuurparadijs. Aanbevolen: het Sete 
Cidades, een meer waar u heerlijk rond 
kan wandelen.
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Verde Mar & Spa

Ligging: aan het zwarte zandstrand van Monte Verde, met unieke uitzichten op 
de schitterende Atlantische Oceaan. Aan de noordkust, op wandelafstand van 
het centrum van Ribeira Grande met verschillende restaurants en winkeltjes 
(2 km). Een wandeltrektocht naar het foto genieke Lagoa do Fogo (het Meer van 
het Vuur), een kratermeer in de Agua de Pau stratovulkaan op 5 km, is aan te 
bevelen. Ponta Delgada, de grootste stad van het eiland, ligt op 23 km.
Transport: luchthaven Ponta Delgada João Paulo op 22 km. Met Sata Airlines 
vliegt u van São Miguel naar Terceira eiland.
Faciliteiten: u zal warm onthaald worden aan de receptie in de lichtrijke lobby. 
Men geeft er u graag tips rond uitstappen in de omgeving. In het verzorgd res-
taurant tovert de chef Portugese en internationale gerechten op tafel op basis 
van dagverse ingrediënten. Dineren doet u hier met een indrukwekkend uit-
zicht over de Atlantische Oceaan. Uitnodigend buitenzwembad met ligstoelen, 
parasols en een poolbar met lekkere cocktails en snacks. De ontspannende spa 
'SPAS WE LOVE' beschikt over een verwarmd binnenzwembad met bubbelbad, 
Turks bad, sauna en relaxzetels (gratis). Wellnessbehandelingen, verzorgingen 
en het solarium zijn betalend.
Kamers: de 152 luxueuze en moderne kamers bieden een hoogstaande kwaliteit 
en beschikken allemaal over zeezicht en een balkon of terras. Alle hedendaags 
comfort is aanwezig: lichtgevende make-upspiegel, USB-poort, waterkoker, 
badjassen en pantoffels,... We reserveren voor u een standaardkamer (28 m², 
max 3 personen), een junior suite (34 m², zithoek met sofabed, max 4 personen) 
of een suite (67 m², woonkamer met sofabed, kitchenette, max 4 personen). 
Extra bed (3de en 4de volwassene): vanaf € 52/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  34/dag (volwassene), 
€ 26/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (standaard) of 2 kinderen (junior suites 
en suites) van 4  t/m 12  jaar op de kamer van de ouders: vanaf € 39/nacht 
(inclusief ontbijt).

Verwen uzelf met een verblijf in dit recent vijfsterrenhotel aan het strand van 
Monte Verde. Hier dineert u met zicht op zee en kan u gebruik maken van schit-
terende faciliteiten zoals een uitgebreide spa en een uitnodigend buitenzwem-
bad met bubbelbad. Trek erop uit met de fiets of kies voor een huurwagen... dit 
hotel is immers een ideale uitvalsbasis om São Miguel te ontdekken.

Azoren 

AZOV0015 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

São Miguel
Ook wel het groene 
eiland genoemd. In 
de havenstad Ponta 
Delgada voelt u de 
Europese charme, de 
rijke geschiedenis en 
de kosmopolitische sfeer. Het eiland is erg 
geliefd omwille van het mystieke groene 
karakter, de gevarieerde keuken en de 
fenomenale panorama's. Een veelzijdig 
natuurparadijs. Aanbevolen: het Sete 
Cidades, een meer waar u heerlijk rond 
kan wandelen.
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SUL Villas & Spa

Ligging: aan de zuidkust vlak bij de baai van Santa Cruz. Ponta Delgada, 
havenstad en tevens hoofdplaats van het eiland ligt op 9 km. U vindt hier een 
waaier aan shopping- en eetmogelijkheden. Het prachtige meer Lagoa do Fogo 
(huur hier een kajak) ligt op 17 km en het schitterende tweelingkratermeer Sete 
Cidades op 32 km. De warmwaterbronnen in het park Terra Nostra (op 33 km) 
zijn erg populair, om drukte te vermijden is het aangewezen deze in de ochtend 
te bezoeken.
Transport: luchthaven Ponta Delgada João Paulo op 15 km.
Faciliteiten: een trendy adresje (opening 2019) dat focust op stijlvol logeren 
in een kleinschalig kader. Gezellige lounges en verschillende plekjes op het 
domein om te relaxen of gewoon om urenlang naar de overweldigende natuur 
en de eindeloze zee te staren. Restaurant voor het halfpension. Heerlijke (gra-
tis) faciliteiten: buitenzwembad met zoutwater, sauna, bubbelbad, fitness. 
Schoonheidsbehandelingen en massages mogelijk (betalend). Diverse activi-
teiten zoals yoga, fietsverhuur, duiklessen, peddelsurfen,... zijn via de receptie 
te reserveren.
Kamers: slechts 12  ruime moderne suites met grote ramen en hoofdzakelijk 
witte tinten die een aangenaam ruimtelijk gevoel creëren. Junior suites (fron-
taal zeezicht, aparte woonkamer, terras, douche), junior suites met plonsbad op 
het terras (douche en bad, privé-tuin met buitendouche), beide types (38-48 m², 
max. 2 volwassenen en 1 kind) met kitchenette. Prime suites (64 m², aparte 
slaapkamer, woonkamer met sofabed, frontaal zeezicht, douche en Victoriaans 
bad, privé-terras met bubbelbad, max. 2 volwassenen en 2 kinderen). Alle suites 
hebben bluetooth sound system en USB-laders.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension vanaf €  29/dag (volwas-
sene), vanaf € 15/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 01/03/23-07/04/23, 01/11/23-26/12/23: 1  kind 
(junior suites) of 2 kinderen (prime suites) t/m 12 jaar overnachten gratis in de 
suite van de ouders (inclusief ontbijt). Overige periodes: 1 kind (junior suites) 
of 2 kinderen (prime suites) van 4 t/m 12 jaar vanaf € 26/nacht.

Prachtige luxueus ingerichte suites met uitstekend comfort voor een roman-
tisch verblijf op het veelzijdige eiland São Miguel. Het adembenemende 
uitzicht op de oceaan brengt u in geen tijd in een no-stress vakantiemodus. 
Ontbijten kan hier tot de middag. Ideaal vertrekpunt voor het ontdekken van 
Caloura, het meer Lagoa do Fogo en het Terra Nostra park.

Portugal

Azoren 

AZOV0017 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

São Miguel
Ook wel het groene 
eiland genoemd. In 
de havenstad Ponta 
Delgada voelt u de 
Europese charme, de 
rijke geschiedenis en 
de kosmopolitische sfeer. Het eiland is erg 
geliefd omwille van het mystieke groene 
karakter, de gevarieerde keuken en de 
fenomenale panorama's. Een veelzijdig 
natuurparadijs. Aanbevolen: het Sete 
Cidades, een meer waar u heerlijk rond 
kan wandelen.
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do Caracol

Ligging: ten westen van de stad Angra do Heroísmo, midden in het Silveira-
kustgebied. U heeft directe toegang tot de Atlantische Oceaan en een weerga-
loos uitzicht over de baai. Het historisch centrum (Unesco-Werelderfgoed sinds 
1983) ligt op 15 minuten stappen. De grotten van Algar do Carvão bevinden 
zich op 15 km.
Transport: luchthaven Lajes op 21 km. Bereikbaar vanuit São Miguel, Pico of 
Faial (vlucht met Sata, Azores Airlines).
Faciliteiten: in de gesofisticeerde Monte Brazil bar kan u terecht voor een 
verfrissend drankje én een mooi panorama over de baai en de uitgedoofde 
Monte Brazil-vulkaan. Het restaurant Caracol serveert lokale specialiteiten en 
laat u zo kennismaken met de typische smaken en aroma's van de Azoren. Er 
is een heerlijk, panoramisch buitenzwembad (in de vorm van een halve cirkel) 
met kindergedeelte. Spa met verwarmd binnenzwembad, sauna, stoombad en 
bubbelbad (gratis toegang). Behandelingen en massages zijn betalend. Padi-
duik centrum en fitness (lessen zijn betalend).
Kamers: dit hotel telt 100 hedendaags ingerichte kamers en suites die van alle 
comfort voorzien zijn. Ze beschikken allemaal over een balkon of terras. We 
reserveren voor u de standaardkamers met tuin- of zeezicht (20 m², max. 2 per-
sonen), de junior suites met tuinzicht (50 m², mezzanine met extra slaapkamer, 
bereikbaar via trap, max. 4 personen) of de suites met zeezicht (55 m², duplex 
suites met 2 aparte slaapkamers en 2 badkamers, mezzanine via trap, max. 
4 personen). Een kamer/suite met uitzicht op zee is hier zeker aan te raden. 
Extra bed (3de en 4de volwassene): vanaf € 29/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 25/dag (volwassene), € 13/dag 
(kind t/m 12 jaar) (uitgez. 24/12 en 31/12). Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites en suites: 2 kinderen van 
4 t/m 12 jaar in de suite van de ouders genieten elk 50% korting op de 'extra 
bed' prijs (inclusief ontbijt).

Een aangenaam, comfortabel hotel met faire prijs-kwaliteitsverhouding dat 
trots mag zijn op zijn fantastische ligging aan een wondermooie baai en de 
oceaan. Hier geniet u volop van de rust, de groene natuur en de talrijke facili-
teiten (spa, duikschool,...). Met een huurwagen kan u vlot de rest van het 
eiland ontdekken.

Azoren

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een standaardkamer 
met zeezicht

 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje
 ∙ 1x 3 gangendiner (dag van aankomst)
 ∙ fles water op de kamer

AZOV0002 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Terceira
Het eiland Terceira, 
met groene landschap-
pen en bergen, is een 
prachtige bestemming 
voor natuurliefhebbers. 
Een nog goed bewaard 
geheim, weg van de platgetreden paden. U 
vindt er de grootste vulkanische krater van 
de Azoren. Bezoek de hoofdstad Angra do 
Heroísmo (Unesco-Werelderfgoed) met 
zijn forten, kerkjes en authentieke, kleur-
rijke huisjes.
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Allegro Madeira

Ligging: het hotel kijkt uit op de grillige kustlijn. Een leuke locatie waar u 
aangenaam kan rondkuieren tussen de typisch witte huizen met rode daken. 
Het stadscentrum van Funchal bereikt u na een kwartiertje wandelen. Een van 
de grootste shoppingcentra van Madeira ligt op 1 km, het nieuwe CR7 museum 
(Cristiano Ronaldo) op 2,5 km.
Transport: luchthaven Madeira op 25 km.
Faciliteiten: de opvallende gevel, bekleed met originele blauw-witte tegels, 
trekt meteen de aandacht. Het interieur is op en top modern, maar met een 
warm en huiselijk karakter. Aan de receptie wordt u vriendelijk onthaald en 
krijgt u persoonlijke tips mee over het eiland. De 360° Tiles Rooftop Bar biedt 
een fenomenaal zicht op de zee en de stad. U kan er terecht voor lekkere 
cocktails, frisse vruchtensapjes of een lichte snack. Er zijn 2 restaurants: het 
Lido Restaurant, voor het ontbijt en het diner, en het restaurant O Madeirense 
dat met zijn gerechten een ode brengt aan de lokale keuken. U kan heer-
lijk relaxen aan het fraai buitenzwembad met lig stoelen, parasols en poolbar. 
Kleine wellness zone met sauna, stoombad en fitness (gratis). Mogelijkheid tot 
massages (betalend). Parking vanaf € 5/24 u.
Kamers: dit hotel telt 124 eigentijdse kamers, ingericht met veel aandacht voor 
passende kleurcombinaties. Ze beschikken over een kleine koelkast en balkon. 
We reserveren voor u een standaardkamer (20 m², max. 2 personen), een kamer 
met frontaal zeezicht (20 m², max. 2 personen) of een junior suite met frontaal 
zeezicht (29 m², max. 3 personen, extra bed 3de volwassene 25% korting).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 22/dag, volpension: € 44/dag. 
Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: geen kinderkortingen, dit hotel richt zich uitsluitend naar volwas-
senen vanaf 18 jaar.

Fris en hedendaags adults only hotel, knap gelegen aan zee, op wandel afstand 
van het oude centrum. Het hotel springt in het oog door de opmerkelijke 
blauw-witte gevelbekleding. Ontdek de hippe rooftop bar met een magnifiek 
360° zicht over zee en het binnenland, uw perfecte setting voor een roman-
tische zonsondergang.

Portugal

Madeira 

MDRV0013 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Funchal
Aan de zonnige zuid-
kust van het eiland, een 
toeristische trekpleis-
ter. In de oude stads-
wijk Zona Velha treft u 
een wirwar van kleine 
straatjes, heel gezellig. Bezoek de over-
dekte markt, de Adegas de São Francisco 
(16de-eeuws wijnhuis), het Frederico de 
Freitas museum,... In Funchal is geen 
strand, maar het zoutwater complex Lido is 
een prima alternatief.
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NEXT by Savoy

Ligging: u heeft een directe toegang naar de zee (op 10 m). Een korte wande-
ling brengt u naar de haven (300 m) of het shoppingcentrum La Vie (op 500 m) 
en het centrum van Funchal. Tal van bezienswaardigheden liggen vlakbij zoals 
de kathedraal, het theater, het Santa Catarinapark,... en ook voor gezellige 
restaurantjes en bars hoeft u niet ver te lopen (800 m). Een centraal gelegen 
uitvalsbasis om Funchal te ontdekken.
Transport: luchthaven Madeira op 23 km.
Faciliteiten: achter de fraaie witte gevel bevinden zich een à-la-carterestaurant 
en 3 bars waaronder de rooftop Cloud bar (adults only) voor een heerlijke cock-
tail of snack. Moderne, goed uitgeruste fitness (gratis). Aantrekkelijk buiten-
zwembad (zoutwater) grenzend aan de zee, met gratis ligzetels, parasols en 
handdoeken. Het rooftopzwembad beschikt over een modern onderwatergeluids-
systeem (adults only). Wellness met een waaier aan behandelingen (betalend).
Kamers: 130 moderne kamers met een strak interieur en voorzien van de laat-
ste technologische snufjes zoals IP & Led kabel tv, video on demand, inloop-
douche. Het geheel oogt eigentijds en clean met enkele leuke kleuraccenten. 
Naar keuze reserveren we voor u een standaardkamer met oceaanzicht (30 m², 
max. 2 personen), een studio met oceaanzicht (34 m², max. 2 personen) meestal 
met een kitchenette of een ruime suite met oceaanzicht (56 m², max. 3 volwas-
senen of 2 volwassenen en 2 kinderen, koffiemachine, badjassen en pantoffels). 
Alle types met balkon of terras. Extra bed (3de volwassene): 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension vanaf €  30/dag (volwas-
sene), € 15/dag (kind t/m 12  jaar, 01/11-30/04), € 16/dag (kind t/m 16  jaar 
(01/05-31/10). Uitgez. 24/12 en 31/12.
Kinderen: kinderbedje gratis. 01/11/22-30/04/23: 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders geniet 50% korting (uitgez. standaardkamers en studio’s). 
Enkel in de suites: het 2de kind van 3 t/m 12 jaar geniet 30% korting. 01/05/23-
31/10/23: dezelfde kortingen voor kinderen van 3 t/m 16 jaar. Inclusief ontbijt.
Bonus: jonggehuwden: schuimwijn.

Recent viersterrenhotel met een centrale ligging, dicht bij alle bezienswaardig-
heden die Funchal rijk is. De oceaan ligt hier letterlijk aan uw voeten. Relaxte 
sfeer aan het rooftopzwembad met bar, in een adults only setting geniet u van 
een mooi uitzicht op de oceaan en de omgeving. Dit hotel scoort met een ultra-
moderne hightech inrichting en internationale vibes.

Madeira
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MDRV0024 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Funchal
Aan de zonnige zuid-
kust van het eiland, een 
toeristische trekpleis-
ter. In de oude stads-
wijk Zona Velha treft u 
een wirwar van kleine 
straatjes, heel gezellig. Bezoek de over-
dekte markt, de Adegas de São Francisco 
(16de-eeuws wijnhuis), het Frederico de 
Freitas museum,... In Funchal is geen 
strand, maar het zoutwater complex Lido is 
een prima alternatief.
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PortoBay Serra Golf

Ligging: in een mooi groen kader omgeven door een schitterende natuur-
pracht. Funchal met botanische tuin en markthallen ligt op 25 km, Santana 
met de unieke driehoekige huizen op 19 km. Tal van sportmogelijkheden in de 
directe omgeving: paardrijden, fiets- en wandelroutes langs de typische kanaal-
tjes in het prachtige Laurissilva Forest (Unesco-Werelderfgoed - een absolute 
aanrader). De Santo da Serra Golf Club ligt op ongeveer 2 km.
Transport: luchthaven Madeira op 8 km.
Faciliteiten: dit kleinschalig hotel is ondergebracht in een geklasseerde villa 
uit 1920, fraai gerenoveerd tot een viersterrenhotel. Fiets- en autoverhuur 
mogelijk. Restaurant Avó Micas is open voor het ontbijt en het diner, tijdens 
het weekend bent u hier tevens welkom voor de lunch. U geniet van een lek-
kere, traditionele keuken in een stijlvolle setting. Afternoon tea in The Lounge, 
de huisbereide koekjes en cake zijn onweerstaanbaar. Het verwarmde binnen-
zwembad met bubbel bad geeft directe toegang tot de schitterende tuin. De 
meer dan 90 soorten bloemen en planten zijn een streling voor het oog en doet 
de naam van Madeira als bloemeneiland alle eer aan. Sauna en fitness (gratis), 
behandelingen (betalend).
Kamers: slechts 21  kamers met een comfortabele, stijlvolle inrichting. 
Standaardkamers (26 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of superior kamers 
(38 m², max. 2 volwassenen en 1 kind), steeds met 2 aparte bedden. Voor min. 
3 personen en max. 4 personen een ruime suite (68 m², 1 queen bed en 2 aparte 
bedden, 3de en 4de persoon: 50% korting). De suite beschikt over een volledig 
ingerichte kitchenette en heeft directe toegang tot de tuin. Alle kamers met 
badjassen, make-upspiegel, smart-tv en iPod docking station.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: vanaf € 25/dag (volwas-
sene), vanaf € 13/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (standaard en superior) of 2 kinderen (sui-
tes) van 2 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders genieten (elk) 50% korting.

Het charmante hotel PortoBay Serra Golf is schitterend gelegen te midden van 
de prachtige natuur. U geniet hier van een puike service en een intieme sfeer 
gekoppeld aan de tradities van Madeira. Een kleinschalige uitvalsbasis om dit 
wervelende en prachtige eiland te ontdekken. Supercharmant adresje.

Portugal

Madeira 

MDRV0018 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Santa Cruz
Gelegen tussen de 
heuvels aan de zuid-
oostelijke zijde van het 
eiland. Het is een mooi, 
authentiek dorpje waar 
rust en ruimte centraal 
staan. Santa Cruz is ook een leuke bad-
plaats met o.m. een bijzondere kerk uit 
de 16de eeuw, een overdekte markt en 
een mooie wandelpromenade geflankeerd 
door statige palmbomen.
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Saccharum

Ligging: een oase van rust aan de zuidkust van het eiland. Op 20 m van het 
pittoreske haventje van Calheta en op 500 m van het strand. Funchal op 35 km.
Transport: luchthaven Madeira op 48 km.
Faciliteiten: voor het trendy interieur liet de binnenhuis architecte Nini Andrade 
Silva zich inspireren door de suikerrietindustrie op het eiland. 3 Restaurants 
waaronder het à-la-carterestaurant Alambique en restaurant Engenho met 
prachtig zeezicht. 4 Bars met o.a. de Trapiche bar op de 8ste verdieping met 
overloop zwembad. 3 Uitnodigende buitenzwembaden en een compleet uitge-
ruste spa (betalend, richtprijs € 20/dag) met verwarmd binnen zwembad. Squash. 
Shuttlebus naar Funchal (betalend, 2x/dag). Parking (vanaf € 7,50/24 uur).
Kamers: 243 moderne kamers met balkon en berg- of oceaan zicht. Badkamers 
met extra grote inloopdouche. Courtyard kamer (max. 2 personen), kamer met 
lateraal of frontaal oceaanzicht (35 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of ruimere 
premium deluxe suite met panoramisch oceaanzicht (46 m², max. 3 volwassenen 
of 2 volwassenen en 2 kinderen, aparte woonkamer en kitchenette). Extra bed 
(3de volwassene) in een deluxe suite: 30% korting. Enkel voor de deluxe suites: 
Savoy Premium Service met glaasje champagne, dagelijkse krant, toegang tot de 
Premium Lounge (drankjes), gratis toegang tot de spa, toegang tot de Premium 
Sundeck Area, gratis parking, minibar (softdrinks en water inclusief).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: vanaf € 30/dag (volwassene), vanaf 
€ 15/dag (kind 3 t/m 12 jaar)(uitgez. 24/12, 31/12 en 09/04). Alle maaltijden in 
buffetvorm. Dine around concept: u neemt het halfpension in een restaurant 
naar keuze van de Savoy Hotels.
Kinderen: kinderbedje gratis. 01/11/22-30/04/23: 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders geniet 50% korting (uitgez. courtyard kamers). Enkel in 
de premium deluxe suites: het tweede kind van 3 t/m 12 jaar in de suite van de 
ouders geniet 30% korting. Inclusief onbijt. 01/05/23-31/10/23: dezelfde kortin-
gen voor kinderen t/m 16 jaar. Inclusief ontbijt.
Bonus: jonggehuwden: schuimwijn, chocolade, upgrade volgens beschikbaarheid.

Een luxe designhotel in het zuiden van Madeira met een bevoorrechte ligging 
tussen bergen, oceaan en strand. Hier wacht u een uitstekende service en tal 
van faciliteiten. Het bijzonder smaakvolle interieur en de kamers zijn geïnspi-
reerd op de suikerrietindustrie van Madeira. Een geslaagd geheel dat garant 
staat voor een ultiem vakantiegevoel.

Madeira

MDRV0015 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Calheta
Gelegen aan de zuid-
westkust van Madeira 
en een van de hipste 
toeristische plekjes 
op het eiland. Het ont-
stond in de 15de eeuw 
en u vindt er o.m. een jachthaven, 2 zand-
stranden, talrijke kerkjes, een kunst-
centrum,... Calheta is eveneens gekend 
voor het maken van witte rum. Het omlig-
gende landschap wordt bepaald door 
wijngaarden en bananenbomen.

ka
m

er
 m

et
 o

ce
aa

nz
ic

ht



253

HOTEL RURAL CHARME

APPT FR
EEAPPTP FR
EE

€ €

Quinta da Bouça d'Arques

Ligging: landelijk, in Vila de Punhe (1 km), 12 km ten zuidoosten van Viana 
do Castelo. De Spaanse grens ligt slechts op een halfuurtje rijden. Langs de 
Atlan tische kust treft u diverse rustige stranden en een erg schilderachtige 
route. Deze quinta is een ideale uitvalsbasis voor een actieve vakantie. In de 
omgeving kan u ontspannende wandelingen maken door de wijngaarden en de 
bossen. Voor intensievere tochten kan u terecht in het nationaal park Peneda-
Gerês op 60 km. Tennis en karting in Viana do Castelo, en golf 18 holes in 
Ponte de Lima (18 km). Op de Minhorivier kunt u raften, terwijl de oceaan zich 
optimaal leent om te surfen.
Transport: per auto: 1.932 km (Brussel). Luchthaven Porto op 70 km.
Faciliteiten: u verblijft hier op een gerestaureerde, 300 jaar oude wijnboerderij. 
Wijnboetiek. Gezellige woonkamer met open haard voor een drankje. Goede 
restaurants op 10 minuutjes rijden. Mogelijkheid tot snacks ter plaatse. Het 
buitenzwembad kijkt uit op de wijngaarden. Mogelijkheid tot massages (beta-
lend).
Huisjes: niet meer dan 7 huisjes. Ze zijn uitgerust met houten vloeren en 
kitchenette met microgolfoven, frigo, kookplaat, toaster en water koker. Type 
T1 (voor 2 personen, 1 slaapkamer, 50 m², 6 units) of type T2 (voor 4 per sonen, 
2 slaapkamers, 80 m², 1 unit). Er is de mogelijkheid tot 1 extra bed in beide 
types: € 48/nacht.
Inbegrepen: water, elektriciteit, verwarming. Dagelijkse schoonmaak (uitgez. 
de kitchenette). Vervangen bedlinnen 2x per week, badlinnen naar wens. Eind-
schoonmaak.
Waarborg: geen waarborg.
Maaltijden: logies en ontbijt (wordt naar uw huisje gebracht, verse producten 
zoals huis gemaakte confituren). 's Zomers kan u ontbijten op het terras.
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht.
Bonus: welkomstdrankje.

Charmant en rustiek, omgeven door weelderig groen en een indrukwekkende 
stilte. In deze quinta vindt u al het typische dat de Minhostreek te bieden heeft: 
prachtige wijngaarden, tuinen die omzoomd zijn met eeuwen  oude bomen en 
een zorgvuldig ge restau reerd landhuis. Hedendaags comfort in harmonie met 
traditie.

Portugal

Noord-Portugal

NPTV0074 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Viana do Castelo  
(Vila de Punhe)
Viana ligt aan de mon-
ding van de Lima met 
een breed strand en is 
omringd door groene 
heuvels. Het is een 
erg leven dig, goed 
be waard historisch stadje. Het centrum 
heeft impo san te herenhuizen, winkeltjes, 
restaurants en een gezellig plein met ter-
rasjes. De bedevaartskerk Santa Luzia 
(replica van de Sacré-Coeur) domineert de 
stad - wat een panorama...
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São Félix Hillside and Nature

Ligging: uitermate rustig, hoog op een steile heuvel, vlak bij het kleine bede-
vaarts  kerkje van São Felix - wat een panorama... Het hotel is een vredige oase, 
perfect geïntegreerd in het groene landschap. U zit hier op 6 km van het strand 
en van het centrum van Póvoa de Varzim (dagelijks hotelbusje). In de omgeving 
bezoekt u o.m. Braga op 35 km met een authentiek centrum, Viana do Castelo 
op 34 km, Barcelos op 16 km (elke donderdag is hier een grote markt), uiteraard 
Porto op 44 km, Guimarães op 54 km, het grootste nationaal park van Portugal 
Peneda-Gerês op 70 km, de Dourovallei op 80 km, Amarante op 87 km,...
Transport: per auto: 1.970 km (Brussel). Luchthaven Porto op 31 km.
Faciliteiten: het hotel wordt sinds 1998 gerund door de Familie Ferreira die 
service en comfort hoog in het vaandel draagt. U wordt ontvangen in een 
onge dwongen kader voor een rustige vakantie dicht bij de natuur. Receptie met 
salon en een knusse bar. In het restaurant, met schitterend uitzicht, worden 
inter nationale en typisch Portugese gerechten geserveerd. U beschikt over een 
ovaal buitenzwembad (gesloten in de winter) met gratis lig stoelen en para-
sols, apart kinderbad. Poolbar (snacks). Shuttle service naar de stad en de 
luchthaven (betalend). In de omgeving: de Estela golfclub (18 holes) op 5 km, 
paardrijden op 2 km.
Kamers: 45 fraaie en eigentijdse kamers (21 m², extra bed (3de volwassene): 
vanaf € 31/nacht) (airconditioning seizoensgebonden). De tweepersoonskamers 
hebben een balkon, eenpersoonskamers zonder balkon. Voor gezinnen zijn er 
familiekamers (15) ter beschikking.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  27/dag (volwassene), 
€ 14/dag (kind t/m 12  jaar) (3 gangen met bediening aan tafel, keuzemenu, 
water inbegrepen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 12 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: 1 gratis diner (exclusief dranken) bij min. 7 nachten (cumuleerbaar met 
Uw voordeel). Korting op de green fee van diverse golfterreinen in de regio. 
Viponthaal voor jong gehuwden.

De perfecte ligging, op de top van een heuvel. U geniet van een subliem pano-
rama op de groene omgeving, met de Atlantische Oceaan op de achtergrond. 
De rust, de talrijke facili teiten en de goede keuken zorgen voor een geslaagde 
vakantie aan de noordkust van Portugal.

Portugal

Noord-Portugal

NPTV0007 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Póvoa de Varzim
Dit vroeger vissers-
dorp tussen de rivie-
ren Douro en Minho 
is uit ge groeid tot 
een moderne, leven-
dige bad plaats, een 
van de popu lairste van Noord-Portugal 
(65.000 inwoners). Een groot strand, een 
jachthaven, een casino, win kels, bars,... 
De Rates kerk is een van de belangrijkste 
romaanse bouw werken van Portugal.
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Quinta do Salgueiro

Ligging: midden in het natuurpark van de Douro, tegen de 
Spaanse grens (Salamanca op 118 km). Geniet van de adem-
benemende vergezichten langs de schilderachtige Douro-rivier.
Transport: per auto: 1.688 km (Brussel). Luchthaven Salamanca 
(Spanje) op 135 km en Porto op 243 km. Treinstation Pocinho op 
50 km. Bushalte (naar Porto en Lissabon) op 1,5 km.
Faciliteiten: eigenares Margarida heet u welkom in haar heren-
huis op een domein van 1 ha. Verzorgd ontbijtbuffet, buiten bij 
mooi weer. Restaurant voor het halfpension. Buitenzwembad 
met ligstoelen (zoetwater, open mei-oktober naargelang het 
weer). Ter plaatse worden unieke be levenissen voorgesteld, 
zoals een confituurworkshop, kookateliers, druivenoogst (okto-
ber-november) en wandel- en fiets tochten langs de rivier.
Kamers: 8 themakamers met terras en parket of tegelvloer, inge-
richt met antiek meubilair. 7 Standaardkamers (18-20 m², bad of 
douche, max. 3 pers.) of 1 suite (30 m², bad, max. 3 volwassenen 
of 2 volwassenen en 2 kinderen, slaapbank). Alle kamers kijken 
uit op de tuin of het terras. Extra bed (3de volwassene) in beide 
types: € 34/nacht. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 26/dag 
(3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

Charmante quinta, met passie gerund door de eigenares 
Margarida Guerra Junqueiro. Ideaal om te onthaasten en met 
volle teugen van de feeërieke natuurpracht te genieten.

NPTV0086 N1

Freixo de Espada à Cinta
Freixo de Espada à Cinta ligt in het afgebakend wijngebied van 
de Douro; deze regio is bijzonder mooi in de lente wanneer de 
amandelbomen in bloei staan. Een prachtig tafereel...

Noord-Portugal

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen

Quinta São Miguel de Arcos

Ligging: op 8 km van het zandstrand en van het centrum.
Transport: per auto: 1.877 km (Brussel). Luchthaven Porto 20 km.
Faciliteiten: woonkamer, waar ook het ontbijt wordt klaargezet. 
Diner mogelijk, ook vegetarische. 2 Buitenzwembaden met ligstoelen.
Kamers: standaardkamers (20 m², max. 3 personen, extra bed 3de 
volwassenen € 25/nacht) of familiekamers (28 m², max. 2 volwas-
senen en 2 kinderen). Appartementen: max. 3 personen (30 m², 
extra bed (3de personen): € 25/nacht) met 1 slaapkamer, badkamer, 
kitchenette en salon met sofabed. Villa: op 7 km van de Quinta 
gelegen, met privé zwembad en tuin (150  m²) max. 6  personen 
met 3 slaap kamers, 1 badkamer, keuken, woonkamer. Inbegrepen: 
water, elektriciteit, verwarming, dagelijkse schoonmaak (apparte-
menten, uitgez. kitchenette), eindschoonmaak (appartementen en 
villa), vervanging bed-, bad- en keukenlinnen (villa 2x week).
Waarborg: geen waarborg.
Maaltijden: hotel en appartementen: logies en ontbijt (buffet). 
Halfpension: € 20/n. (uitgez. villa's). Villa: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: kinderbedje gratis. Familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar 
overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt). 
Standaardkamers en appartementen: 1 kind t/m 4 jaar overnacht 
gratis op de kamer van de ouders, 1 kind van 5 t/m 11 jaar betaalt 
€ 25/nacht. Inclusief ontbijt.
Bonus: attentie bij aankomst. Champagne voor jonggehuwden.

Knusse quinta uit de 17 de eeuw waar u nog de authentieke 
Portugese landelijke sfeer ervaart. Zwembad en veel groen 
rondom, vriendelijke mensen. Prijs kwaliteit zeker in orde.

NPTV0062 X1

Vila do Conde
Gelegen aan de kust nabij Porto en favoriet bij surfers en 
strandgangers. U treft er een oud en een nieuw centrum. Het 
imposante Convento de Santa Clara domineert Vila do Conde.

Noord-Portugal

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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Axis Ofir Beach

Ligging: bekoorlijk gelegen tussen de duinen, het natuurpark met de prachtige 
pijnboombossen en de rivier Cávado. Het zandstrand van Praia de Ofir ligt op 
150 m en is bereikbaar via de tuinen van het hotel. In de omgeving bezoekt u 
Povoa de Varzim op 15 km, Viana do Castelo op 30 m, Porto op 50 km.
Transport: per auto: 1.900 km (Brussel). Luchthaven Porto op 42 km.
Faciliteiten: in restaurant Atlântico, op de derde verdieping gelegen, dineert 
u met zicht op het strand en de Atlantische Oceaan. De chef bereidt zowel 
lokale Portugese specialiteiten als internationale gerechten. Hier neemt u ook 
het ontbijtbuffet. In het aangename buitenzwembad (open mei-oktober) met 
kinderzwembad is het heerlijk vertoeven voor jong en minder jong. Ligzetels en 
parasols staan gratis ter beschikking. Buitenspeeltuin voor kinderen. Kleine fit-
ness en bowling (betalend). Een wandelingetje door de tuin brengt u helemaal 
tot aan het zandstrand van Praia de Ofir.
Kamers: 191 hedendaagse kamers met balkon (21-25 m², max. 3 personen) voor-
zien van alle comfort. De grote lichtinval zorgt voor een aangenaam ruimtelijk 
gevoel. Naar keuze reserveren we voor u een kamer met zicht op het pijnboom-
bos, zicht op de tuin of met lateraal zeezicht. Extra bed (3de volwassene): 
vanaf € 48/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  20/dag (volwassene), 
€ 10/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, vast menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 5 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders vanaf € 34/nacht (inclusief ontbijt)
Bonus: bij min. 7 nachten: 1 gratis diner (exclusief dranken) (uitgez. 05/04-
10/04, 28/12-02/01) (niet cumuleerbaar met Uw voordeel).

Hedendaags viersterrenhotel met moderne kamers, een uitnodigend buiten-
zwembad en een goede keuken. Fraaie ligging tussen de duinen en het pijn-
boombos. Familievriendelijk adresje aan de bevallige kust van Noord-Portugal. 
Vanaf het restaurant, op de derde verdieping gelegen, geniet u van het prach-
tige uitzicht op de oceaan.

Portugal

Noord-Portugal 

NPTV0111 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Fão-Esposende
Destijds een vooraan-
staande vissershaven 
en de vissersactivitei-
ten zijn nog steeds be-
langrijk voor deze bad-
plaats. De kustlijn die 
loopt tot in Ofir wordt beschouwd als één 
van de mooiste kuststreken van Noord-
Portugal. Bij laagwater steken de rotsen 
boven zee uit. Dit niet te missen natuur-
verschijnsel die door hun formaat de cava-
los de Fão worden genoemd, levert mooie 
vakantiekiekjes op.
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Douro Palace Resort & Spa

Ligging: in Santa Cruz do Douro, een van de talrijke gehuchtjes van Baião, 
dat bestaat uit een aaneenschakeling van kleine, groene dorpjes aan de rivier. 
De Dourostreek is gekend voor de wijnen en de mooie natuur. Proef zeker eens 
de lokale wijnen in een van de talrijke wijnkelders. Maak een boottochtje op 
de rivier en bezoek het mooie stadje Amarante, het klooster van São Gonçalo 
(25 km) en uiteraard Porto (82 km).
Transport: per auto: 1.850 km (Brussel). Luchthaven Porto op 101 km.
Faciliteiten: aan de receptie kan u terecht voor het reserveren van excursies, 
boottochtjes, een bezoek aan een wijnkelder,... Er zijn 3 bars: de Tertulia Bar op 
de vijfde verdieping met een fenomenaal uitzicht op de Dourorivier, de São João 
Bar met poolbiljart, en de Eira's Bar bij het zwembad (open volgens de weers-
omstandigheden). In restaurant Eça staan lekkere, verse en lokale gerechten 
op de kaart. De spa (betalend) biedt een brede waaier aan behandelingen en 
sauna, Turks bad, binnenzwembad, bubbelbad,... Buitenzwembad (15/05-15/10) 
met ligstoelen en kinderbadje. Speelzone voor de kinderen. Babysit, kapper,...
Kamers: een totaal van 60 kamers (max. 3 personen, extra bed (3de volwassene) 
vanaf € 48/nacht) met een strakke, rustgevende inrichting en veel lichtinval 
dankzij de grote ramen. Ze beschikken allemaal over badjassen en pantoffels, 
make-upspiegels en een balkon. Naar keuze: standaardkamers met zicht op de 
tuin of op de Douro (25 m²) of suites (29 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  36/dag (volwassene), 
€ 18/dag (kind 9 t/m 12 jaar) (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 8 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension), 1 kind van 9 t/m 12 jaar vanaf 
€ 38/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: fles schuimwijn voor jonggehuwden. 55+: bij min. 3 nachten voucher 
t.w.v. € 40/kamer te gebruiken in het restaurant (niet cumuleerbaar met Uw 
voordeel).

Dit trendy hotel biedt een unieke ervaring van comfort, service en ontspanning 
in een relaxte sfeer. Verschillende bars, een goed restaurant, een riante spa en 
een uitnodigend, hedendaags kader. Dit alles in een mooie, groene omgeving 
uitkijkend op de Dourorivier. U komt hier helemaal tot rust en geniet met volle 
teugen.

Noord-Portugal 

NPTV0027 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Santa Cruz do Douro (Baião)
Santa Cruz do Douro is 
de naam van het kleine 
gehucht waar u verblijft 
en dat deel uit maakt 
van Baião. Lekkere wij-
nen, een verbluffende 
natuur waar de betoverende Douro door-
stroomt, en totale relaxatie zijn de troeven 
van deze regio, die nog niet overspoeld is 
door toeristen. U kan in de omgeving ook 
diverse watersporten beoefenen.
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Vila Foz Hotel & Spa

Ligging: rustig gelegen aan de Atlantische Oceaan in een erg aangename 
buurt. Het zandstrand en de talrijke restaurants, bars en winkeltjes liggen op 
wandelafstand. Op 5 km van Matosinhos, dit plaatsje is zeer geliefd onder de 
surfers. De stad Porto - een absolute must - bereikt u makkelijk met de wagen 
(20 minuten). De Unesco-Werelderfgoedsteden Braga en Guimarães bevinden 
zich op 60 km en zijn eveneens een bezoek waard.
Transport: per auto: 1.896 km (Brussel). Luchthaven Porto op 14 km, Lisboa 
op 309 km.
Faciliteiten: dit karaktervol, historisch familiepand werd succesvol omgetoverd 
tot een knap vijfsterrenhotel met talrijke faciliteiten. De inrichting van de hand 
van de prestigieuze interieurarchitecte Nini Andrade Silva is erg stijlvol en 
verzorgd tot in de details. Geniet van heerlijke visgerechten in het restaurant 
(1 Michelinster) of van een verfrissend drankje in de trendy bar. Gratis toe-
gang tot de uitnodigende spa met binnenzwembad, sauna, stoombad en fitness 
(toegang vanaf 16 jaar). Verwen uzelf met een massage of maak uw keuze uit 
een van de vele behandelingen (betalend). Gratis fietsen. Parking: € 25/nacht.
Kamers: 68 elegante kamers voor max. 2 personen. Ze zijn tot in de details 
afgewerkt en erg comfortabel met badjassen en pantoffels. Onice kamers 
(28 m²) of onice kamers met mooi zeezicht en balkon (32 m²) die we u van 
harte aanbevelen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: vip-onthaal.

Een pareltje aan de kust van Porto. U verblijft er in alle rust, genietend van een 
subliem zeezicht, terwijl u in een mum van tijd in Porto staat. Heerlijk kuieren 
in de tuin, of op de promenade aan het strand. Verwen uw smaakpapillen en 
laat u in de watten leggen in dit luxehotel met talrijke faciliteiten. Een exclusief 
adresje vol charme en elegantie.

Portugal

Noord-Portugal 

NPTV0103 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Foz do Douro
Kleinschalig en gezel-
lig, op slechts 5 km van 
Porto en Matosinhos 
(een paradijs voor 
surfers met gezellige 
beachbars). De ideale 
plek om te genieten en te onthaasten, en 
dat vlak bij de Atlantische Oceaan. Foz 
do Douro is gekend voor zijn uitstekende 
visrestaurantjes.
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Cooking and Nature Emotional Hotel

Ligging: omzoomd door het natuurpark Serras de Aire e 
Candeeiros. Excursies: de grotten Mira d'Aire op 10 min. rij-
den, het laatgotische klooster van Batalha op 17 km, het bede-
vaartsoord Fátima op 20 km. Nazaré is favoriet bij surfers.
Transport: per auto: 1.954 km (Brussel). Luchthaven Lisboa op 117 km.
Faciliteiten: lobby, receptie en diverse knusse salons. Tuin met 
buitenterras en honesty bar. Het restaurant serveert dagverse 
gerechten met lokale ingrediënten en kruiden uit eigen tuin. 
Kooklessen op aanvraag. Buitenzwembad en plonsbad voor kin-
deren (mei-oktober). D'Aire wellness met binnen zwembaden, 
relaxatieruimte. Massages en behandelingen (betalend). Gratis 
fietsen (volgens beschikbaarheid). In de omgeving: wandel- en 
fietsroutes, ezeltochten, paardrijden.
Kamers: 12 kamers (35 m²), die 12 verschillende emoties oproe-
pen in het hoofdgebouw en 11  kamers The Nest (deluxe en 
superior kamers), in een bungalow op 200 m. Alle kamers voor 
max. 2 volwassenen en 2 kinderen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet voor kamers in het 
hoofdgebouw, een ontbijtmand voor kamers in de bunga-
low). Halfpension: € 35/dag (volwassene), € 16/dag (kind t/m 
11 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel) (uitgez. zondag).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 4 t/m 11 jaar op de 
kamer van de ouders betalen elk € 33/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Een uniek concept in samenhang met de omringende natuur. 
De kamers zijn harmonieus geïntegreerd in de omgeving. 
Design, ecologie en gezonde voeding staan centraal.

CPOV0028 X0

Alvados
Piepklein dorpje in het vredige binnenland, volledig omge-
ven door glooiende heuvels, olijfgaarden en boerderijtjes. Dit 
authentiek stukje Portugal staat garant voor groene rust.

Centraal-Portugal

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen

Furadouro Boutique Hotel Beach & Spa

Ligging: schitterende locatie aan het strand van Furadouro. 
Talrijke winkels, terrasjes en snackbars op wandelafstand. Op 
3 km van het carnavalstadje Ovar, en op 50 km van Porto. In de 
omgeving: het romantisch kasteel Santa Maria da Feira en het 
levendige kuststadje Torreira.
Transport: per auto: 1.909 km (Brussel). Luchthaven Porto (61 km).
Faciliteiten: frisse, witte tinten zetten de toon. Iedere mor-
gen geniet u van een heerlijk ontbijtbuffet, het uitzicht op 
de oceaan is vanaf de ontbijtruimte bijzonder mooi. Bar Sal 
is een trendy wijnbar met lekkere tapas. Spa (toegang vanaf 
16  jaar, badmuts verplicht) met o.m. sauna, Turks bad, ver-
warmd binnen zwembad en verschillende behandelingen. Privé-
parking: vanaf € 10/24 uur (beperkt).
Kamers: 24  elegante kamers (max. 2  personen) en 3  suites 
(tegelvloer). Standaardkamers (22 m²) met land- of oceaanzicht 
of ruimere premium kamers (24 m²) met land- of oceaanzicht. 
Alle kamers hebben een moderne designlook. Suites met land-
zicht (35 m², max. 2 volwassenen en 1 kind, op het gelijkvloers).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de suites met landzicht: 
1  kind van 3  t/m 12  jaar op de kamer van de ouders vanaf 
51/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: 20% korting op de behandelingen in de spa.

Klein schalig hotel dat rust en klasse uitstraalt. Het interieur 
is strak en modern, gekoppeld aan maximaal comfort en een 
gepersonaliseerde service. Uitstekende ligging.

CPOV0017 N1

Furadouro (Ovar)
Dit ge huchtje is vooral ge roemd om zijn strand. Het maakt 
deel uit van het nabij gelegen Ovar, voor namelijk bekend om 
zijn jaarlijks kleurrijk carnaval.

Centraal-Portugal

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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Quinta da Palmeira Country House Retreat & Spa

Ligging: diep in het binnenland in het groene hart van Centraal-Portugal in 
een authentiek berggebied, met name in Cerdeira, dat behoort tot Arganil. Het 
hotel kijkt uit op de omliggende vallei. Bezoek in de buurt het mooie leisteen-
dorpje Podião. Een goede ligging ook om de streek Beiras te ontdekken met 
o.m. de gastronomische stad Viseu, de historische universiteits   stad Coimbra 
en het paleis en het bospark van Serra do Buçaco. U bevindt zich op 30 km 
van de bergketen Serra da Estrela (wintersporten). Wandel in het beschermde 
natuurgebied Mata da Magaraca, of ga mountain biken, kanoën, rotsklimmen,... 
of zwemmen in de Alvarivier. Porto ligt op 1u45 rijden.
Transport: per auto: 1.833 km (Brussel). Luchthaven Porto op 171 km.
Faciliteiten: de inrichting is warm, stijlvol en luxueus. Er is een gezellige 
loungebar waar u iets kan drinken. De keuken is voortreffelijk: een mix van 
Portugees en internationaal. Heerlijk ontbijt met verse producten, 's avonds 
een culinair verrassingsmenu met keuze, een wijnkaart met enkele topwijnen 
en regelmatig culinaire work shops. Mooie tuin, intieme terrasjes, een grote 
patio en een zoutwater buitenzwembad met honesty bar (16x4 m, ligstoelen 
en handdoeken aanwezig). Spa (ter plaatse te betalen - voor privégebruik, 
kan vooraf gereserveerd worden) met binnenzwembad, sauna, bubbelbad en 
stoombad. Behandelingen en massages (betalend). Mountainbikes (€ 25/dag).
Kamers: 8 kamers (badjassen en pantoffels, houten vloeren, dagelijks een flesje 
water): standaardkamers (22 m², geen badjassen, airconditioning, max. 2 pers.), 
4 junior suites (35 m², felle kleuraccenten, max. 3 pers.) of premium junior sui-
tes (40 m², heldere kleuren, max. 3 pers.) in het hoofdgebouw en 4 superior 
kamers (28 m², max. 3 pers., terras volgens beschikbaarheid) in het bijgebouw. 
De junior suites zijn stijlvol, telkens met een individuele touch, maar met een-
zelfde comfort, luxe en huiselijkheid. Extra bed (3de pers.): € 65/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 32/dag (3 gangen, keuze-
menu).
Kinderen: kinderbedje: € 29/nacht (uitgez. standaardkamers).
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit landhuis uit 1890, omgeven door sinaasappel- en olijfbomen, is een plaatje. 
Binnen heerst een warme sfeer van gezellig heid en smaakvolle luxe. Mooie 
tuin met zwembad, uitzonderlijk zicht op de bergen, heerlijk terras, hartelijke 
service, een splinternieuwe spa...

Portugal

Centraal-Portugal

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een junior suite
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 fles champagne op de kamer
 ∙ 1 begeleide wandeling in Coimbra (ca. 
2 uur, Engelstalige gids, transfers niet 
inbegrepen)

CPOV0019 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Arganil
Een klein, gemoedelijk 
dorpje dat gelegen is in 
het binnenland, in het 
centrum van Portugal. 
Dit plaatsje bevindt zich 
in de uitlopers van de 
Serra da Estrela. De rivier Alva loopt voor 
een groot gedeelte op het grond gebied 
van dit dorpje om dan verderop de noord-
grens van Arganil af te bakenen.
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Casa da Cisterna

Ligging: in de Dourovallei op 23 km van de rivier. De Casa ligt 
binnen de oude kasteelmuren van Castelo Rodrigo.
Transport: per auto: 1.722 km (Brussel). Luchthaven Porto op 
248 km.
Faciliteiten: gezellige woonkamer/salon met televisie, dvd-
speler, bibliotheek. Eetkamer voor het ontbijt, diner en pick-
nick zijn mogelijk op aanvraag. Bij mooi weer kan u ook buiten 
tafelen op het balkon met wondermooi panorama. Er is een 
mooie tuin met klein buitenzwembad, ligstoelen en para-
sols. De uitbaters Ana Berliner en Antonio Monteiro zullen u 
graag helpen met het plannen van uw excursies (ezeltochtje, 
picknick mand, een nachtelijk bezoek aan de prehistorische gra-
vures in de Côavallei,...). Gratis parkeren in de buurt.
Kamers: slechts 9 knappe kamers voor max. 2 personen (met 
parket): promo (12 m², op het gelijkvloers in het bijgebouw, 
geen uitzicht, voor een kort verblijf), andorinhão (15 m², in 
de tuin) en suites noitibo (27 m², met mezzanine en terras, in 
de tuin). Elke kamer/suite verrast door zijn originele, hippe 
inrichting. Op aanvraag: haardroger, koelkastje en open haard.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 5/nacht.
Bonus: jonggehuwden: fles schuimwijn.

Charmante B&B voor zij die graag cultuur, gastronomie, natuur 
en rust wensen te combineren. Trendy interieur in de kamers. 
U wordt er gastvrij ontvangen door Ana en Antonio.

CPOV0031 X1

Figueira de Castelo Rodrigo
Pittoresk dorpje in een groen landschap nabij de Dourovallei 
en de Spaanse grens. Het kasteel speelde een voorname rol in 
de herovering van Portugal op de Spanjaarden in 1664.

Centraal-Portugal

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen

Alegre Hotel Bussaco

Ligging: op 400 m van de thermen van Luso. U verblijft nabij 
het natuurgebied en het gebergte van Buçaco en kan heel 
wat excursies maken in deze schitterende streek. U bezoekt 
in de eerste plaats het koninklijk jachtslot en het magische 
bos (105 ha) van Buçaco. Luso is eveneens een leuke uitvals-
basis om de omliggende steden Viseu, Coimbra en Aveiro (het 
Venetië van Portugal) te bezoeken.
Transport: per auto: 1.861 km (Brussel). Luchthaven Porto op 
117 km, Lisboa op 222 km.
Faciliteiten: lobby in art-nouveaustijl, waar u hartelijk wordt 
ontvangen door de eigenaar, de h. Alegre. Hij kent de streek 
op zijn duimpje en geeft u graag tips voor o.m. restaurants en 
bezienswaardigheden. Riante tuin, aangenaam buitenzwembad 
met ligstoelen. Talrijke behandelingen en massages zijn moge-
lijk in de Malo Clinic Termas Luso op 400 m (prijzen en reserve-
ringen aan de hotelreceptie). Afgesloten privéparking of gratis 
parkeren in de straat.
Kamers: 18 kamers op de 2de en 3de verdieping met een klas-
siek interieur (17-22 m², max. 3 personen, extra bed (3de per-
soon): vanaf € 23/nacht). Ze zijn eerder eenvoudig, maar com-
bineren prima comfort met de authenticiteit van het mooie 
historische pand.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Ongedwongen logeeradresje in een historisch pand. U wordt 
ondergedompeld in de bijzondere sfeer, cultuur en geschiede-
nis van Luso met zijn vermaarde thermen. Onvergetelijk!

CPOV0041 N1

Luso
Een typisch, gezellig vestingstadje op 26 km van de universi-
teitsstad Coimbra. Luso is één van de bekendste kuuroorden in 
Portugal en ligt vlak bij het Serra do Buçaco-gebergte.

Centraal-Portugal

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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Convento da Sertã

Ligging: in het groene hart van Portugal, in een uitgestrekt bosgebied. Sertã 
is gelegen tussen 2 beken, de Sertã en de Amioso, in de nabijheid van de 
mooie, kronkelende rivier Rio Zêzere met zijn stuwmeren. De ligging is perfect 
om de natuur, geschiede nis, cultuur en gastronomie van deze ongerepte, niet-
toeris tische streek te ontdekken. Er zijn bewegwijzerde wandel- en fietsroutes 
en talrijke watersportmogelijkheden. Bezoek Tomar, de stad van de Tempeliers 
met het Convento de Cristo-klooster, een van de belangrijkste Portugese 
renaissance bouwwerken (49 km). Het bedevaartsoord Fatima ligt op 77 km.
Transport: per auto: 1.881 km (Brussel). Luchthaven Lisboa op 183 km, Porto 
op 204 km.
Faciliteiten: lobby en receptie; vraag naar de wandelroutes en de ambach-
telijke workshops (over kaas bijvoorbeeld) die u hier kan reserveren. Bar met 
snacks. U start de dag met een verzorgd regionaal ontbijtbuffet met vers fruit 
en huis gemaakt gebak. 2 Restaurants: Ponte Velha vlak naast het hotel gele-
gen (uitgebaat door dezelfde familie) en Santo Amaro op 5 minuten wande-
len (lunch en diner). Prachtig gerenoveerde kapel. Klein zoutwaterzwembad. 
Aangename tuinen aan de rivier, en een speelzone voor de kinderen (op 100 m 
van het hotel). Massages op aanvraag (betalend).
Kamers: de 25 verzorgde kamers zijn smaakvol ingericht met oog voor detail en 
kijken uit op de rivier of de tuin. We reserveren voor u een classic kamer (18 m², 
extra bed (3de volwassene) vanaf € 40/nacht) met een veranda (overdekt bal-
kon) waar u 's avonds kan genieten van het uitzicht bij een glaasje wijn. Bad 
of douche (meestal) en houten vloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  36/dag (volwassene), 
€ 23/dag (kind t/m 10 jaar) (aperitiefhapje, 5 gangen vip keuzemenu met bedie-
ning aan tafel, wijn en koffie inbegrepen).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje met plaatselijk gebakje. Upgrade volgens beschikbaar-
heid.

Een 17de-eeuws klooster werd omgebouwd tot een modern Boutique hotel. 
Oud en nieuw gaan hier naadloos hand in hand. Dit uniek logeeradresje is 
omgeven door een schitterende natuur die uit nodigt tot wandelen en fietsen. 
U komt hier beslist tot rust. Anderzijds is dit hotel ook een ideale uitvalsbasis 
voor een actieve, sportieve vakantie.

Portugal

Centraal-Portugal 

DINING
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ welkomstdrankje met plaatselijk 
gebakje

 ∙ 1x lunch of diner (5 gangen vip 
keuzemenu, aperitief, 1 glas rode en 
1 glas witte wijn inbegrepen)

 ∙ 1x afternoon tea of koffie 
 ∙ kaart met 7 wandelroutes en kaart 
met 4 routes om de regio per auto te 
verkennen

CPOV0032 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Sertã
Serta is een vredig en 
heerlijk rustig vakan-
tieplaatsje, weg van de 
platgetreden paden. 
Het leven is er min-
der stresserend en 
gejaagd, maar niettemin zijn alle facili-
teiten er aanwezig. Er zijn veel verborgen 
schilderachtige plekjes te ontdekken, net 
zoals mooie rivierstrandjes en een histo-
risch patrimonium.
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Quinta do Tagus Village

Ligging: de Quinta is heerlijk rustig gelegen, uitgevend op de Taag-rivier, 
omgeven door een prachtige natuur, ver van de drukte. De brug Ponte 25 Abril 
(gebouwd in 1966 en genoemd naar de Portugese revolutie) brengt u van Almada 
tot in Lissabon. Deze brug is een absolute blikvanger die doet denken aan de 
Golden Gate Bridge in San Francisco. Bezoek eens de stadjes Porto Brandão op 
4 km (van hieruit neemt u de ferry naar de historische Belémwijk met belang-
rijke toeristische bezienswaardigheden), en Trafaria eveneens op 4 km gelegen. 
Op 16 km wacht u het mooie Costa da Caparica-strand met talrijke strandbars 
en surfscholen. Quinta do Tagus is een leuke uitvalsbasis om per auto of per 
trein Lissabon, Sintra (40 km) en de populaire badsteden Cascais en Estoril te 
bezoeken.
Transport: per auto: 2.054 km (Brussel). Luchthaven Lisboa op 22 km. Haven 
Cacilhas op 10 minuten rijden (ferry verbinding met Lissabon (Cais do Sodre, 
duur: 10 minuten) tot 1 uur 's nachts).
Faciliteiten: lobby en receptie, waar u o.m. een romantische boottocht kan 
boeken. Lekker eten is hier een absolute troef. Geniet in het mediterraans 
restaurant van een prachtig uitzicht op de Taag en Lissabon - vergeet zeker 
niet uw tafeltje te reserveren. Buitenzwembad met ligstoelen uitkijkend op de 
Taag en Lissabon.
Kamers: met niet meer dan 18 kamers is intimiteit hier verzekerd. Ze zijn ver-
zorgd en individueel ingericht, zowel comfortabel als gezellig (voor max. 2 per-
sonen, vloerverwarming). We reserveren voor u 4 kamertypes naar keuze: een 
kamer met terras en zicht op de Taag, een kamer met uitkijk op de patio, een 
kamer met uitzicht op de tuin, het zwembad of de Taag, de 3 types 20 m², of 
een deluxe suite met adembenemend rivierzicht (35 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje.

Een kleinschalig en geraffineerd logeeradresje met een superlekkere keu
ken en een werkelijk prachtig, panoramisch uitzicht over de schitterende 
Taagrivier en de stad Lissabon. Echt een typisch, romantisch adresje waar u 
heerlijk verwend wordt dankzij de persoonlijke service. Dit is puur genieten! 
Een juweeltje...

Kust van Lissabon 

CPOV0044 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Almada
Almada ligt aan de zui
delijke oever van de 
Taag en biedt zonder 
twijfel de beste uitkijk
punten over de stad 
Lissabon. De mooi
ste belvedères vindt u bij het kasteel, de 
panoramische lift van Boca do Vento en 
in het bijzonder het Christusbeeld, dat in 
1959 is opgericht. Noemenswaard is ook de 
bijzonder lekkere streekgastronomie met 
'caldeiradas', stoof potjes met verse vis.
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Senhora da Guia

Ligging: de Senhora da Guia is gelegen langs de kustweg tussen Cascais en 
Guincho, op zo'n 2 km van het strand en 2,5 km van het centrum van Cascais. 
Bezoek het sprookjesachtige Sintra (15 km), Lissabon (30 km) en Estoril (5 km).
Transport: per auto: 2.064 km (Brussel). Luchthaven Lisboa op 30 km.
Faciliteiten: het hotel straalt een huiselijke luxe uit, gewoon gezellig en hele-
maal niet bombastisch, zoals men van een vijfsterrenhotel zou verwachten. 
Lobby en receptie. In de zomer wordt het lekkere ontbijt op het terras geser-
veerd. U kan lunchen in het Italiaanse Terrassa restaurant, een heel populair 
adresje in de streek (open tot 18 uur). Er is een knusse bar met haard. In de 
riante tuin wacht u een buitenzwembad met terras (barservice), gratis lig-
stoelen en parasols. De spa is zowel veelzijdig als sfeervol. In de omgeving: 
paardrijden, zeilen, surfen, golf Quinta da Marinha (18 holes),...
Kamers: u wordt hier op de best mogelijke manier ontvangen. De 41 kamers 
(max. 3 personen) ademen een uitgesproken intieme, warme behaaglijkheid. Ze 
hebben elk een individueel karakter; de decoratie verschilt enigzins van kamer 
tot kamer. De kamers zijn uitgerust met terras of balkon en vast tapijt. De clas-
sic kamers (20 m²) met zicht op de tuin of met zeezicht bevinden zich in het 
bijgebouw, de superior kamers met zeezicht en een extra zithoek (25-30 m²) in 
het hoofdgebouw. Extra bed (3de volwassene): € 72/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 36/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: schuimwijn en fruit.

In dit luxueus Boutique hotel wordt u op uw wenken bediend. Het betoverend 
uitzicht op de oceaan, de perfecte service, de mooie tuinen, de excellente 
Italiaanse keuken en de geweldige charme van het decor maken de Senhora 
da Guia onmiskenbaar tot een van de gezelligste chique hotels van Cascais. 

Portugal

Kust van Lissabon 

LBOV0024 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Cascais
Dit voormalig vissers
dorpje ligt net naast 
Estoril aan de kust 
die zich uitstrekt van 
Lissabon langs de mon
ding van de Taag tot aan 
de Atlantische Oceaan. Cascais vergaarde 
faam als toevluchtsoord voor Europese 
royals in de 20ste eeuw en is vandaag een 
kosmopolitische badplaats, zowel pitto
resk als chic, met mooie zandstrandjes en 
een jachthaven.

cl
as

si
c 

ka
m

er
 m

et
 z

ee
zi

ch
t



www.transeurope.com266

HHHH BOUTIQUE

FR
EESUITE

P

€ €

Inglaterra

Ligging: gelegen in het centrum van Estoril, in de hoogte, op 200 m van het 
beroemde casino en op 300 m van het strand (Tamariz), tegenover de spa van 
Estoril. Op 4 km ligt de badplaats Cascais. Het sprookjesachtige Sintra ligt op 
15 km en de hoofdstad Lissabon op 27 km - twee echte must sees.
Transport: per auto: 2.078  km (Brussel). Luchthaven Lisboa op 25  km. 
Treinstation Estoril op 300 m (rechtstreekse verbinding naar Lissabon).
Faciliteiten: het restaurant werd een nieuwe look aangemeten. Daarnaast is 
er de Estoril Sky bar en restaurant aan het kleine overloopzwembad op het 
panora misch dakterras van het recente bijgebouw. Beide zijn open van maart 
tot oktober, afhankelijk van het weer. Gratis ligstoelen, parasols en hand-
doeken. Het zwembad is niet geschikt voor kinderen. Speeltuintje. Publieke 
parking in de buurt (betalend). Diverse golfbanen in een straal van 3 km.
Kamers: 56 kamers in het hoofdgebouw. Klassiek ingericht, meestal met balkon 
en zeezicht (volgens beschikbaarheid). Standaardkamers (20 m², max. 3 perso-
nen) of suites met aparte zithoek (35 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen 
en 2 kinderen). Daarnaast zijn er 14 superior kamers in de recentere vleugel 
(25 m², max. 2 volwassenen en 1 kind, balkon, inloopdouche, badjassen, lami-
naat). Extra bed (3de volwassene in een standaard of suite): € 47/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  31/dag (volwassene), 
€ 16/dag (kind t/m 12 jaar) (uitgez. 09/04, 24/12, 31/12, 01/01, 14/02).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting op de 'extra bed' prijs. Enkel in de suites: dezelfde 
kor ting voor 2 kinderen van 3 t/m 12 jaar.
Bonus: welkomstdrankje. Bij min. 7 nachten: 1 gratis diner (01/04-31/05, 01/10-
31/03, cumuleerbaar met Uw voordeel). Schuimwijn en fruit voor jong gehuwden.

Een charmant Boutique hotel in het cen trum van Estoril waar u heel aange
naam zal logeren. Een fraai gebouw van begin 20ste eeuw huisvest vandaag 
een mooi, kleinschalig hotel; een perfect huwelijk tussen traditie en innovatie. 
De decoratie is architectonisch geslaagd. Hier komt u volledig tot rust.

Kust van Lissabon 

LBOV0013 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Estoril
De mooie villa's, de 
bloem rijke parken en de 
met palmbomen af ge
zoomde lanen getuigen 
van het roemrijke ver 
leden van Estoril. Ooit 
was Estoril populair bij koningen en edel
lieden. Het klimaat is mild, zodat het hier 
ook in de winter aangenaam vertoeven is 
(temperaturen rond de 12 graden).
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Altis Belém Hotel & Spa

Ligging: rustig, uitkijkend op de Taag en de mondaine jachthaven, in de wijk 
Belém, een van de meest historische van de stad. In een kwartiertje bereikt u 
de binnenstad (gratis hotel shuttle 3x dag). Gratis shuttleservice van/naar de 
luchthaven van Lissabon.
Tramhalte: Largo da Princesa (lijn 15 naar het centrum) op 500 m.
Faciliteiten: dit luxueuze designhotel is een echte ode aan de Portugese ont-
dekkingsreizen. Het thema is overal aanwezig. Culinair biedt het verschillende 
dineerervaringen. In het Feitoria Restaurant & Wine Bar (1 Michelinster) geniet 
u van het beste van de Portugese keuken. Chef João Rodrigues verwent u er 
met zijn originele, tongstrelende crea ties. Ruime keuze aan fijne wijnen. Voor 
lichte gerechten kan u terecht in de Cafetaria Mensagem (tevens oester- en 
sushibar). Bar 38°41' is een hotspot in de stad voor cocktails bij valavond en 
jazzy nachten. Niet onbelang rijk detail: u kan overal buiten eten, zalig! BSpa 
by Karin Herzog (gratis toegang, 1.000 m², uniek in Portugal, kinderen jonger 
dan 16 jaar beperkte toegang) met hamam, sauna, binnen- en buitenzwembad. 
Massages en behandelingen mits supplement.
Kamers: 50 ruime, recente kamers (max. 2 volwassenen en 1 kind) in een strakke 
hedendaagse stijl met een open bad kamer, gescheiden door een glazen wand. 
Deluxe (32-40 m², zicht op de jachthaven), club (32 m², balkon en zicht op de 
rivier) of diplo matic suites (33 m², balkon en adembenemend zicht op de rivier).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  46/dag (volwassene), 
€ 23/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, water, koffie en thee inbegrepen) (uit-
gez. 24/12-25/12, 31/12-01/01, 14/02, 09/04).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 13 t/m 16 jaar betaalt € 120/nacht.
Bonus: fles water op de kamer.

Hip designhotel op een unieke locatie aan de oevers van de Taag, met fantas
tische terrassen en een unieke spa. Hier logeert u trendy en chic aan de rand 
van de stad in Belém, een gegeerde locatie. U kan er gastronomisch dineren in 
het sterrenrestaurant of informeel in de cafetaria, beide met een panorama om 
bij weg te dromen... Pure verwennerij!

Portugal

Kust van Lissabon

LISV0077 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Belém
Op een boogscheut van 
Lissabon, de charmante 
hoofdstad van Portugal. 
Belém is een attractieve 
wijk met een mondaine 
jachthaven en een 
rijke geschiedenis: het Monument van de 
Ontdekkingen, het klooster van Jerónimos, 
de toren van Belém,... een lekkere pastéis 
de Belém. Van hieruit vertrokken destijds 
legendarische zeehelden zoals Vasco da 
Gama en Magelhaes.
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Monte do Zambujeiro

Ligging: hier komt u beslist tot rust! U geniet immers van een vredige ligging 
midden in de natuur, uitkijkend op de rivier. Het dichtstbijzijnde centrum is dat 
van Vila Nova de Milfontes op 5 km. Het Nationaal Park Sudoeste de Alentejano 
e Costa Vicentina, waar u een indrukwekkende fauna en flora aantreft, ligt vlak-
bij. De doorgaans verlaten baaien, duinen en stranden van deze beschermde, 
wilde kustregio nodigen uit tot wandelen, fietsen, paardrijden, snorkelen, sur-
fen en zonnebaden. Volg de bewegwijzerde route Rota Vicentina en geniet van 
de panorama's.
Transport: per auto: 2.157 km (Brussel). Luchthaven Faro op 134 km, Lisboa 
op 190 km.
Faciliteiten: dit charmant landgoed is een topadresje in de regio. Aan de 
receptie wordt u vriendelijk onthaald en kan u diverse activiteiten reserveren: 
rijlessen, wijndegustaties, initiatie peddelsurfen,... Geen eigen restaurant maar 
in Vila Nova de Milfontes zijn er voldoende eetgelegenheden. Een mooi, pano-
ramisch buitenzwembad is omgeven door een weelderige tuin. Mogelijkheid tot 
massages (betalend).
Suites en villa's: Monte do Zambujeiro telt 10 kamers, suites en villa's die 
verspreid liggen over het landgoed in 3 verschillende gebouwen. We reserveren 
voor u een deluxe king kamer (30 m², max. 3 personen), een villa T1 (40 m², 
max. 3 personen) of een suite deluxe (60 m², max. 3 personen, koffie- en thee-
faciliteiten). Ze zijn eigentijds ingericht met privé terras, wasmachine, cd/dvd-
speler en iPod docking station. Extra bed (3de volwassene): € 55/nacht. Geen 
airconditioning.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 4 t/m 12 jaar in de deluxe king/suite 
deluxe/T1 van de ouders betaalt € 33/nacht (inclusief ontbijt).

Een verrassend groen adresje waar rust, privacy en een uiterst persoonlijke 
service centraal staan. U geniet er van een heerlijk uitzicht over de rivier de 
Mira. Het landgoed is al meer dan 200 jaar eigendom van de familie Carvalho, 
die het omtoverde tot een eigentijds en luxueus verblijf. Portugals best 
bewaarde geheim.

Alentejo

ALEV0032 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Monte do Zambujeiro  
(Vila Nova de Milfontes)
Monte do Zambujeiro 
ligt heel landelijk, vlak 
bij het gemoedelijke 
Vila Nova de Milfontes 
(stad van duizend 
fonteinen) met talrijke 
waterbronnen. Dit klein, sympathiek en 
authentiek badplaatsje is heel geliefd. U 
vindt er een gezellig centrum, een vissers
haven, toffe terrasjes en voldoende 
restaurantjes,...
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Convento do Espinheiro

Ligging: rustig gelegen, op 2 km van de stadsmuren van Évora. De historische 
stad Monsaraz ligt op 57 km, Vila Viçosa op 60 km. Bezoek de kurkfabriek van 
Azaruja (20 km) of een lokale wijnboer voor een degustatie.
Transport: per auto: 1.963 km (Brussel). Luchthaven Lisboa op 134 km.
Faciliteiten: uitnodigende lobby met de receptie. Intieme pianobar Pulpitus en 
Cisterna wijnbar. De moderne Aqua Lounge poolbar serveert lekkere cocktails, 
snacks en tapas. In de zomer kan u buiten eten op de Moorse patio van het res-
taurant Claustrus, waar vroeger de monniken mediteerden. Restaurant Divinus 
bevindt zich in de voormalige wijnkelder. Italiaans restaurant Olive. Dagelijks 
wijndegustaties mogelijk. Beeldige privékapel. De fraaie klooster tuinen strek-
ken zich uit over 8  ha. Mooi buitenzwembad. De Diana Spa is een van de 
allerbeste van Portugal en omvat o.a. een binnenzwembad, bubbel bad, sauna, 
stoombad, hydrotherapie (gratis). Behandelingen (betalend).
Kamers: 92  kamers (max. 2  volwassenen en 1  kind), in het klooster of de 
nieuwe vleugel. In het klooster zijn de kamers authentiek en met warme kleu-
ren en parket ingericht, de kamers in de nieuwbouw zijn een stuk moderner 
en ge ïnspireerd op de jaren 50. Deluxe convent kamers in het klooster, design 
kamers en grand deluxe design kamers in de nieuwe vleugel en deluxe suites in 
het klooster. De kamers hebben een oppervlakte van 35 m², de suites van 75 m².
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  62/dag (volwassene), 
€ 31/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel, in restaurant 
Divinus of Olive) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 4 t/m 18  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 85/nacht (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 12 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden en verjaardagen: vipbehandeling en 
upgrade volgens beschikbaarheid.

Alle denkbare luxe in een 15deeeuws, zorgvuldig gerenoveerd klooster. Een 
beschermd nationaal monument, waaraan een nieuwe vleugel werd toe
gevoegd. Het interieur is een trendy, eigenzinnige combinatie van oud en 
modern. Het is hier zalig thuiskomen, omringd door geschiedenis, schoonheid 
en comfort. Het panorama en de perfecte service maken het plaatje compleet.

Portugal

Alentejo 

ALEV0019 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Évora
Belangrijk kunstcen
trum en werelderfgoed
stad. De stadskern 
bestaat uit bochtige 
straatjes met witte hui
zen. Het centraal plein 
Praça do Giraldo is omgeven door arca
den en fonteinen. Bezoek de renaisssan
cekerk, de Beenderenkapel, de vroeg
gotische kathedraal, het Museo Regional, 
de Diana Tempel, het Palacio Cadaval,... 
En proef de lokale lekkernijen.
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Quinta Cabeças do Reguengo

Ligging: u geniet van een groene ligging, op 4 km van Portalegre midden in 
de Alentejoregio, bekend om zijn uitstekende kwaliteitswijnen. Neem uitge-
breid de tijd om Portalegre te verkennen, dit kan gemakkelijk te voet. Het 
hotel domein is omgeven door uitgestrekte wijngaarden. Deze streek is ideaal 
voor liefhebbers van rust en stilte met weidse landschappen van kurkeiken. 
Marvão, op 20 minuten rijden, is een verplicht bezoek, dit is een van de meest 
authentieke plaatsjes van de streek. Nog zo'n mooi historisch stadje, Castelo 
del Vide, ligt op 23 km. In de nabije omgeving zijn er talrijke wandelroutes, het 
natuurpark Serra de São Mamede loont zeker de moeite.
Transport: per auto: 1.914 km (Brussel). Luchthaven Lisboa op 197 km.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit een oud en een nieuw gedeelte. U start de 
dag met een verzorgd ontbijtbuffet met versgemaakte yoghurt en handgeplukt 
fruit uit de eigen tuin. Panoramisch buitenzwembad met ligstoelen en een heel 
aangenaam zomerterras met barservice. U logeert hier op een domein waar wijn 
gemaakt wordt, dus proef zeker de organische, kwaliteitsvolle huis wijntjes. 
Fietsverhuur is mogelijk op aanvraag aan de receptie. U kan ook aan een 
wijndegustatie deelnemen, begeleid door de eigenaar die een wijn  kenner is.
Kamers: de 11  kamers beschikken over een bemeubeld balkon met subliem 
panoramisch uitzicht. Naar keuze reserveren we een superior kamer (33 m², 
max. 3 personen) of een ruimere suite (65 m², max. 2 volwassenen en 2 kin-
deren) met microgolfoven en koffiezetapparaat. Extra bed (3de volwassene): 
€ 33/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (superior kamer) of 2 kinderen (suite) 
van 3 t/m 11  jaar op de kamer van de ouders betalen elk € 17/nacht (inclu-
sief ontbijt).

Dit is een erg fijn logeeradresje in ons gamma, een kleinschalig en familiaal 
gerund wijnhotel dat met oog voor detail werd ingericht. Deze mooie agritu
rismo biedt alle moderne faciliteiten en is om geven door fruitbomen, wijngaar
den, olijfbomen en groentetuinen. U geniet er van vergezichten om bij weg te 
dromen...

Alentejo 

ALEV0043 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Reguengo (Portalegre)
Reguengo telt onge
veer 700 inwoners 
en behoort tot de 
gemeente Portalegre. 
Dit historisch stadje 
van 25.000 inwoners 
ligt strategisch bij de Spaanse grens en 
kende grote welvaart in de 16de en 17de 
eeuw met zijn textielindustrie. Bezoek het 
Tapijtmuseum en de CasaMuseu de José 
Régio, het voormalig huis van de Portugese 
dichter. Oude kloosters en paleizen kre
gen hier een nieuwe bestemming.
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Memmo Baleeira

Ligging: in de hoofdstraat, op 300 m van het Martinhal-strand. U verblijft 
hier aan een wilde, fascinerende kust met steile kliffen en intieme strandjes. 
Op 1,9  km ligt het middeleeuwse Fortaleza de Sagres. Hier staat een kapel 
op getrokken ter ere van Hendrik de Zeevaarder, vader van de moderne carto-
grafie en de Portugese ontdekkingsreizen. De Kaap van de heilige Vincent, het 
meest zuidwestelijke punt van Europa, heeft één van de grootste vuurtorens 
van Europa, wat een panorama... Lagos ligt op 34 km, Portimão op 58 km en 
Albufeira op 90 km, 3 toplocaties met stranden, uitgaansleven en een waaier 
aan activiteiten/watersporten.
Transport: per auto: 2.295 km (Brussel). Luchthaven Faro op 117 km.
Faciliteiten: eigentijdse receptie en lobby. De Memmo lounge biedt 's mid-
dags koffie, 's avonds lekkere cocktails. Het panoramisch restaurant o.l.v. chef 
Dario Santos serveert mediterrane gerechten. Mooi buitenzwembad. Spa met 
klein binnenzwembad en sauna. Massages en schoonheidsbehandelingen zijn 
betalend. Het hotel heeft een eigen surfschool en organiseert diverse outdoor-
activiteiten zoals fietsen, duiken en golf (betalend). Kids Club (seizoen).
Kamers: 105 kamers (25 m², max. 2 personen) en 39 suites (50 m², max. 2 vol-
wassenen en 2 kinderen). We selecteerden voor u de kamers met landzicht, met 
zijde lings oceaanzicht (balkon) of met frontaal oceaanzicht (balkon), of de 
memmo suites met land zicht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: 30/dag (volwassene), 
€ 15/dag (01/04-22/04, 01/06-07/10, 29/12-01/01, kind 4  t/m 12  jaar) (uitgez. 
24/12, 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de memmo suites: 2 kinderen t/m 12 jaar 
overnachten gratis in de suite van de ouders (inclusief halfpension 23/04-31/05, 
08/10-28/12, 02/01-31/03, inclusief ontbijt 01/04-22/04, 01/06-07/10, 29/12-01/01), 
2 kinderen van 13 t/m 18 jaar betalen elk € 40/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: halve fles schuimwijn en fruit.

Een strak designhotel in het uiterste zuidwesten van het Costa Vicentina 
Natuur park voor wie houdt van natuur, ongerepte kusten en perfecte surf
golven. Zowel vanuit het restaurant, de lounge als de kamers geniet u van een 
adembenemend panorama op de Atlantische Oceaan. Lekkere keuken en zeer 
vriendelijke Portu gese gastvrijheid.

Portugal

Algarve 

ALGV0050 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Sagres
Het stadje wordt vol
ledig omzoomd door 
het Costa Vicentina 
Natuurpark, een stukje 
on gerepte Algarve 
voor sportievelingen 
en natuur  liefhebbers. Sagres is nog niet 
over  spoeld door toeristen. De uiterst zuid
westelijke ligging zorgt ervoor dat de regio 
zich goed leent tot surfen en andere water
sporten. Portugals bekendste pils, Sagres, 
vond hier zijn oorsprong.
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Montinho de Ouro

Ligging: rustig gelegen op 1,5 km van het zandstrand van Luz. 
Over de rotsen kan u naar het bruisende Lagos lopen (6 km).
Transport: per auto: 2.215 km (Brussel). Luchthaven Faro (80 km).
Faciliteiten: receptie (9-23 uur) met kleine shop. Televisie- en 
snookerruimte. In de bar kan u snacks verkrijgen. Aparte ont-
bijtruimte. In het restaurant serveert men vooral een lokale 
keuken. Panoramisch buitenterras op de 1ste verdieping. Tuin. 
Buitenzwembad met apart kindergedeelte, ligstoelen en para-
sols (gratis). Geen lift (1 verdieping).
Kamers: 8 kamers (20 m², max. 2 personen) met balkon of ter-
ras. Kluisjes (betalend). Haardrogers (op aanvraag). Tegelvloer.
Appartementen: 12  appartementen (70  m²) type T1  voor 
maximum 2  volwassenen en 1  kind met 1  slaapkamer met 
2  éénpersoons bedden en een living met kitchenette (kook-
platen, koelkastje, brood rooster, microgolfoven, waterkoker). 
Dagelijkse schoonmaak (uitgez. de kitche nette). Geen waarborg.
Maaltijden: hotelkamers: logies en ontbijt (buffet), half-
pension: € 25/dag (volwassene), € 13/dag (kind t/m 11  jaar) 
(keuze menu). Appartementen: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: enkel in de appartementen: kinderbedje gratis en 
1  kind van 2  t/m 11  jaar in het appartement van de ouders 
betaalt € 29/nacht (ontbijt niet inbegrepen).
Bonus: jonggehuwden: versierde kamer.

Charmant en klein  schalig complex in de omgeving van de bad
plaats Praia da Luz. Een goed adresje voor een relaxvakantie 
in de Algarve. Hotelkamers of appartementen.

ALGV0041 N1

Praia da Luz
Dit voor malig vissers dorpje is inmiddels tot een toeristische 
plek uitgegroeid. In het centrum vindt u een aantal winkeltjes, 
bars en leuke restau rants. Autovrije boulevard. Mooi strand.

Algarve

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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Costa d'Oiro Ambiance Village

Ligging: in een residentiële zone, op wandelafstand van het historisch centrum 
en op 300 m van de stranden Praia Dona Ana en Don Camilo (watersporten). In 
Lagos moet u zeker de slavenmarkt en het Forte de la Ponta da Bandeira bezoe-
ken. Excursies: het kleine stadje Sagres huisvest een vestiging waar Hendrik de 
Zeevaarder een zeevaartschool zou hebben gesticht (Vila do Infante). Geniet van de 
wondermooie zonsondergang op Cabo de São Vicente (op een paar km van Sagres).
Transport: per auto: 2.315 km (Brussel). Luchthaven Faro op 95 km.
Faciliteiten: ruime receptie en lounge. Bij mooi weer neemt u het ontbijt op het 
terras. Het restaurant biedt een moderne Portugese keuken en een uitgebreide, 
betaalbare wijnkaart. Elke donderdag avond is er een typisch Portugese avond 
met muziek. 6 Buiten zwembaden plus eentje voor de kinderen. Verwarmd binnen-
zwembad (maart-november). Kleine fitness, sauna en Turks bad (gratis), mas-
sages en behandelingen zijn betalend. Voor de sportievelingen: zeilen, volley bal, 
tennis, mountainbiken, waterskiën, snorkelen, basketbal,... (deels betalend). In 
de omgeving liggen niet minder dan 5 golfterreinen.
Kamers: de 85 kamers zijn in warme tinten gedecoreerd en uitermate comfortabel 
met balkon of terras. Standaard (18 m², max. 2 personen) of deluxe kamers (25 m², 
extra bed (3de persoon): € 61/nacht).
Appartementen: 36 deluxe studio's voor 2 personen (30 m², kleine kitchenette, 
extra bed (3de persoon): € 61/nacht) en 16 appartementen met 1 slaap kamer voor 
3 personen (40 m², sofabed, kitchenette, zie ook Uw voordeel).
Inbegrepen: water, elektriciteit, dagelijkse schoonmaak (uitgez. kitchenette) en 
eindschoonmaak. Vervanging badlinnen dagelijks, bedlinnen 3x per week.
Waarborg: geen waarborg.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  34/dag (volwassene), 
€ 17/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, bediening aan tafel) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in appartement: 1 kind t/m 12 jaar overnacht 
gratis in het appartement van de ouders (inclusief ontbijt).

Dit aantrekkelijk, heel aangenaam 4 sterren vakantieresort biedt een uitge
breide infrastructuur en diverse sportfaciliteiten. Een prima hotel maakt deel 
uit van het complex. Daarnaast worden ook studio's en appartementen aan
geboden  aan u de keuze. Lagos is een authentiek, erg levendig stadje in de 
Algarve.

Portugal

Algarve
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Lagos
Lagos is een mooi stad
je met 2.500 jaar ge
schiedenis. Het speel  de 
onder meer een belang
rijke rol bij de eerste 
ontdekkingstoch ten 
naar Afrika. Op de Praça da Republi ca kijkt 
Hendrik de Zeevaarder uit over de oceaan. 
In het voormalig douane kantoor werden 
vroeger slaven uit Afrika verkocht. Een 
ideale stad om strand en cultuur te com
bineren.
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Vale d'Oliveiras Quinta Resort & Spa

Ligging: het hotel dankt zijn naam aan de vredige vallei vol olijfbomen waarin 
het is gelegen. U logeert in een prachtige, groene omgeving, met vlotte ver-
binding naar de lokale dorpjes en stranden. Zo rijdt u in 10 minuutjes naar de 
vissersdorpjes Carvoeiro of Ferragudo met hun mooie zandstranden. Het hotel 
is gelegen naast het Gramacho golfterrein.
Transport: per auto: 2.268 km (Brussel). Luchthaven Faro op 67 km.
Faciliteiten: lobby en receptie. Er is een restaurant voor het ontbijt, een lichte 
maaltijd overdag, en het diner. Panoramisch terras, buiten zwembad en kinder-
bad (gratis ligstoelen en handdoeken), poolbar in de zomer (snacks), speel-
pleintje. Er zijn regelmatig barbecue-avonden met live muziek. Eigentijdse spa: 
verwarmd zwembad, sauna, bubbelbad en fitnessruimte gratis; behandelingen 
en overige diensten betalend. Kids club (4 t/m 11  jaar, 10 tot 19 uur, 01/07-
31/08). Tennisplein (betalend). Fietsverhuur. Gratis hotelbusje op vaste uren in 
de zomer naar Carvoeiro, Ferragudo, Praia dos Caneiros en Praia Grande.
Kamers: 22 standaardkamers (28 m², max. 2 personen) met zithoek en tuinzicht 
in het vredige Boutique-gedeelte van het resort.
Appartementen: 80  appartementen met zicht op de tuin of het zwembad, 
1 slaapkamer (T1, 85 m²) of 2 slaapkamers (T2, 108 m²), een ruime leefruimte met 
eethoek, sofabed, dvd-speler en haard, uitgeruste kitchenette, badkamer met 
badjassen en pantoffels, terras. Dagelijkse schoonmaak (uitgez. de kitchenette). 
Extra bed (3de volwassene in een T1 of 5de volwassene in een T2): € 38/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 33/dag (volwassene), € 17/dag 
(kind 4 t/m 11  jaar), volpension: 57/dag (volwassene), € 29/dag (kind 4 t/m 
11 jaar). Buffetten of bediening aan tafel naargelang de bezetting. Uitgez. 31/12.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de appartementen: 2 kinderen van 4 t/m 
11 j. in het appartement van de ouders betalen elk € 24/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden (min. 2  nachten): vipbehandeling, upgrade volgens 
beschikbaarheid en 15% korting op de behandelingen in de spa.

Exclusief en rustig gelegen resort met alle denkbare faciliteiten. Ideaal voor 
wie de dagelijkse beslommeringen even wil vergeten om helemaal ontspan
nen terug te keren. Laat u verwennen in de spa, geniet van een drankje in 
de bar of aan het zwembad en laat u verrassen door de lekkere keuken... 
Appartementen beschikbaar voor 2 tot 4 personen.

Algarve 

ALGV0038 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Carvoeiro
Carvoeiro heeft zich 
ontwikkeld tot een 
populair vakantieoord. 
Dit lieflijk badplaatsje is 
er evenwel in geslaagd 
zijn authenticiteit gro
tendeels te behouden. Geniet van de witte 
huisjes in Moorse stijl, het kleine strand, 
de kleurrijke vissersbootjes, de pittoreske 
straatjes en de gezellige sfeer.
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Quinta dos Poetas

Ligging: in Pechão op 2  km van het centrum, tussen Olhão en Faro. Faro 
heeft een levendig centrum met winkels, terrasjes, restaurants, het kasteel en 
smalle straatjes die leiden naar het plein Praça Alfonso III. Op de plaats van 
de voormalige moskee bevindt zich nu de kathedraal. Bezoek de kerk en het 
bisschoppelijk paleis. In Olhão, een visserstadje kan u de markten bezoeken. 
Ook de moeite: een boottocht naar de eilandjes. De dichtste stranden liggen op 
10 minuten rijden, het nationaal park Formosa op 15 minuten.
Transport: per auto: 2.259 km (Brussel). Luchthaven Faro op 12 km.
Faciliteiten: een persoonlijke service en een mooi zwembad met zicht op de 
tuinen en de omgeving. Gratis ligstoelen. Heerlijk ontbijten (buffet) en dineren 
kan in het restaurant met een prima wijnkaart. Gratis gym en een speelkamer 
met snooker. Lounge met tv. Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: 22 kamers (max. 3 personen, laminaatvloer), waarvan 6 zonder balkon 
(volgens beschikbaarheid). Extra bed (3de volwassene): vanaf € 41/nacht.
Appartementen: appartement in een bijgebouw op 150 m: living met sofabed 
en terras, aparte slaapkamer, badkamer, kitchenette, eigen parking (max. 3 vol-
wassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen t/m 11 jaar). Extra bed (3de volwas-
sene): vanaf € 39/nacht.
Inbegrepen: vervanging bed- en badlinnen, eindschoonmaak.
Maaltijden: hotelkamers: logies en ontbijt (buffet), halfpension: €  26/dag 
(3 gangen met bediening aan tafel, uitgez. 31/12). Appartement: ontbijt niet 
inbegrepen.
Kinderen: standaardkamers: kinderbedje gratis en 1 kind van 3 t/m 11 jaar op 
de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt). Appartement: 
2 kinderen t/m 11  jaar in het appartement van de ouders genieten elk 50% 
korting (ontbijt niet inbegrepen).
Bonus: champagne en chocolaatjes voor jonggehuwden.

Dit hotel met als naam 'Huis van de dichters' staat garant voor een combinatie 
van rust, mooie uitzichten, lekker tafelen en ontspanning. Het is de ideale plek 
om eens een weekje heerlijk te luieren en te genieten, ver weg van drukte en 
stress. Huur een fiets en ontdek de groene omgeving. Onthaasten is hier de 
boodschap...

Portugal

Algarve 

FIETSEN
 ∙ 3 dagen fietsen (tourfiets of 
elektrische fiets) en map met 
fietsroutes

ALGV0025 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Pechão (Olhão)
U logeert hier in een 
rustig, klein dorpje in 
de Algarve, dat zich net 
boven Faro situeert. 
Pechão behoort eigen
lijk tot Olhão, dat 6 km 
verderop ligt, met mooie stranden in de 
omgeving. Zalige rust is hier verzekerd, 
terwijl de bruisende animatie van Faro niet 
veraf is, voor wie dit wenst. Op 20 minuten 
rijden van de luchthaven en diverse golf
clubs, o.m. Vilamoura.
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Quinta do Marco

Ligging: de Quinta do Marco geniet een zeer rustige locatie nabij het dorpje 
Santa Catarina da Fonte do Bispo, op 6 km van Tavira. Het hotel ligt tussen de 
bergen en de helderblauwe zee in de regio Sotavento Algarvio, de oostelijke 
Algarve. Deze streek is gekend voor zijn prachtige natuur. Een mooi voorbeeld 
is het natuurpark Ria Formosa: een lagune die bestaat uit vele (schier)eilandjes 
met een rijke fauna en flora - zeker bezoeken. De Spaanse grens ligt op slechts 
25 km, Sevilla op 165 km. Mogelijkheid tot golf en paardrijden in de omgeving 
van Santa Catarina. Praia do Barril is een mooi strand op 9 km.
Transport: per auto: 2.199 km (Brussel). Luchthaven Faro op 30 km.
Faciliteiten: vanuit het restaurant, waar u erg lekker eet, heeft u een wonder-
mooi uitzicht op de omgeving. Verder kan u in de bar terecht voor een drankje, 
of kan u gewoon even verpozen in de behaaglijke woonkamer. Er zijn ook 
verschillende relaxhoekjes. Het openluchtzwembad biedt ontspanning en ver-
frissing. De sauna, het Turks stoombad en het bubbelbad zorgen voor nóg meer 
relaxatie (gratis). Massages op aanvraag (betalend).
Kamers: de 28 gezellige kamers (tegelvloer) werden recent nog gerenoveerd. 
Ze zijn kleurrijk en romantisch. Standaardkamer (21 m², max. 2 volwassenen en 
1 kind), standaard familiekamer (27 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen 
en 2 kinderen), superior familiekamer (47 m², balkon, max. 3 volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen) of deluxe kamer (42 m², balkon, max. 2 volwas-
senen en 2 kinderen). Extra bed (3de volwassene) vanaf € 41/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  28/dag (volwassene), 
€ 17/dag (kind 4 t/m 10 jaar) (keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (standaard) of 2 kinderen (familiekamers) 
van 4 t/m 16 jaar of 2 kinderen van 4 t/m 10 jaar (deluxe) op de kamer van de 
ouders vanaf € 14/nacht (inclusief ontbijt).

De uren en dagen vliegen hier voorbij zonder dat u het beseft, op het zalig en 
heerlijk ontspannen ritme van dit charmante landgoed. Een hotelletje vol ver
wennerijen: gezellige relaxhoekjes, feeërieke uitzichten, een zwembad, een 
stoombad, massages, (h)eerlijk dineren,... De overweldigende zonsondergang 
zal u bijblijven.

Algarve
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, voordelen en bonussen

Santa Catarina  
da Fonte do Bispo
Het dorpje Santa 
Catarina da Fonte do 
Bispo ligt op 6 km van 
de stad Tavira en heeft 
een kerk uit de 16de 
eeuw. In de prachtige 
omgeving van het dorpje bevindt u zich 
tussen de sinaasappelbomen. Tavira leeft 
van de visserij en het toerisme. Bezoek 
enkele van de talrijke kerkjes (liefst 37!), 
het fort, de Romeinse brug en het kasteel.
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Carvoeiro Plaza

Ligging: aan het marktplein dat uitgeeft op het strand van Carvoeiro (op nog 
geen 25 m van het hotel). Vanop de Moorse burcht die boven Silves (15 km) 
uittorent, krijgt u een prachtig zicht op het landschap. Het centrum van Lagoa 
ligt op ongeveer 6 km, Portimão op 16 km, Albufeira op 33 km en Lagos, een van 
de mooiste stadjes van de Algarve, op 34 km. Bezoek de thermale baden van 
Monchique, het groene hart van het Portugese zuiden op 38 km. Het waterpark 
Zoomarine bevindt zich op 20 km. Met een boottrip kan u de fotogenieke grot-
ten van Benagil op een originele manier gaan bewonderen.
Transport: per auto: 2.290 km (Brussel). Luchthaven Faro op 65 km, Sevilla op 
260 km en Lisboa op 290 km.
Faciliteiten: receptie met ruime lounge en zicht op het marktplein. In het 
Jardim do Sol restaurant (buffet) kan u 's morgens genieten van koude en 
warme gerechten. Aan de Jardim do Sol bar met prachtig terras geniet u over-
dag van lichte snacks (mei-september). Klein zwembad (april-oktober) met 
gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Beperkte hotelparking (richtprijs 
vanaf € 10/dag, op basis van beschikbaarheid) of parkeergelegenheid in de 
straat. Golf op 4 km. Binnen een straal van 8 km: verschillende water sport-
mogelijkheden, tennis, squash en paardrijden. Fietsverhuur op 500 m.
Kamers: 54 mooie kamers (max. 3 personen) in zuiderse stijl en comfortabel 
ingericht. Naar keuze: kamers gelegen aan de achterkant van het hotel met 
uitzicht over de omgeving of kamers met adembenemend zeezicht en terras. 
We raden de kamers met zeezicht aan voor een bijzonder aangenaam verblijf! 
Eenvoudige badkamer. Extra bed (3de volwassene): € 55/nacht.
Maaltijden: 01/04-31/05/23, 01/10-31/10/23: logies en ontbijt (buffet). 01/11/23-
31/03/24: enkel logies, mogelijkheid tot ontbijt in een restaurant vlakbij.
Kinderen: kinderbedje gratis. 01/04-31/05/23, 01/10-31/10/23: 1 Kind van 3 t/m 
5 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 41/nacht, 1 kind van 6 t/m 11 jaar 
betaalt €  48/nacht (inclusief  ontbijt). 01/11/23-31/03/24: 1  kind van 3  t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 21/nacht (ontbijt niet inbegrepen).

Gezellig en hartverwarmend hotelletje met een uitstekende ligging vlak bij het 
zandstrand Praia da Carvoeiro. U zult zich hier al snel thuis voelen. Van hieruit 
ontdekt u makkelijk de Algarve. Geniet van de warmte die dit hotel uitstraalt. 
Eerlijke prijskwaliteitsverhouding.

Portugal

Algarve
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Carvoeiro
Carvoeiro heeft zich 
ontwikkeld tot een 
populair vakantieoord. 
Dit lieflijk badplaatsje 
is er evenwel in 
geslaagd zijn authenti
citeit grotendeels te behouden. Geniet van 
de witte huisjes in Moorse stijl, het kleine 
strand, de kleurrijke vissersbootjes, de 
pittoreske straatjes en de gezellige sfeer.
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Hotels
Onze hotels stralen vaak de charme en de eigenheid uit van de 
streek die u straks bezoekt. We garanderen de beste verhou-
ding prijs/ kwaliteit - van eenvoudig tot luxe. Elk hotel werd 
persoonlijk gecontroleerd volgens strenge normen inzake lig-
ging, netheid, service en onthaal.
We hebben gepoogd zo objectief mogelijk een algemene 
beoordeling te geven van elk hotel. We zijn hiervoor uitgegaan 
van de indrukken door ons opgedaan tijdens ons inspectiebe-
zoek, voorafgaand aan de publicatie van de brochure. Dit is 
onze persoonlijke mening. Het kan gebeuren dat u dit anders 
ervaart, vooral omdat het hier om een momentopname gaat.
 · Accurate beschrijvingen en realistische verwachtingen: als 
we niet expliciet vermelden en/of in een pictogram aandui-
den dat er bijvoorbeeld een bar of airconditioning aanwezig 
is, dan is dit niet het geval. Extra faciliteiten en/of voor-
zieningen worden in pictogrammen aangeduid en/of in de 
hotelbeschrijving vermeld (bv. fitness, wellness,...). Wanneer 
er extra faciliteiten en/of voorzieningen worden aangeduid 
en/ of vermeld, dan zijn die in principe steeds betalend, 
ook als we dit niet expliciet vermelden. Een dienst is slechts 
gratis als we dit uitdrukkelijk aangeven in de beschrijving, 
of expliciet aangeven in het gebruikte pictogram (bv. gratis 
wifi). En zelfs dan kan de hotelier naderhand beslissen (gra-
tis) voorzieningen en activiteiten toch betalend te maken of 
te schrappen. Soms is een waarborg vereist. Bovendien zijn 
alle voorzieningen niet steeds open. Sommige faciliteiten 
kunnen toegankelijk zijn voor niet-hotelgasten.

 · Speciale wensen: u verkiest bv. kamers naast mekaar of een 
specifiek dieet: dan kunt u dit bij reservering vermelden. We 
geven uw wensen door aan de hotelier, die hiermee in de 
mate van het mogelijke rekening zal houden, maar we kun-
nen u dit geenszins garanderen. Wanneer uw wens een noo-
dzaak is voor het welslagen van uw reis, dan wordt het een 
essentie. Dit moet bij reservering uitdrukkelijk opgegeven 
worden. Vraagt u een essentie na bevestiging van de reserve-
ring en is het antwoord negatief, dan gelden de gebruikelijke 
voorwaarden bij annulering.

 · Naargelang het hotel worden geen reserveringen aanvaard 
van alleenreizende jongeren beneden de 18 of 21 jaar.

 · Bij reservering dient u het juiste aantal personen per accom-
modatie op te geven, ook baby’s, zoniet kan u ter plaatse 
geweigerd worden of moeten bijbetalen.

 · Aankomst vanaf 15 of 16 uur, naargelang het hotel. Op de dag 
van vertrek dient u de kamer tussen 10 en 12 uur te verlaten, 
naargelang het hotel.

 · In de meeste hotels bepaalt u zelf de duur van uw verblijf en 
is de aankomstdag vrij. Sommige hoteliers eisen evenwel een 
minimumverblijf (bv. min. 2 nachten op zaterdag).

 · Als u een toeslag hebt betaald voor zicht op zee bijvoorbeeld, 
dan moet u soms genoegen nemen met een eerder beperkt 
uitzicht.

 · De opgegeven oppervlakte is een indicatie (gemiddelde in 
een tweepersoonskamer, inclusief badkamer). In authentieke 
en historische gebouwen is elke kamer anders. Binnen een-
zelfde kamertype kunnen er grote verschillen zijn. De kamers 
worden toegekend volgens beschikbaarheid.

 · Balkon en terras: niet steeds met stoelen en tafel. De afme-
tingen kunnen sterk verschillen naargelang de architectuur 
en de ligging van de kamer.

 · Tweepersoonskamers: meestal met 2 éénpersoonsbedden. 
Verkiest u een tweepersoonsbed, gelieve dit op te geven.

Goed om te weten

 · Eénpersoonskamers: kleiner en soms wat minder comfortabel. 
Bovendien vrij duur, gezien slechts beperkt voorhanden. De 
meeste hotels bieden evenwel een tweepersoonskamer aan 
voor bezetting door 1 persoon. Dit wordt in de hotelbeschri-
jving aangegeven met ‘tweepersoonskamer voor alleenge-
bruik’. In sommige hotels betaalt u geen toeslag voor een 
éénpersoonskamer.

 · Extra bed 3/4: tweepersoonskamers met 1 of 2 extra plooi- 
of sofabedden, dus beperkt qua ruimte voor 3/4 personen, 
alsook qua comfort en privacy, vandaar iets goedkoper.

 · In de brochure of op de website zult u soms de begrippen 
‘king’ en ‘queen’ zien verschijnen. De termen slaan op de 
bedden: een kamer van het type ‘king’ heeft een groot bed 
(ca. 180 cm x 200 cm), een kamer van het type ‘queen’ heeft 
een minder breed bed (ca. 160 cm x 200 cm).

 · Kamers met tussendeur en kamers voor rolstoelgebrui-
kers zijn steeds op aanvraag bij reservering (volgens 
beschikbaarheid).

 · Ter plaatse te betalen: het betreft facultatieve diensten zoals 
kinderbedje (0 t/m 2 jaar, 1 bedje per kamer), parking, huis-
dieren,... Als u hiervan gebruik wil maken, dient u dit bij 
reservering op te geven. Parking volgens beschikbaarheid, 
idem voor het kinderbedje. De vermelde prijzen zijn richt-
prijzen.

 · Huisdieren (max. 1 per kamer): enkel toegelaten wanneer dit 
aangeduid wordt in een pictogram bij de hotelbeschrijving, 
en steeds op aanvraag (bij reservering op te geven). Niet 
toegelaten in de bar, restaurant,... De opgegeven richtpri-
jzen kunnen wijzigen in de loop van het seizoen, zonder dat 
de hotelier ons hiervan verwittigt. Zorg voor een inentings-
bewijs tegen hondsdolheid en een Europees paspoort. Zie 
ook www.health.belgium.be/dieren-en-planten

 · Gratis wifi betekent niet noodzakelijk breedband/snel inter-
net. Sommige hotels bieden gratis internet aan met een 
beperkte snelheid, en vragen een toeslag voor breedband/
snel internet.

 · Pay-tv: betalend filmkanaal via de televisie op de kamer.
 · Satelliettelevisie betekent niet noodzakelijk Nederlandstalige 
zenders, wel buitenlandse zenders.

 · Zwembad: openluchtzwembaden zijn meestal slechts enkele 
maanden van het jaar open, naargelang de weersomstandi-
gheden. Een onderhoudsbeurt, een technisch probleem of 
een evenement kunnen bovendien het openstellen van zowel 
binnenzwembad als buitenzwembad verhinderen. Soms niet 
toegankelijk voor baby’s en kinderen. In sommige hotels gel-
den voorschriften voor het gebruik van het zwembad (bv. 
badmuts).

 · Wij hanteren overal de term ‘ligstoel’. Dit kan al dan niet 
een dekstoel zijn, een ligzetel of een ligbed met of zonder 
matras. Bepaalde types (bv. cabana) met toeslag.

 · Airconditioning en verwarming: soms individueel, soms 
centraal gestuurd. En soms beperkt tot bepaalde maanden 
van het jaar of tot enkele uren per dag. In bepaalde oudere 
hotels kan de airconditioning helaas nogal luidruchtig zijn.

 · Wellnesscentra: meestal niet toegankelijk onder de 16 jaar. 
Minderjarigen moeten steeds vergezeld zijn van de ouders.

 · Prepaid creditcards worden niet aanvaard.
 · Waardevolle voorwerpen: huur een hotelkluisje.
 · Het ontbijt dat aan tafel geserveerd wordt beperkt zich 
meestal tot koffie/thee, broodjes, jam en soms nog een 
glaasje fruitsap - dit noemt men een continentaal ontbijt. De 
meeste hotels bieden evenwel een buffet aan. Continentaal 
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buffet betekent dat de keuze zeer summier is, gelijkaardig 
aan het ontbijt met bediening aan tafel. De meeste ontbi-
jtbuffetten bieden evenwel méér keuze. Ze variëren, naar-
gelang de hotelcategorie en het land, van vrij beperkt tot 
copieus (warme en koude gerechten; men spreekt dan van 
een Amerikaans buffet). Bij lage bezetting kan het buffet 
wegvallen (bediening aan tafel).

 · Sommige hotels hanteren een dresscode (bv. voor het diner 
in bepaalde restaurants; badkledij en shorts worden soms 
geweerd). 

 · Recepties, huwelijksfeesten, e.a. kunnen doorgaan in het 
hotel enige hinder veroorzaken. Wij worden hiervan nooit 
vooraf verwittigd.

 · Appartementen: Aankomst tussen 16 en 18 uur, vertrek voor 
10 uur. Waarborgsom te betalen ter plaatse: op het einde 
van uw verblijf wordt deze som u terugbetaald, na controle 
en na aftrek van eventuele kosten ingevolge beschadiging 
of schoonmaak (ter plaatse of nadien teruggestort). Het 
bedrag hebben we bij de beschrijving vermeld. De verhuur-
der behoudt zich evenwel het recht voor de waarborgsom te 
verhogen, of alsnog een waarborgsom te vragen, zonder ons 
daarvan te verwittigen. Daarom kunnen we geen verantwoor-
delijkheid dragen voor de heffing en/of terugbetaling van de 
waarborgsom. Alle toeslagen (bv. eindschoonmaak) zijn ter 
plaatse te betalen.

Formaliteiten
 · De Belgische identiteitskaart volstaat in principe. Kinderen 
onder de 12 jaar moeten een Kids-ID hebben. Senioren die 
over een identiteitskaart beschikken zonder vervaldatum 
moeten in het bezit zijn van hun Belgisch paspoort (nog 
minstens 6 maanden geldig bij terugkeer) of een iden-
titeitskaart aanvragen waarop een vervaldatum wordt ver-
meld.

 · Autoreizigers: alle info bij uw reisdocumenten. Afhankelijk 
van het land gelden er specifieke voorschriften (bv. milieu-
vignet in Duitsland, winterbanden in GH Luxemburg, eco-
vignet in sommige Franse steden,...). Daarenboven adviseren 
wij u ook de gespecialiseerde website van uw automobielve-
reniging te consulteren voor de meest actuele informatie.

 · Wij vragen reizigers van een andere nationaliteit zich te 
informeren bij de bevoegde instanties.

 · Raadpleeg bij twijfel uw reisagent of de ambassade.
 · Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.
diplomatie.belgium.be

Topdata en beursdata
Bijvoorbeeld Nieuwjaar, Pasen,... en belangrijke internationale 
evenementen. Er dreigt dan een chaotisch tekort aan kamers, 
wat zich vertaalt in de prijzen. De data werden ons opgegeven 
door de hotelier per 25/11/2022. De hotelier behoudt zich het 
recht voor deze data te wijzigen. We zullen u informeren via de 
reisagent indien we dergelijke wijzigingen ontvangen.

Foto’s
De foto’s in deze brochure geven u een waarheidsgetrouwe 
indruk van uw reisbestemming en uw logement. De afgebeelde 
foto’s zijn slechts ‘voorbeelden’. In uitzonderlijke gevallen 
kunnen kamertypes worden afgebeeld die we niet opnemen in 
de brochure.

Roken
In de meeste Europese landen geldt er een rookverbod in de 
horeca en op alle publieke plaatsen. Ook zowat alle hotels zijn 
rookvrij.

Excursies
De excursiemaatschappij behoudt zicht het recht voor af te 
wijken van het voorgestelde programma.

Problemen ter plaatse?
Schakel onmiddellijk de hotelreceptie, vervoer- of excursie-
maatschappij in en probeer de zaak ter plaatse op te lossen. 
In de meeste gevallen zal voor een bevredigende oplossing 
gezorgd worden, terwijl een klachtenbrief achteraf gedane 
zaken meestal geen keer doet nemen. Veel hotels weigeren 
zelfs klachten te behandelen indien deze niet ter plaatse wer-
den geformuleerd. De hotelier wordt dan immers de mogeli-
jkheid ontzegd om ter plaatse nog de eventuele ongemakken 
te verhelpen.

Onvoorziene crisissituaties tijdens de reis
In uitzonderlijke gevallen kunt u tijdens uw reis worden 
geconfronteerd met een crisissituatie (bv. een bosbrand), en 
kan communiceren met familie of thuisblijvers bemoeilijkt 
worden. Wij raden de reizigers met de Belgische nationaliteit 
aan hun reis te registreren bij de FOD Buitenlansde Zaken (dit 
via www.travellersonline.diplomatie.be). Het ministerie zal in 
crisissituaties informeren, en de communicatie en ondersteu-
ning faciliteren.

Covid-19
Deze pandemie kan het verloop van uw reis grondig beïnvloe-
den, en dit zowel vóór afreis (bv. verplichte test op Covid), ter 
plaatse (enerzijds op het vlak van beschikbare faciliteiten, bv. 
verminderd of geen genot van de wellnesscentra; anderzijds 
op het vlak van service, bv. buffetten worden vervangen door 
bediening aan tafel) als nadien (bv. verplicht invullen van de 
Passenger Locator Form bij terugreis). Wij informeren u via 
www.transeurope.com, rubriek ‘Covid-19: Belangrijke informa-
tie voor onze reizigers’.

De volledige en actuele tekst van ‘Goed om te weten’ kunt u 
consulteren op
www.transeurope.com/nl-be/goed-om-te-weten.html



www.transeurope.com280

Onze brochure kan u zien als een inspiratiegids, een sa-
menvatting van wat op onze website nog uitgebreider en 
gedetailleerder wordt toegelicht. Onze hotelbeschrijvingen 
zijn accuraat, objectief en nauwkeurig. Ze weerspiegelen 
de realiteit van een normale exploitatie. Helaas beleven 
wij exceptionele tijden, waar maatregelen in het kader 
van de bescherming van de volksgezondheid nooit veraf 
zijn. Lokale overheden kunnen op gelijk welk moment ex-
tra maatregelen treffen, die dan op hun beurt onze hotel-
beschrijvingen doorkruisen. Zo kan er bijvoorbeeld beslist 
worden dat wellnessfaciliteiten tijdelijk moeten worden 
gesloten, dat buffetten moeten vervangen worden door 
bediening aan tafel, dat de minibar niet mag gevuld en bij-
gevuld worden,... Uiteraard kan dit leiden tot vervelende 
ongemakken, maar gegeven de motieven die aan de basis 
liggen van deze maatregelen, kunnen wij de hotelier hier-
voor niet aansprakelijk stellen – uw gezondheid primeert 
immers. Waar mogelijk zullen wij u, voor u reserveert, op 
de hoogte brengen van de ingevoerde beperkingen.

De Covid-19 pandemie kan het verloop van uw reis gron-
dig beïnvloeden, en dit zowel vóór afreis (bv. verplichte 
test op Covid), ter plaatse (enerzijds op het vlak van be-
schikbare faciliteiten, bv. verminderd of geen genot van 
de fitness; anderzijds op het vlak van service, bv. geen 
dagelijkse kamerschoonmaak) als nadien (bv. verplicht in-
vullen van de ‘Passenger Locator Form’ bij terugreis). Wij 
informeren u via www.transeurope.com, rubriek ‘Covid-19: 
Belangrijke informatie voor onze reizigers’. Deze informatie 
wordt regelmatig bijgewerkt, wij vragen dan ook dat u deze 
rubriek regelmatig consulteert, en zeker kort voor aanvang 
van uw reis.
Nog vragen? Aarzel niet – via uw reisagent – onze mede-
werkers te contacteren. Zij zullen u informeren naar best 
vermogen. Wil er wel rekening mee houden dat alle infor-
matieverstrekking een momentopname is, en dat wat van-
daag werkelijkheid is, morgen achterhaald kan zijn.

Bij het bepalen van uw hotelkeuze vragen wij u ook kennis 
te nemen van de rubriek ‘bijzonderheden’ (vermeld op onze 
website www.transeurope.com, bij het hotel van uw keuze 
en onder het tabblad ‘prijslijst’). Onder deze rubriek vindt 
u nuttige informatie zoals bijvoorbeeld de hoogte van de 
verblijfstaksen, afwijkende annuleringsvoorwaarden, bepa-
lingen inzake minimum verblijfsduur,... 

Voordelen

Zo leest u onze brochure

UW VOORDEEL 
• Vroegboekvoordelen
• Gratis nachten
• Kortingen voor lange verblijven
• Seniorenkortingen
Voorwaarden op www.transeurope.com

* zie ook p. 9

Objectieve informatie is ons motto!
Dankzij onze ijzersterke inkooppositie hebben wij bij de con-
tractnegotiaties voor u belangrijke voordelen kunnen bedingen. 
Deze voordelen zijn gebonden aan voorwaarden: zij kunnen in 
de tijd worden beperkt, zij kunnen cumuleerbaar of niet-cumu-
leerbaar zijn met andere voordelen, zij kunnen slechts één keer 
of meerdere keren worden toegepast, ... De voordelen kunnen - 
tijdens de looptijd van onze brochure - door de hotelier worden 
gewijzigd, ingetrokken of integendeel extra worden toegekend. 
Op onze website www.transeurope.com (bij het hotel van uw 
keuze en onder het tabblad ‘prijslijst’) wordt duidelijk en on-
dubbelzinnig aangegeven wanneer en onder welke voorwaarden 
een bepaald voordeel van toepassing is.

In deze brochure onderscheiden we vier belangrijke voordelen*:

Vroegboekvoordelen
Dit zijn substantiële prijsverminderingen die u geniet indien u 
vóór een bepaalde datum reserveert. Bijvoorbeeld: boek 45 da-
gen voor afreis en geniet van 15% korting. 

Gratis nachten
Indien dit voordeel in de brochure werd opgenomen dan be-
tekent dit dat de hotelier u in een bepaalde periode een gra-
tis overnachting aanbiedt indien u een aantal opeenvolgende 
nachten in zijn hotel verblijft. Bijvoorbeeld: boek 2 opeenvol-
gende nachten in laagseizoen en geniet van een gratis derde 
nacht.

Kortingen voor lange verblijven
Indien u meerdere nachten in het hotel verblijft kunt u vaak 
genieten van belangrijke kortingen. In onze brochure is een 
lang verblijf een erg relatief begrip.
Zo krijgt u in bepaalde hotels al een mooie korting als u twee 
opeenvolgende nachten in het hotel verblijft. Bijvoorbeeld: 
boek 2 opeenvolgende nachten en geniet van 10% korting.

Seniorenkortingen
Dit zijn kortingen die door de hotelier worden toegekend in 
functie van de leeftijd van de hotelgast. Bijvoorbeeld: 10% kor-
ting voor 55-plussers.
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Er zijn ook hotels met dynamische prijzen. Dit zijn dan vaak 
hotels die niet meer werken met een statische prijszetting en 
die overgestapt zijn naar een dynamische prijszetting in func-
tie van de actuele vraag (‘yield-management’). Dit resulteert 
dan in een dagprijs, die zoals het woord het zelf zegt, dage-
lijks kan worden aangepast. Indien u reserveert aan dagprijs 
wordt uw reservering onmiddellijk bevestigd aan de prijzen en 
de voorwaarden zoals vermeld op het beeldscherm (zie hieron-
der). Er wordt opgegeven of het ontbijt al dan niet inbegrepen 
is. Zijn de prijzen inclusief ontbijt dan is dat voor maximaal 
2 personen per kamer. Voor de overige personen is het ontbijt 
ter plaatse te betalen. Meestal heeft u de keuze tussen een 
goedkoper niet-annuleerbaar/niet-wijzigbaar tarief en een iets 
duurder (beperkt) annuleerbaar tarief waarbij u de kamer kunt 
annuleren met beperkte annuleringskosten (bijvoorbeeld enkel 
de eerste nacht wordt aangerekend bij annulering).

Het gebeurt vaak dat een hotel werkt met statische én dyna-
mische prijszetting. 

Reserveert u een hotel uit onze brochure aan dagprijs dan zijn 
de rubrieken ‘uw voordeel’, ‘kinderen’, ‘bonus’ en ‘bijzonder-
heden’ (zoals vermeld op onze website onder het tabblad ‘prijs-
lijst’) niet van toepassing. 

Naast voormelde hotels, zijn wij ook nog rechtstreeks ver-
bonden met duizenden hotels, waar ook ter wereld. Indien u 
graag zou overnachten in een bepaald hotel dat u niet in onze 
brochure terug vindt, dan moet u zeker eens op onze website 
www.transeurope.com een kijkje nemen. De kans is groot dat 
wij u het hotel wel kunnen aanbieden aan dagprijs. 

Lokale taksen (verblijfstaksen) zijn nooit inbegrepen en moe-
ten steeds ter plaatse worden betaald.

Kamerverdeling van 01/06/2017 tot 02/06/2017Kamerverdeling van 01/06/2023 tot 02/06/2023

€ 97,4017/05/22,

17/05/22,

17/05/22,

17/05/22,

2 singles

€ 98,70

€ 111,50

€ 111,50

Statische prijzen Dynamische prijzen

Altijd een scherpe prijs

Voor alle hotels waarmee wij een contract hebben 
afgesloten hebben wij erg competitieve prijzen be-
dongen.

Deze prijzen slaan steeds op een beperkt aantal ka-
mers. Daarenboven behoudt de hotelier zich het recht 
voor om in bepaalde gevallen tijdens de looptijd van 
het contract de prijzen aan te passen. Dit zorgt ervoor 
dat de prijs een erg vluchtig gegeven is geworden die 
kan gewijzigd worden in functie van de bezetting.

Om zeker geen verkeerde verwachtingen te creëren 
hebben wij geopteerd om geen prijstabellen in onze 
brochure te publiceren. Wij beperken ons tot het aan-
duiden van een prijscategorie, gebaseerd op een ge-
middeld prijsniveau, en dit zonder rekening te houden 
met de toegekende (vaak substantiële) voorwaarden. 

De prijscategorie wordt aangeduid met €-symbolen, 
waarbij het prijsniveau kan variëren van één tot vijf 
€-symbolen. 

€: een gemiddelde prijs per persoon per nacht 
van minder dan € 50.-

€€: een gemiddelde prijs per persoon per nacht 
van € 50.- tot € 100.-

€€€: een gemiddelde prijs per persoon per nacht 
van € 100.- tot € 150.-

€€€€: een gemiddelde prijs per persoon per nacht 
van € 150.- tot € 200.-

€€€€€: een gemiddelde prijs per persoon per nacht 
van meer dan € 200.-

In één oogopslag  weet u of een bepaald hotel al dan 
niet past binnen uw reisbudget.

Indien een bepaald hotel uw interesse wegdraagt 
kunt u op onze website de prijstabel raadplegen die 
hoort bij het hotel van uw keuze (tabblad prijslijst). 
De prijzen op deze pagina vermeld zijn gebaseerd op 
ons contract met de hotelier en vormen een getrouwe 
weergave van onze prijzen op het ogenblik van de 
opmaak van deze pagina. 

Indien er echter na de opmaak van de betrokken 
pagina nog wijzigingen aan prijzen en/of voordelen 
optreden dan zullen wij u steeds vooraf en ondub-
belzinnig informeren via uw reisagent. 

Belangrijk hierbij is dat enkel de prijzen en de voor-
delen gecommuniceerd bij het plaatsen van de reser-
vering bindend zijn.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt de hotel-
prijs steeds uitgedrukt per persoon per nacht inclusief 
ontbijt. Om de prijs per persoon te bepalen wordt 
steeds uitgegaan van een optimale kamerbezetting, 
wat betekent dat een tweepersoonskamer ook effec-
tief wordt bezet door twee personen.

Lokale taksen (verblijfstaksen) zijn nooit inbegrepen 
en steeds ter plaatse te betalen.
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STANDAARDINFORMATIEFORMULIER VOOR 
PAKKETREISOVEREENKOMSTEN
De combinatie van reisdiensten die u wordt aange-
boden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 
2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde 
reisarrangementen en reisdiensten.

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten 
die voor pakketreizen gelden. T-HL Belgium NV is ten 
volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van 
de volledige pakketreis.

T-HL Belgium NV beschikt ook over de wettelijke ver-
plichte bescherming om u terug te betalen en, indien 
het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatrië-
ren ingeval zij insolvent wordt. Verzekerd tegen finan-
cieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen o.v.v., 
Metrologie laan 8, 1130 Brussel, www.gfg.be

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

- Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de 
reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis 
ontvangen.

- De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van 
alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opge-
nomen, berust altijd bij ten minste één professio-
neel.

- De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gege-
vens inzake een contactpunt via welk hij contact kan 
opnemen met de organisator of de reisagent.

- De reiziger kan de pakketreis, met inacht neming van 
een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling 
van extra kosten, aan een andere persoon overdra-
gen.

- De prijs van de pakketreis kan alleen worden ver-
hoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoor-
beeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk 
in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval 
niet later dan twintig dagen vóór het begin van de 
pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 
% van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de 
overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich 
het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft 
de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer 
de relevante kosten zouden afnemen.

- Ingeval een van de essentiële elementen van de 
pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzien-
lijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst 
zonder betaling van een opzeg vergoeding opzeggen 
en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de 
professioneel die voor de pakketreis verantwoorde-
lijk is, de pakket reis vóór het begin van de pakketreis 
annuleert, heeft de reiziger recht op terug betaling 
en, indien passend, op een schadevergoeding.

- De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke 
omstandigheden zonder betaling van een opzeg-
vergoeding vóór het begin van de pakketreis op-
zeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van 
bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die 
waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pak-
ketreis.

- Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen 
tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen te-
gen betaling van een passende en gerechtvaardigde 
opzegvergoeding.

- Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke 
elementen van de pakketreis niet zoals afgespro-
ken kunnen worden geleverd, moet een geschikt 
alternatief arrangement aan de reiziger worden aan-
geboden, zonder extra kosten. Indien de diensten 
niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst 
en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering 
van de pakketreis en de organisator dit probleem 
niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakket-
reisovereenkomst zonder betaling van een opzeg-
vergoeding opzeggen.

- In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of 
niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht 
op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.

- De organisator is verplicht reizigers die in moeilijk-
heden verkeren, bijstand te verlenen.

- Indien de organisator of de doorverkoper insolvent 
wordt, zullen de betaalde bedragen worden terug-
gestort. Indien de insolventie van de organisator of, 
indien van toepassing, de doorverkoper na het be-
gin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de 
reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor re-
patriëring van de reiziger gezorgd. T-HL Belgium N.V. 
heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien 
bij Garantiefonds Reizen. Wanneer diensten door 
de insolventie van T-HL Belgium N.V. niet worden 
verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in 
voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact 
opnemen (Garantie fonds Reizen®, Metrologielaan 
8, B-1130 Brussel, www.gfg.be, tel. 02/240 68 00, 
info@gfg.be).

Het reiscontract met Transeurope is conform

- alle regelgevende bepalingen, in het bijzonder de wet betreffen-
de de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen 
en reisdiensten van 21 november 2017

- de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Rei-
zen voor pakketreisovereenkomsten (u boekt bij ons het hotel én 
het transport) of voor reisdienstovereenkomsten (u boekt bij ons 
uitsluitend het hotel)

- onze bijzondere reisvoorwaarden

U kunt de algemene en bijzondere reisvoorwaarden online consul-
teren op:

www.transeurope.com/nl-be/reisvoorwaarden.html

T-HL Belgium NV, Sint-Jakobsstraat 52, 8000 Brugge
Ondernemingsnummer: 0439.188.581, RPR Brugge
Verantwoordelijke uitgever: T-HL Belgium NV
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ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! 
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous rembour-
sons les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation 
de votre voyage.

GARANTIES
A. ANNULATION  
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
La franchise en cas d’annulation s’élève à € 25 par 
personne avec un maximum de € 50 par dossier.
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire, 

d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré, de 
l’hôte, du remplaçant professionnel ou d’un compagnon 
de voyage  

Couverture en cas de maladie chronique ou 
préexistante si médicalement il n’existait aucune 
contre-indication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la souscription 
du contrat d’assurance! 
- Complications pendant la grossesse 
- Licenciement pour des motifs économiques 
- Examen de repêchage 
- Divorce ou séparation de fait  
- …

B. ASSISTANCE VOYAGE
ASSISTANCE PERSONNES
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimité
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE  
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

BAGAGES 1er RISQUE
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) jusqu’à 

€ 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

VOYAGE DE COMPENSATION 
En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

OPTION ASSISTANCE VEHICULE
Valable en Europe pour des véhicules de maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers en cas 

d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement 

PRIMES
A: Annulation: 3,5%
B: Assistance voyage: 2%
A+B: ALL-IN: 4%
Option uniquement en complément à la formule 

assistance voyage ou all-in 
Assistance véhicule: € 15

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas 
de valeur contractuelle.

En collaboration avec 

VERZEKERINGEN  BELGIË

PROTECTIONS REISVERZEKERINGEN
Kleine ongelukjes zijn op reis snel grote drama’s.
Vertrek dus niet zonder bescherming!
Indien u de reis niet haalt, betalen wij u de kosten terug.
Sluit de verzekering af bij de reservering van uw reis.

WAARBORGEN
A. Annulering
Annulatie- of wijzigingskosten tot € 10.000
Vrijstelling bij annulering: €  50  per persoon beperkt tot 
€ 100 per dossier
- Ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, de partner 

of een familielid tot in de 2e graad
- Dekking van chronische of reeds bestaande ziekte indien 

er medisch gezien geen enkele tegenindicatie bestond 
voor het uitvoeren van de reis op het ogenblik van de boe-
king van de reis én van het afsluiten van de verzekering

- Ernstige onverwachte verwikkelingen tijdens de zwanger-
schap

- Ontslag wegens economische redenen
- Herexamen
- Echtscheiding of feitelijke scheiding
-...

B. Reisbijstand
Bijstand personen
- Medische kosten (vrijstelling van € 25) - onbe perkt
- Nabehandelingskosten ten gevolge van een reis ongeval 

tot € 5.000
- Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
- Vervroegde terugkeer wegens dringende reden
- Medisch verplicht verlengd verblijf
- Familiale bijstand in het buitenland
- Opsporings- en reddingskosten tot € 12.500

Kapitaal reisongeval
- Overlijden € 7.500
- Bij blijvende invaliditeit tot € 15.000

Bagage 1e risico
- Beschadiging, diefstal en niet-aflevering (vrijstelling van 

€ 50) tot € 1.250
- Eerste aankopen bij laattijdige aflevering (minimum 

12 uur) tot € 250

Compensatiereis
Indien u vroeger moet terugkeren door een repatriëring, krijgt 
u een waardebon. Daar kan u later opnieuw mee op reis gaan.

PREMIES
A: Annulering: 5,25% (min. € 15 per persoon)
B: Reisbijstand: 2% (min. € 10 per persoon)
A+B: ALL-IN: 6% (min. € 20 per persoon) Europa
A+B: ALL-IN: 7% (min. € 35 per persoon) Wereld

Optie:
uitsluitend te boeken bij reisbijstand of all-in
Bijstand voertuig: € 20 per voertuig

Protections is een product verzekerd door ATV NV (code 1015).
Deze pagina is slechts een beknopt overzicht van de algemene 
voorwaarden en heeft geen enkele contractuele waarde

In samenwerking met

Meer info: zie www.transeurope.com/nl-be/verzekeringen.html
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