Onze selectie

vakantie in de natuur

--

Inhoudstafel (vakantie in de natuur)
ANTWERPEN
Beerse (Vlimmeren)

Hoeve Megusta Studio's

1

Boom

B&B De Schorre

3

Brasschaat

Casa Ametza

4

Kasterlee (Lichtvaart)

Hostel Wadi (de Hoge Rielen)

6

Vorselaar

De Berkelhut

7

Westerlo

Jeugdherberg Boswachtershuis

8

Zandhoven

Vakantiecentrum Zorgverblijf
Hooidonk
Jeugdherberg Gagelhof

9

10

Beringen

Hoeve Genemeer

11

Borgloon (Gors-Opleeuw)

Hotel De Pastorie

12

Genk (Bokrijk)

Jeugdherberg De Roerdomp

13

Gingelom (Borlo)

Hotel Het Pachthof

14

Gingelom (Vorsen)

Vakantiewoning Hoeve Jadoul

15

Grote-Brogel

Jeugdverblijf Breugelhoeve

17

Kinrooi (Ophoven)

Botel Ophoven

19

Lanaken

Eurotel Lanaken - Different Hotels

20

Oudsbergen

Hoeve Rubrecht

21

Voeren (Sint-Martens-Voeren)

Jeugdherberg De Veurs

23

Huis van Maria

24

Brakel (Everbeek)

De Kleppe

25

Geraardsbergen (Onkerzele)

Jeugdherberg 't Schipken

27

Maldegem

BenBSjeRie

28

Zoersel

LIMBURG

VLAAMS-BRABANT
Scherpenheuvel

OOST-VLAANDEREN

Jeugdherberg Die Loyale

30

Oudenaarde (M ater)

Vakantiewoning De Oude Notelaer

31

Ronse

La Quitapenas

33

34

Damme (Moerkerke)

Sint-Andriesabdij Zevenkerken "Oase
van stilte"
B&B Altijd Genieten

35

Diksmuide-Leke

Vakantiehuis Lappersfort

37

Heuvelland (Westouter)

Hotel Belvedere

39

Tielt

De Landweg

40

Wakken

B&B De Zoete Kers

42

Zedelgem

Bezinningscentrum Priorij Bethanië

44

Zuienkerke

Zorghotel Domein Polderwind

46

WEST-VLAANDEREN
Brugge (Sint-Andries)

Wetschot 58 - 2340 Beerse (Vlimmeren) / www.hoevemegusta.be

Hoeve Megusta Studio's
Buitengewone boerderijbeleving in de natuur
tussen de dieren, echt
genieten!
Wil je eens echt kunnen meewerken
op een boerderij. dieren voederen en
knuffelen? Of gewoon lekker genieten
van de natuur? Bij ons op de boerderij
kan dit allemaal'
Hoeve Megusta biedt vakantiestudio's
aan voor volwassenen en kinderen met
bijzondere zorgbehoeften (een mentale
en/of fysieke handicap, chronisch ziek, .. .l.

60

NIEUW

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Studio !max. 5 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed (of2 afzonderlijke
éénpersoons bedden)
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat,
microgolf, koelkast
- De studio's zijn rolstoeltoegankelijk

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Turnhout
- In Turnhout snelbus 416 richting Antwerpen
- Afstappen aan halte "Vlimmeren Kerk"
- Van bushalte nog 1 km te voet
OF
- In Turnhout snelbus 417 richting Antwerpen
- Afstappen aan halte "Vlimmeren Statiestraat"
- Van bushalte nog 1,6 km te voet
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WANNEER EN HOE BET ALEN
- Waarborg:€ 100,00
- Voorschot: 50% (te betalen bij de reservatie)
- Het volledige bedrag dient ten laatste op de dag
van aankomst betaald te zijn.

Studio

Kort weekend (vr-zol

EXTRA INFO

Studio

Midweek (ma-vrl

€ 210,00

- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- In juli en augustus is enkel weekverhuur mogelijk. Buiten de zomervakantie is ook midweeken weekendverhuur mogelijk.
- De studio's zijn specifiek voor volwassenen en
kinderen met bijzondere zorgbehoeften (mentale
en/of fysieke handicap. chronisch ziek, . ..l.
- Huisdieren zijn niet toegelaten in de studio
zelf, maar wel in de ruime schuur.

Studio

Week (vr-vrl

(350,00

EXTRA KOSTEN
- Prijs huisdier:€ 5,00 per nacht

€ 140,00

TUSSENSEIÏOEN
Studio

Kort weekend (vr-zol

€ 210,00

Studio

Midweek (ma-vrl

(280,00

Studio

Week (vr-vrl

(420,00

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 31 augustus
Tussenseizoen: van 1 april t.e.m. 30 juni, van 1 t.e.m. 30 september
laagseizoen: van 1 januari t.e.m. 31 maart. van 1 oktober t.e.m. 31 december

~ lEDEREEN VERDIEJ\l'T VAKANTIE / OP VAKANTIE
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B&B De Schorre
Wandel en fiets je weekendje
weg in de Rupelstreek!
Onze B&B ligt in de achtertuin van het
provinciaal natuur- en recreatiedomein De
Schorre (Tomorrowlandl en de ongerepte
Kleiputten van Terhagen. Op een
steenworp van de rivier de Rupel en op
wandelafstand van het (winkellcentrum
van Boom. Onze recent gerenoveerde
rustige gastenkamer. gelegen op de
eerste verdieping. bestaat uit een kleine
leefruimte en een slaapkamer op het
mezzanine gedeelte. Naast de kamer
bevindt zich je eigen badkamer.
Ontbijt. koffie- en theefaciliteiten en
zoveel meer zijn in de prijs inbegrepen.

WANNEER GELDIG

NIEUW

WANNEER EN HOE BETALEN

lïl.

- Volledige bedrag op voorhand te betalen via
overschrijving op IBAN: BE73 9733 8430 6960 met
vermelding van dag van aankomst+ reserveringsnummer
- Na akkoord binnen de 24 u. te betalen.
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JUL

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig
- De accommodatie is niet geschikt voor mensen
die minder mobiel zijn. Dit wegens een steile
trap en mezzanine.
- Ontbijt is gratis voor kinderen t.e.m. 3 jaar.
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EXTRA KOSTEN
- Huur kinderbed (t.e.m. 3 jaar):€ 10,00 per stuk
- Toeslag late check-out om 15 u. lin plaats
van om 11 u.l: € 20,00
- Supplement nood matras voor 1 persoon:
€ 35,00 per nacht !inclusief ontbijt)

GRATIS

GRATIS

BETALEND

GRATIS

- Van 6 januari t.e.m. 18 juli
- Van 10 augustus t.e.m. 21 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kamer Ivoor 1 of 2 personen)
- Eénpersoons bedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar loom
- In Boom bus 500 richting Mechelen
- Afstappen aan halte "Boom Bos straat"
- Vanaf bushalte nog som te voet

38

Eénpersoons kamer
Tweepersoonskamer
(1 volwassene+ 1 kind t.e.m. 12 raar:
Tweepersoonskamer (2 volwassenen!
Eén persoons kamer
Tweepersoonskamer
(1 volwassene+ 1 kind t.e.m. 12 laar)
Tweepersoonskamer (2 volwassenen)

1 nacht

(56,70

1 nacht

(70,00

1 nacht

(80,00

2 nachten

(95,00

2 nachten

( 130,00

2 nachten

(145,00

~ IEDEREEN VERDIENT VI\KANTJL / OP VAKANTIE
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Zwembadweg 5 - 2930 Brasschaat / www.casa-ametza.be

Casa Ametza
In onze integraal
toegankelijke vakantiehuisjes kan je zalig
genieten in de rust van
het mooie park van
Brasschaat.
Welkom bij Casa Arnetzal
Casa Ametza betekent letterlijk
'droomhuis' in het Baskisch en figuurlijk
eigenlijk ook.
De bruisende stad Antwerpen ligt vlakbij
maar er is nog zo veel meer moois te
zien en te beleven in de nabije en verdere
omgeving.
iedereen is hier welkom1 De huizen zijn
voorzien van een volledig ingerichte
keuken met vaatwasser. een frisse eet- en
zitplaats en 2 slaapkamers met badkamer
tussenin. Ze hebben een oppervlakte van
70 m' en een terras van 20 m'. Naast
het terras staan groene hagen die je
voldoende privacy geven. Wil je toch eens
buurten? Dan stap je gewoon van je
terras recht de gezamenlijke tuin in.

62

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Vakantiewoning 4 personen
- 4 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Vakantiewoning 6 personen
- 2 éénpersoonsbedden
- 2 stapelbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf.
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Kapellen
- In Kapellen bus 7B0 richting Wijnegem
- Afstappen aan halte "Brasschaat Sportcentrum"
- Vanaf de bushalte nog 150m te voet
OF
Trein naar Antwerpen-Luchthal
- In Antwerpen-Luchthal bus 640 richting
Noorderkempen
- Afstappen aan halte Kerk "Bredabaan"
- Vanaf de bushalte nog 800m te voet
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 100,00
- Voorschot: 30% (bij reservatie te betalen)
- Resterend bedrag minstens 4 weken op voorhand betalen
- Betalingen enkel via overschrijving

EXTRA INFO
- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen

EXTRA KOSTEN
- Eindschoonmaak (optioneel):€ 50,00
- Huur lakens (optioneel):€ 6,00 per pakket

Vakantiewoning 4 personen

Kort weekend tvr-zo)

Vakantiewoning 4 personen

Midweek (ma-vr)

( 241,50

Vakantiewoning 4 personen

Week (ma-mal

€416,50

Vakantiewoning 6 personen

Kort weekend (vr-zol

€224,00

Vakantiewoning 6 personen

Midweek (ma-vr)

€297,50

Vakantiewoning 6 personen

Week (ma-mal

(521,50

Vakantiewoning 4 personen

Kort weekend tvr-zo)

(252,00

Vakantiewoning 4 personen

Midweek (ma-vr)

€ 339,50

(175,00

HOOGSEIZOEN

Vakantiewoning 4 personen

Week (ma-mal

( 591,50

Vakantiewoning 6 personen

Kort weekend (vr-zol

(322,00

Vakantiewoning 6 personen

Midweek (ma-vr)

(423,50

Vakantiewoning 6 personen

Week (ma-mal

€745,50

SEIZOENEN
Hoogseizoen: Belgische schoolvakanties
laagseizoen: alle overige periodes

~ lEDEnEEN VERDIENT VAKANTIF / OP VAKANTIE
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Molenstraat 62 - 2460 Kasterlee (Lichtaart) / ww w. dehogerielen.be

Hostel Wadi (de Hoge Rielen)
Logeren in het midden van
de natuur.

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
Hostel Wadi is een cirkelvormig gebouw
op domein de Hoge Rielen. Je wordt
omgeven door 230 hectare aan bos
en natuurgebied. Hostel Wadi is een
architecturaal hoogstandje waarbij je in
direct visueel contact met de natuur bent.
Je logeert in een vierpersoonskamer.
Ontbijt. een lakenpakket en 1 handdoek
per persoon zijn inbegrepen in de prijs.
Bij de Hoge Rielen is iedereen welkom.
van kleinere groepen. diverse vormingsinstellingen. studenten. gezinnen,
fietstoeristen tot de individuele reiziger.

- Voorschot: 25% (te betalen 14 dagen na reserveri ngl
- Resterend bedrag wordt 10 dagen na vertrek
toegestuurd

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Domein de Hoge Rielen is een autovrij domein.
Er is wel een parking vlakbij Hostel Wadi gelegen.
- De prijzen zijn variabel. De opgegeven prijs
(€ 50,00) is een maximumprijs. Exacte prijzen
zullen op het moment van boeking doorgegeven
worden.

EXTRA KOSTEN
WANNEER GELDIG
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- Toeristenbelasting:€ 0,25 per persoon per
nacht
- Maaltijden bijboeken is mogelijk
(vooraf reserveren noodzakelijk):
Middagmaal:
ongeveer€ 10,50 per persoon per maaltijd
Avondmaal:
ongeveer€ 7.40 per persoon per maaltijd

- Van 1 januari t.e.m. 11 december
- Van 23 december t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Vierpersoonskamer
- 2 stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Tielen
- Vanaf het station nog 2 km te voet
OF

- In Tielen bus 200 naar Kasterlee (erg beperkt)
- Afstappen aan halte "tlchtaart de Hoge Rielen'"
- Van bushalte nog 60m te voet

56
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www.berkelhoeve.eleast.be/verblijfsformules/de-berkelhut

De Berkelhut
Een fantastische ervaring
in een trekkershut te
midden van de vijver en
de dieren.
Te midden van de natuur en de dieren.
achteraan het domein van de Berkelhoeve.
kan je op een heel erg rustige en
idyllische plek in de Berkelhut verblijven
en/of overnachten.

NIEUW

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
llerkelhut 11 tot 4 personen)
- 2 stapelbedden
- Badkamer met toilet en wasbak
- Gedeelde douches op het domein
- Keu ken met koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Herentals
- In Herentals bus richting Antwerpen
- Afstappen aan halte "Vorselaar Proosthoevebaan"
- Vanaf de bushalte ongeveer 2,5 km te voet
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag voor aankomst te betalen
- Na aanvraag van de reservatie ontvang je een
bevestiging met de betalingsmodaliteiten

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

64
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Jeugdherberg Boswachtershuis
De schitterende ligging
aan de rand van het bos
maakt deze jeugdherberg
zeer geschikt voor
wandelliefhebbers.
In deze gezellige jeugdherberg word
je warm onthaald. De jeugdherberg
is eigenlijk een oud boswachtershuis
dat gemoderniseerd werd. Er zijn veel
interessante wandel- en fietsroutes. Er
is bovendien een grote speelweide met
speeltuin.

■

WANNEER EN HOE BETALEN

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Deze prijzen gelden enkel voor meerbedkamers,
niet voor single-of tweepersoonskamers.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen
een korting van 20% op het standaardtarief bij
boekingen voor max. 3 nachten.
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- Huur handdoeken (optioneel):€ 1,50 per stuk

WANNEER GELDIG

.

~

1

Il
Il

EXTRA KOSTEN

- Van 1 maart t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

E

-

- Waarborg:€ 500,00 (enkel voor groepen)
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

GRATIS

IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

-

liïïl
GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

HET VERBLIJF
Meerbedkamer Ivoor 4, 6, 8 of14 personenl
- Stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Geel
- In Geel bus 490 naar Aarschot
- Afstappen aan halte "Merodedreef'
- Van bushalte nog 2 km te voet
OF
Trein naar Herentals
- In Herentals bus 54 naar Westerlo
- Afstappen aan halte "Merodedreef'
- Van bushalte nog 2 km te voet

T.e.m. 2jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

( 18,43

van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

€ 26,52

Vanaf 30 jaar

1 nacht

€ 28,47

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Vakantiecentrum
Zorgverblijf Hooidonk
Even met vakantie ... maar
toch in een veilige en
aangepaste omgeving
waar je gezondheidszorgen
onze bijzondere aandacht
krijgen.
Wij laten je genieten van het mooie park,
de minigolf, de petanque, het restaurant.
de bar en de prachtige omgeving.
Zorgverblijf Hooidonk is een centrum
gespecialiseerd in mensen die zorg nodig
hebben.
Zorgverblijf Hooidonk bestaat uit een
aangepaste infrastructuur gelegen in een
rustige groene omgeving. Wij voorzien
een huiselijke sfeer waar gastvrijheid,
geborgenheid en een deskundige
omkadering centraal staan. Wij omringen
onze gasten met verpleegkundige en
paramedische hulp. In het restaurant
serveren wij aangepaste maaltijden met
een gastronomische toets.

HET VERBLIJF

E

V V V V V V

Kamer Ivoor 1 of 2 personen)
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
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Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-Centraal bus 427 richting Herentals
- Afstappen aan halte "Zandhoven Goormans-

GRATIS

s traat"
- Van bushalte nog 1,5 km te voet

TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

GRATIS

GRATIS

GRATIS

a

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 20% (te betalen bij reservatie)
- Resterend bedrag 1 maand voor aankomst aften
laatste op laatste dag van verblijf te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Alle diëten zijn mogelijk.

Tweepersoonskamer

$i

■IJ

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

1 nacht

IEDEREEN VERDlENT VAKANTJE / OP VAKANTIE

(55,00
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Jeugdherberg Gagelhof
Dankzij de ligging aan de
rand van het Zoerselbos,
is de jeugdherberg een
ideaal uitgangspunt voor
wie een rustige wandelof fietsvakantie wil
doorbrengen.
Het 'Gagel hof werd meer dan 40 jaar
geleden gebouwd door een ploeg
vrijwilligers. Een goed uitgeruste
trekkerskeuken staat ter beschikking voor
zowel individuen als groepen.

■

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN

X X X X X

- Waarborg:€ 250,00 (enkel voor groepen)
- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

JAN

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Deze prijzen gelden enkel voor meerbedkamers.
niet voor single- of tweepersoonskamers.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen
een korting van 20% op het standaardtarief bij
boekingen voor max. 3 nachten.

FEB

-.,/
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X X X

a

HET VERBLIJF
Meerbedkamer (max. 4 personen!
- Stapelbedden en/of één persoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet

MEI

OKT

AUG

GRATIS

- Van 1 juni t.e.m. 31 augustus
- Op basis van beschikbaarheid

APR

JUL
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- Huur handdoeken (optioneel):€ 1.50 per stuk

MRT
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GRATIS

EXTRA KOSTEN
WANNEER GELDIG
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T.E.M. 2 JAAR

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Turnhout of Antwerpen
- In Turnhout bus 417 richting Antwerpen of in
Antwerpen bus 417 richting Turnhout of bus 427
richting Herentals
- Afstappen aan halte "Zoersel Zandstraat"
- Van bushalte nog 2 km te voet

58

1e.m. 2jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m 15 jaar

1 nacht

( 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

( 26,52

vanaf30 jaar

1 nacht

( 28,47
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NIEUW

Hoeve Genemeer
Met of zonder zorg, wij
vertroetelen je! Onze
missie is: "Ertussenuit
zonder beperkingen".
Vakantielogies waar je ten volle kan
genieten van rust. actie en van elkaar. Hier
knijp je er even tussenuit met je groep.
team of familie. Zonder beperkingen.
maar altijd omringd met de beste zorg.
Onze grootste troeven: ontwaken aan
de voet van een groene mijnterril. De
geluiden van de natuur die je wekken.
Elke kamer heeft eigen sanitair.
Gemeenschappelijke beleving voor het
hele gezin: van individu tot groep van
28 personen.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

IIIJ E

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Beverlo
- Vanaf het station nog 1,1 km te voet

WANNEER EN HOE BETALEN

V V V V V V

- Waarborg: € 250,00
- Volledige bedrag op voorhand te betalen via
overschrijving
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EXTRA INFO
- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- De volledige woning is rolstoeltoegankelijk.

GRATIS

EXTRA KOSTEN

BETALEND

Il rll

- Toeristenbelasting:
€ 2,00 per persoon per nacht
- Eindschoonmaak (optioneell: € 70,00
- Huur lakens (optioneell: € 8,00 per pakket
- Maaltijden bijboeken is mogelijk (optioneell:
Middagmaal: € 10,00 per persoon per dag
Avondmaal: € 17,00 per persoon per dag
- Eénpersoonstoeslag: € 45,00 per nacht

.

GRATIS

GRATIS

a ■

HET VERBLIJF
Hoeve lmax. 28 personen)
- Eénpersoons-, tweepersoons- en stapelbedden
- Badkamer met douche, bad en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. microgolf, oven,
koelkast

106

Alle leeftijden

Lang weekend (vr-ma)

€87,75

Alle leeftijden

Midweek (ma-vrl

€ 117,00

Alle leeftijden

Week (ma-zo)

(204,75

~ IF.DEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Martinusstraat 34 - 3840 Borgloon (Gors-Opleeuw) / www.depastorie.be

Hotel De Pastorie
In De Pastorie logeer je
in een gerestaureerde
pastoriekamer in een
rustig dorpje te midden
van boomgaarden,
akkers, kastelen en
vierkantshoeves.

Het rustige dorpje Gors-Opleeuw ligt op
een knooppunt van het Haspengouws
fietsroutenetwerk. De streek kent heel
wat interessante bezienswaardigheden
en mooie landschappen. De gastvrije
en enthousiaste ploeg van De Pastorie
staat klaar om je verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken.

WANNEER GELDIG

-

OPENBAAR VERVOER

Je kunt relaxen in de tuin en al wandelend
of fietsend de fruitige omgeving
ontdekken.

- Van 1 februari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

■

Driepersoonskamer
- 1 éénpersoonsbed
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet

Trein naar Tongeren of Hasselt
- In Tongeren of Hasselt bus 4 richting
respectievelijk Hasselt oflongeren
- Afstappen aan halte "Weg naar Gors-Opleeuw"
- Van bushalte nog 1,2 km te voet
- Bel gerust om te vragen ofweje daar oppikken
(tot 17 u.l
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GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag tijdens het verblijf te betalen,
cash of met bancontact.

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Tijdens weekends minimum 2 nachten te
reserveren.
- Uitgezonderd op woensdag, zondag en feestdagen is er geen avondmaal beschikbaar.
- Voor kinderen tot 12jaar zijn er andere prijzen
voor verblijf en catering.

PRIJZEN PER KAMER

■■11
a ■
11
GRATIS

EXTRA INFO

HET VERBLIJF
Eénpersoonskamer
- 1 éénpersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

X

JAN

1

DUUR

GRATIS

KAMER &
ONTBIJT

GRATIS

GRATIS

HALF
PENSION

HEEL HET JAAR DOOR

($

Eén persoons kamer

1 nacht

(45,00

(57,50

Tweepersoonskamer

1 nacht

(52,00

(77,00

Driepersoonskamer

1 nacht

€ 69,50

€107,00

IEDEREEN VERDJENT VAKANTlE / OP VAKANTIE

? AG-. 1.d-..

Boekrakelaan 30 - 3600 Genk (Bokrijk) / www.jeugdherbergen.be

Jeugdherberg De Roerdomp

■--

OPENBAAR VERVOER

Een groene beleving
voor jong en oud!
Bokrijk ligt in het hartje van de provincie
Limburg. tussen Hasselt en Genk.
De jeugdherberg 'De Roerdomp'
ligt midden in een bijzonder mooi
natuurgebied en vlakbij het domein
van Bokrijk. Je wordt er heel vriendelijk
onthaald door de uitbater. De Roerdomp
is een echte aanrader voor families.
groepen. mindervaliden. natuurliefhebbers
en fietsers. Fietsknooppunt 71 passeert
langs de jeugdherberg.

WANNEER GELDIG
- Van 1 maart t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

Trein naar Genk
- In Genk bus G4 richting Bokrijk
- Afstappen aan halte "Boxberg Turfstraat"
- Van bushalte nog 750m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN

E

X

X V V V V
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V V V V

- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag op voorhand betalen

JUL
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m

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Deze prijzen gelden enkel voor meerbedkamers,
niet voor single- of tweepersoonskamers.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen een korting van 20% op het standaardtarief
bij boekingen voor max. 3 nachten.

GRATIS

Il

Il

EXTRA KOSTEN

GRATIS

am11

- Huur handdoeken (cptloneelkê 1,50 per stuk

Meerbedkamer Ivoor 4, 5, 6 of7 personenl
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet

PRIJZEN PER PERSOON

X
DEC

NOV

GRATIS

HET VERBLIJF

JUN

DUUR

HALF PENSION

HEEL HET JAAR DOOR
te.rn, 2jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

(18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

( 26,52

Vanaf30jaar

1 nacht

( 28,47

~ JE[iEREEN VERDJENT VAKANTJE / OP VAKANTIE
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Thewitstraat 8 - 3891 Gingelom (Borlo) / www. pachthof.co m

Hotel Het Pachthof
Het Pachthof is een
knus familiehotel in een
charmante vierkantshoeve
in Borlo, Haspengouw.
Je kan er op je twee oren slapen. want wij
staan garant voor een zorgeloze vakantie
met een Patton-tank voor de deur.
We bieden een warm welkom voor fietsers,
wandelaars. cultuursnuivers.
In de typisch Haspengouwse hoeve is ook
een taverne en een museum gevestigd.
Op de binnenkoer met rozentuin is een
ruim terras met taverne. waar men kan
verpozen na een wandeling of fietstocht.
Rohnny. Isabel en Betty verwachten jou.
Terug in de tijd. verrassend anders.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Landen
- In Landen bus 42 richting Sint-Truiden
- Afstappen aan halte "Borlo Kerk"
- Van bushalte nog 100m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledig bedrag 8 dagen na reservatie te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
- Eénpersoonstoeslag: € 25,00 per nacht
- Eénnachtstoeslag: € 30,00 per kamer

82
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~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Hoogstraat 34 - 3890 Gingelom (Vorsen) / w w w. hoevejadoul.be

Vakantiewoning Hoeve Jadoul
Hoeve Jadoul, een tweede
thuisgevoel niet ver van
huis.
Verblijf in de pure natuur. Ontdek de
kleuren en geuren van de boomgaarden.
geniet van het uitzicht van de velden al
fietsend of kom wandelend ons dorp
verkennen. Een tochtje met de tractor
is leuk voor groot en klein of verrijk je
kennis over onze actieve hoeve.
De verblijven kunnen afzonderlijk of
gezamenlijk gehuurd worden.
Onze hoeve is kind- en gezinsvriendelijk.
We hebben oog voor ieders comfort.
De ruime afgesloten binnenkoer
biedt bovendien vele
ontspanningsmogelijkheden. Bij minder
goed weer kan er gebruik gemaakt
worden van de polyvalente speelruimte.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Druivenverblijf lmax. 4 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Twee badkamers met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven,
microgolf, koelkast
Appel- en Perenverblijf lmax. 6 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 2 tweepersoonsbedden
- Drie badkamers met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven,
microgolf, koelkast
Kersenverblijflmax. 8 personen)
- 6 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Drie badkamers met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. oven.
microgolf, koelkast

Ook personen met een beperking kunnen
hier hun tweede thuis vinden.
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Bezoek zeker ook de fruitveiling van SintTruiden en ontdek het Gallo-Romeins
Museum te Tongeren.

08
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OPENBAAR VERVOER
TIJDENS HET WEEKEND:
Trein naar landen
- Vanaf het station belbus 730 richting Landen
- Afstappen aan halte "Vorsen Brouwerijstraat"
- Van bushalte nog IOOm te voet
TIJDENS WEEKDAGEN:
Trein naar Borgworm !Waremme)
- Vanaf het station bus 41/2 richting
Gare de Waremme
- Afstappen aan halte "Vorsen Brouwerijstraat"
- Van bushalte nog IOOm te voet

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig

Kort weekend (vr-zol

2 nachten

(245,00

Lang weekend (vr-mal
Midweek (ma-vrl

3 nachten
4 nachten

(259,00

Week (vr-vrl

7 nachten

( 315,00

(259,00

LAAGSEIZOEN - APPEL- OF PERENVERBLIJF
Kort weekend lvr-zol

2 nachten

(280,00

Lang weekend (vr-mal

3 nachten
4 nachten

( 301,00

Midweek (ma-vrl
Week (vr-vrl

7 nachten

(385,00

Kort weekend (vr-zol

2 nachten

( 322,00

Lang weekend lvr-mal

3 nachten

(350,00

Midweek lma-vrl

4 nachten

(350,00

Week lvr-vrl

7 nachten

(455,00

Kort weekend (vr-zol

2 nachten

(280,00

Lang weekend tvr-mal

3 nachten

( 301,00

Midweek lma-vrl

4 nachten

( 301,00

Week lvr-vrl

7 nachten

(350,00

( 301,00

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 80,00
- Volledig bedrag op voorhand te betalen, samen
met de waarborg

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- De toegang voor de rolstoelgebruiker is via de
hoeve poort.
- Een gratis rondleiding doorheen de boomgaarden wordt aangeboden.
- Het zwembad wordt verbouwd en is open vanaf
de paasvakantie.

LAAGSEIZOEN - KERSENVERBLIJF

"

HOOGSEIZOEN - DRUIVENVERBLIJF

HOOGSEIZOEN - APPEL- OF PERENVERBLIJF

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken loptioneell:
€ 8,00 per pakket
- Huur badjas (optioneel):€ 7,00 per stuk
- Ontbijt (optioneel bij te boeken):
€ 12,00 per persoon per dag (vanaflO jaarl en
€ 8,00 per persoon per dag Ivan 3 t.e.m. 9 jaarl.
T.e.m. 2jaar is dit gratis.
- Eénpersoonstoeslag: € 25,00 per nacht

Kort weekend lvr-zol

2 nachten

( 315,00

Lang weekend tvr-ma)

3 nachten

(343,00

Midweek lma-vrl

4 nachten

(343,00

Week lvr-vrl

7 nachten

(441,00

2 nachten

€364,00

HOOGSEIZOEN - KERSENVERBLIJF
Kort weekend lvr-zol
Lang weekend lvr-mal

3 nachten

(406,00

Midweek lma-vrl

4 nachten

(406,00

Week lvr-vrl

7 nachten

(504,00

FEEST- EN BRUGDAGEN/VERLENGDE WEEKENDS - DRUIVENVERBLIJF
Kort weekend (vr-zol

2 nachten

(350,00

Lang weekend (vr-mal
Midweek lma-vrl

3 nachten
4 nachten

(406,00
(406,00

Week lvr-vrl

7 nachten

(434,00

FEEST- EN BRUGDAGEN/VERLENGDE WEEKENDS - APPEL- OF PERENVERBLIJF

SEIZOENEN

Kort weekend lvr-zol

2 nachten

( 392,00

Feest- en brugdagen/verlengde weekends:
1 en 2 januari, van 15 t.e.m. 18 april. van 26 t.e.m.
29 mei, van 3 t.e.m. 6 juni, van 23 t.e.m.
25 december. 30 en 31 december
Hoogseizoen: van 3 t.e.m. 9 januari, van
25 februari t.e.m. 6 maart, van 1 t.e.m. 14 april,
van 19 april t.e.m. 25 mei. van 30 mei t.e.m.
2 juni, van 7 juni t.e.m. 30 september, van
28 oktober t.e.m. 6 november, van 26 t.e.m.
29 december
laagseiioen: alle overige periodes

Lang weekend lvr-mal

3 nachten

€434,00

Midweek (ma-vrl

4 nachten

(434,00

Week (vr-vrl

7 nachten

(532,00

FEEST- EN BRUGDAGEN/VERLENGDE WEEKENDS - KERSENVERBLIJF
Kort weekend lvr-zol

2 nachten

(420,00

Lang weekend (vr-mal

3 nachten

(490,00

Midweek (ma-vrl

4 nachten

(490,00

Week lvr-vrl

7 nachten

( 567,00

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTlb / OP VAKANTIE
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Weyerstraat 1 - 3990 Grote-Brogel / www.breugelhoeve.be

Jeugdverblijf Breugelhoeve
Overnachten bij
Breugelhoeve staat gelijk
aan tot rust komen te
midden van de weidse
velden, bossen en
landbouwbedrijven.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kamer Ivoor 4, 6, 11 of12 personen)
- Eénpersoons- en/of stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet

Trein naar Hamont
- In Neerpelt bus 48 richting Hasselt
- Afstappen aan halte "Grote-Brogel lelenstraat"
- Vanaf de bushalte nog SOOm te voet

Beleef het platteland in en rond
Breugel hoeve'

- Voorschot: 50%
- Volledige bedrag op voorhand via overschrijving
betalen of voorschot op voorhand via overschrijving betalen en resterend bedrag ter plaatse
met bancontact

WANNEER EN HOE BETALEN
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OPENBAAR VERVOER

Je kan kiezen voor een verblijf in het
ver bi ijfsgebouw met comfortabel
ingerichte kamers met apart sanitair
of je kiest "back to basics' voor een verblijf
in een van onze trekkershutten.

102
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EXTRA INFO
- Donsdekens en handdoeken zijn te huur of zelf
mee te brengen.
- Mits een toeslag kan je de keuken afhuren als
ontspanningsruimte of om zelf maaltijden te
bereiden.

EXTRA KOSTEN
- Huur donsdekens (optioneel):€ 6,00 per stuk
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 5,00 per pakket
- Huur vergaderzaal:€ 60,00 per dag
- Huur zelfkookkeuken: € 100,00 per dag

Kamer 4 personen

1 nacht

( 33,60

Kamer 6 personen

1 nacht

(50,40

Kamer 11 personen

1 nacht

(94,50

Kamer 12 personen

1 nacht

( 100,80

HOOGSEIZOEN
Kamer 4 personen

1 nacht

(42,00

Kamer 6 personen

1 nacht

(63,00

Kamer 11 personen

1 nacht

( 115,50

Kamer 12 personen

1 nacht

( 126,00

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 april t.e.m. 31 oktober
laagseizoen: van 1 januari t.e.m. 31 maart & van 1 november t.e.m. 31 december

~ IEDEREEN VERDIFNT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Agropolis Park 102 - 3640 Kinrooi (Ophoven) / www.botelophoven.be

Botel Ophoven
Een unieke locatie voor
een unieke beleving. Puur
én duurzaam onthaasten
op het water.
Temidden van de prachtige Limburgse
natuur van RivierPark Maasvallei
overnacht je op het water aan boord
van een omgebouwd vrachtschip. Botel
Ophoven heeft een vaste ligplaats op
Maasplas de Spaanjerd.
Je logeert in één van de 5 maxi cabins of
3 comfort cabins. De perfecte uitvalsbasis
voor allerlei activiteiten: wandelen, fietsen,
vissen, stadsbezoeken ... en natuurlijk
diverse watersporten waaronder het
varen met een elektrische StilSloep (geen
ervaring of vaarbewijs nodig).
Kom genieten van de rust van het water
en het onvergetelijke uitzicht.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

E

Maxi cab in 12 tot 4 personen!
- 1 tweepersoonsbed
- 2 slaapbanken
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Cienk
- In Genk bus 45 richting Maaseik. afstappen
aan halte "Van Eycklaan"
- In Maaseik bus 15 richting Molenbeersel,
afstappen aan halte "Ophoven 't Meulke"
- Vanaf de bushalte nog 1,2 km te voet
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WANNEER EN HOE BETALEN

GRATIS

- Volledig bedrag op voorhand te betalen per
overschrijving

Il

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Verblijf van minimum 2 nachten.

GRATIS

am

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,00 per persoon per nacht
- Ontbijt (optioneel bij te boeken):
€ 17,00 per persoon per nacht
- Prijs extra bed:
€ 30,00 per persoon per nacht

HET VERBLIJF
Comfortcabin 12 tot3 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 slaapbank
- Badkamer met douche, bad en toilet
Comfort cabin

~ JEDEREEN VERDlENT VAKANTIE

2 nachten

i OP VAKANTIE

(164,00

85
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~
Koning Albertlaan 264 - 3620 Lanaken
www.differenthotels.be/nl/hotels/eurotel-lanaken

Eurotel Lanaken - Different Hotels
Prachtig fietshotel nabij
Nationaal Park Hoge
Kempen
Natuurliefhebbers komen in Lanaken
volop aan hun trekken. Na een uitgebreid
ontbijt verken je al wandelend of fietsend
het Maasland of het Nationaal Park
Hoge Kempen, gelegen tegenover het
hotel. Maastricht ligt op slechts 6 km en
knooppunt 131 vind je aan het hotel. Voor
de shopliefhebbers is er Maasmechelen
Village Outlet shopping. Maastricht en
Hasselt. allemaal op een boogscheut
van het hotel. Geniet in de bar met een
drankje of zet je aan tafel in ons gezellig
restaurant. Met een super gemotiveerd
en oprecht team staan we elke dag klaar
om iedereen een aangenaam verblijf te
bezorgen.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk of Maastricht
- In Genk bus 45 richting Maaseik/Maastricht
- Afstappen aan halte "Lanaken Atheneum
Alicebourg"
- Vanaf de bushalte nog 1,4 km te voet

TER PLAATSE
- Fitness is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag ter plaatse bij check-in te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 4,50 per persoon per nacht
- Ontbijt (optioneel bij te boeken): gratis
(t.e.m. 9 jaar);€ 8,50 per persoon per nacht
(van 10 t.e.m. 11 jaarl; € 12,00 per persoon
per nacht lvanaf12jaarl
- Huur kinderbed:€ 20,00 per stuk per nacht
- Prijs parking:€ 9,50 per nacht
- Prijs huisdier (enkel honden):
€ 20,00 per nacht per dier (max. 2 dieren)

lïl.
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BETALEND

BETALEND

BETALEND

GRATIS

GRATIS

BETALEND

am ■

Basic kamer (max. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed of2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Comfort kamer !max. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed of2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Comfort kamer

86
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(69,30

Akkerstraat 16 - 3670 Oudsbergen / www.hoeve-rubrecht.be

Hoeve Rubrecht
Hoeve Rubrecht is
een kindvriendelijke
vakantiewoning gelegen in
het groene Oudsbergenen
en staat garant voor een
rustgevende vakantie op
de boerderij.
Patrick en Nicole heten jou welkom
op de site van hun vakantiewoning
Hoeve Rubrecht.
Hoeve Rubrecht is gelegen in Oudsbergen
(Meeuwen). een landelijke en rustige
gemeente in een bosrijke omgeving
met veel flets- en wandelmogelijkheden.
Onze vakantiewoning heeft alle troeven
voor een ontspannen en comfortabel
verblijf voor maximaal 7 personen.
Wij zijn een actief landbouwbedrijf
waar de kinderen ·s morgens en ·s avonds
kunnen meehelpen met het voederen
van de runderen en de neerhofdieren.
Tussendoor kunnen ze dolle pret
beleven met de go-carts. de zand bak. de
trampoline en een ruime speelomgeving.

112

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Vakantiewoning lmax. 7 personen)
- Eénpersoons-. tweepersoons- en stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
- Gedeelde keuken met koffiezetapparaat. oven,
microgolf. koelkast
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus 33 richting Ouds bergen
- Afstappen aan halte "Meeuwen Vliegeneinde"
- Van bushalte nog 850m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- waarborg: € 75,00
- Voorschot: 50% lte betalen bij reservering)
- Resterend bedrag ten laatste 14 dagen voor
aankomst te betalen

■-GRATIS

liïïlGRATIS

GRATIS

EXTRA INFO
- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- In het hoogseizoen is enkel weekverhuur mogelijk.

EXTRA KOSTEN
- Huur lakens loptioneell: € 8,50 per pakket

~ lEDEP.EEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 juli t.e.m. 31 augustus
Laagseizoen: alle overige periodes
Kort weekend lvr-zo)

2 nachten

(175,00

Lang weekend (vr-ma)

3 nachten

€ 210,00

Midweek lma-vr)

4 nachten

(245,00

Week (vr-vr)

7 nachten

(280,00

~ IEDEREEN VERDJEN1 VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Kom berg 40 - 3790 Voeren (Sint-Martens-Voeren) / www. jeugdherbergen.be

Jeugdherberg De Veurs
'Vergeten' paradijs voor
natuurliefhebbers.
De Voerstreek heeft een prachtig
golvend landschap. een overvloed aan
natuurschoon. rustige dorpjes. kastelen
en grote hoeves in brede valleien met
weilanden en bossen. Voor wandelaars
en fietsers zijn er tal van mogelijkheden
om vanuit de jeugdherberg de mooiste
hoekjes van de streek te verkennen.
Omdat de bezienswaardigheden vaak vrij
ver weg zijn. is het interessant als je hier
een eigen auto hebt.

WANNEER GELDIG
- Van 1 maart t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

■IJ

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Visé
- In Visé bus 39b richting Voeren-Tongeren
- Afstappen aan halte "Rijkswacht"
- Van bus halte nog 800m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag cash te betalen bij aankomst

X ..,/ ..,/ ..,/ ..,/

FEB

MRT

..,/

..,/

..,/

JUL

AUG

SEP

APR

MEI

JUN

..,/

..,/

..,/

OKT

NOV

DEC

GRATIS

Il 1111...
a Il
GRATIS

GRATIS

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

- Huur handdoeken (optioneel):€ 1,50 per stuk

Meerbedkamer Ivoor 3, 4, s, 6, 7 of8 personen!
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Eigen badkamer met douche en toilet
- Gedeelde keuken met microgolf, koelkast

PRIJZEN PER PERSOON

X

JAN

m

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Deze prijzen gelden enkel voor meerbedkamers,
niet voor single- of tweepersoonskamers.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen
een korting van 20% op het standaardtarief bij
boekingen voor max. 3 nachten.

EXTRA KOSTEN

HET VERBLIJF

E

DUUR

HALF PENSION

T.e.m. 2 jaar

1 nacht

gratis

Van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

( 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

( 26,52

Vanaf30 jaar

1 nacht

( 28,47

HEEL HET JAAR DOOR

~ IEDEREEN VERDIENT VA.KANTJE / OP VAKANTIE
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Huis van Maria
Huis van Maria wil vooral
de vele pelgrims die
Scherpenheuvel bezoeken
gastvrij ontvangen.
Voor wie rust, stilte en
bezinning zoekt.
Je kan hier uitblazen. op adem komen
en je vindt er altijd wel iemand om een
gesprek mee aan te knopen. De mooie
kapel nodigt uit tot gebed en bezinning.
Gedurende het hele jaar kan je er
informatie krijgen over bedevaarten en
allerlei activiteiten.

NIEUWE NAAM

■

WANNEER GELDIG
- Van 21 maart t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

-

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- Eénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met toilet en douche
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Diest of Aarschot
- In Diest of Aarschot bus 35 richting respectievelijk Aarschot of Diest
- Afstappen aan halte "Scherpenheuvel Gemeentehuis"
- Van bushalte nog 300m te voet
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WANNEER EN HOE BETALEN

GRATIS

- Volledige bedrag te betalen bij het vertrek
's ochtends

a

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn zelf mee te brengen.

PRIJZEN PER PERSOON

.1
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~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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De Kleppe
Op zoek naar een
toegankelijk verblijf. aan
een gunstig tarief. in
de natuur en dicht bij
de dieren? Met je gezin,
je familie of in groep?
Welkom op De Kleppe!
De Kleppe is er voor mensen voor wie
vakantie doorgaans niet zo evident is:
personen met een beperking. autisme.
mensen in armoede. personen met een
bijzondere hulpvraag. We hebben de
nodige zorghulpmiddelen en bieden
aangepaste activiteiten. We kregen ook
al in 2018 als eerste vakantiecentrum in
Vlaanderen het Autismevriendelijk label
van Autisme Centraal.
Op De Kleppe organiseren we
belevingsactiviteiten met boerderijdieren.
Dagelijks zien we mensen openbloeien bij
onze dieren.
De Kleppe ligt in het hart van de Vlaamse
Ardennen. een schitterende omgeving
voor wandelaars. fietsers en joggers. Of
gewoon om tot rust te komen.

136

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Mini-Kleppe 1 lmax. 6 personen)
- 4 éénpersoonsbedden en 1 slaapbank
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. oven, microgolf,
koelkast
Mini-Kleppe 2 lmax. 8 personen)
- 4 éénpersoonsbedden, l slaapbank en 1 stapelbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat. oven. microgolf,
koelkast
Kleine Kleppe lmax. 15 personen)
- 15 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
Grote Kleppe I max. 28 personen)
- 28 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Geraardsbergen
- In Geraardsbergen bus 78 richting Brakel
- Afstappen aan halte "Everbeek Plaats Beneden"
- Vanaf de bushalte nog 200m te voet

~ IEDEREEN VERDJENT VAKANTJE / OP VAKANTIE
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg:
* De Mini-Kleppe 1 of 2: € 100,00
* De Kleine Kleppe: € 200,00
* De Grote Kleppe: € 200,00
- Voorschot: 40%
(binnen de 14 dagen na reservatie te betalen op
rek.nr. BE12 0682 5002 4092 - BIC: GKCCBEBBl.
- Het resterende bedrag en de waarborg 1 week
voor aankomst te betalen.
- Je krijgt de waarborg ten laatste 3 weken na je
verblijf terug. Eventuele schadekosten worden
hiervan afgetrokken.

EXTRA INFO
-

Lakens zijn verplicht te huur.
Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
Heel het domein is rolstoeltoegankelijk.
Assistentiehonden zijn toegelaten. Andere
huisdieren op aanvraag en mits voorafgaand
akkoord.
- Vanaf april 2022 ontvang je bij overnachting
in dit verblijf vouchers ter waarde van 50 euro
per overnachting (max. 2 nachten) die je kan
inzetten om de streek te verkennen met taxi's.
Een initiatief van Toerisme Ronse, Toerisme
Oudenaarde, Toerisme Vlaamse Ardennen en
Toerisme Oost-Vlaanderen.

Mini-Kleppe 1

Lang weekend (vr-mal

(177,00

Mini-Kleppe 2

Lang weekend (vr-mal

(264,00

Kleine Kleppe

-

Grote Kleppe
HOOGSEIZOEN

Lang weekend (vr-mal

(573,00

Lang weekend tvr-ma)

€ 1059,00

.

Mini-Kleppe 1

Lang weekend (vr-ma)

(213,00

Mini-Kleppe 2

Lang weekend (vr-ma)

( 318,00

Kleine Kleppe

Lang weekend (vr-ma)

(690,00

Grote Kleppe

Lang weekend (vr-ma)

( 1269,00

Lang weekend (vr-ma)

( 222,00

ZOMERSEIZOEN
Mini-Kleppe 1
Mini-Kleppe 2

Lang weekend (vr-ma)

( 333,00

Kleine Kleppe

Lang weekend (vr-ma)

(720,00

Grote Kleppe

Lang weekend (vr-ma)

( 1332,00

SEIZOENEN
laagseizoen: van 10 januari t.e.m. 31 maart, van 18 oktober t.e.m. 22 december
Hoogseizoen: van 1 t.e.m. 9 januari, van 4 t.e.m.14 april. van 18 april t.e.m. 2juni, van 6 t.e.m. 30 juni,
van 1 september t.e.m. 17 oktober, van 23 t.e.m. 31 december
Zomeneizoen: van 1 t.e.m. 3 april, van 15 t.e.m. 17 april. van 3 t.e.m. 5 juni, van 1 juli t.e.m. 31 augustus

EXTRA KOSTEN
- Huur lakens (verplicht):€ 8,00 per pakket
- Eindschoonmaak (optioneel):
* De Mini-Kleppe 1: € 80,00
* De Mini-Kleppe 2: € 95,00
* De Kleine Kleppe: € 250,00
* De Grote Kleppe: € 375,00

~ JEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Kampstraat 59 - 9500 Geraardsbergen (Onkerzele) / www.degavers.be

Jeugdherberg 't Schipken
't Schipken is een tot

WANNEER EN HOE BETALEN

jeugdherberg omgebouwde
hoeve, smaakvol ingericht
en uitgerust met heel wat
comfort.
Aan de oever van de Dender, in een
rustige hoek van het provinciaal domein
"De Gavers" staan een 100-tal bedden in
een verbouwde 17de-eeuwse hoeve op jou
te wachten. De oorspronkelijke charme
en gezelligheid in het gebouw bleven
bewaard.

WANNEER GELDIG

- Volledige bedrag op voorhand betalen.
- Enkel last-minute boeking bij aankomst cash
betalen.

X X

EXTRA INFO

JAN

- Je dient zelf een slaapzak mee te brengen.
- Hoeslaken en kussensloop zijn aanwezig. lakens
en handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Kinderbed en kinderstoel op aanvraag.
- Vanaf april 2022 ontvang je bij overnachting
in dit verblijf vouchers ter waarde van 50 euro
per overnachting lmax. 2 nachten) die je kan
inzetten om de streek te verkennen met taxi's.
Een initiatief van Toerisme Ronse, Toerisme
Oudenaarde, Toerisme Vlaamse Ardennen en
Toerisme Oost-Vlaanderen.

EXTRA KOSTEN

- Van 21 maart t.e.m. 9 oktober
- Op basis van beschikbaarheid
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- Bij gebruik van de keuken wordt er€ 1,50 per
persoon aangerekend.

HET VERBLIJF
Familiekamer met eigen of gedeelde
badkamer 18 personen)
- 2 éénpersoonsbedden en 3 stapelbedden
- Eigen of gedeelde badkamer met douche en toilet
- Gedeelde keuken met koffiezetapparaat. oven,
microgolf, koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Schendelbeke
- Vanaf het station nog 1,5 km te voet
OF

- In Schendelbeke bus 87 richting AalstGeraardsbergen
- Afstappen aan halte "Onkerzele Kampstraat"
- Van bushalte nog 200m te voet

134

T.e.m. 2 jaar
Van 3 t.e.m. 11 jaar
Vanaf 12 jaar

1 nacht
1 nacht
1 nacht

gratis

< 11,20
( 15,05

gratis
( 14,49
( 19, 18

FAMILIEKAMER MET GEDEELDE BADKAMER - HEEL HET JAAR DOOR
T.e.m. 2 jaar
1 nacht
gratis
gratis
Van 3 t.e.m. 11 jaar
(9,80
( 13,09
1 nacht
Vanaf12jaar
1 nacht
( 12,95
(17,08

~ lEDEREEN VERDIENT \//\KANTJE / OP VAKANTIE
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BenBSjeRie
Hou je van rust en
ontspanning in een groene
omgeving? Dan is deze
B&B jouw gedroomde
bestemming!
In de comfortabele accommodatie
vormen duurzaamheid en ecologische
keuzes de verbindende factor.
Maatschappelijk verantwoordelijk
ondernemen. gastvrijheid en diversiteit
worden in de bedrijfsvoering doorgevoerd.
Gasten worden uitgenodigd mee te
werken op het gebied van afvalscheiding
en beperking van wasgoed. De B&B is
drempelloos toegankelijk voor iedereen
en beschikt over twee volledig ingerichte
invalidekamers en een lift De MVOverklaring ligt ter inzage bij de B&B. De
uitbaters ontvangen je en zorgen voor het
ontbijt.
Landelijk gelegen op de grens van
Oost-. West- en Zeeuws-Vlaanderen in
Meetjesland. Natuur en cultuur aan je
voeten. Brugge op 15 km. Knokke op
12 km. Sluis in Nederland op 6 km.
Maldegem op 8 km. Nabij krekengebied.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Berkenbosch lmax. 2 pers.)
- 1 tweepersoons bed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Bamboe lmax. 2 pers.l
- 1 tweepersoonsbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Rust lmax. 3 pers.!
- 1 éénpersoonsbed
- 1 tweepersoonsbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
New York lmax. 3 pers.!
- 1 éénpersoonsbed
- 1 tweepersoonsbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 62 richting Middelburg
- Afstappen aan halte "Middelburg Dorp"
- Vanaf de bushalte nog 140m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
Huur kinderbed:€ 10,00 per nacht per stuk
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Berkenbosch. Bamboe. Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar)

1 nacht

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind (-12 jaar)

1 nacht

( 91,00

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen 1+12 jaar)

1 nacht

( 98,00

Berkenbosch. Bamboe. Rust of New York- bezet door 2 volwassenen 1+12jaar)

2 nachten

(147,00

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind 1-12 jaar)

2 nachten

( 182,00

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen 1 + 12 jaar)

2 nachten

( 196,00

Berkenbosch. Bamboe. Rust of New York - bezet door 2 volwassenen 1+12 jaar)

3 nachten

( 178,50

Rust of New York- bezet door 2 volwassenen 1+12jaar) en 1 kind l-12jaar)

3 nachten

( 231,00

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen 1+12 jaar)

3 nachten

(252,00

( 73,50

Berkenbosch. Bamboe. Rust of New York- bezet door 2 volwassenen (+12jaar)

4 nachten

( 238,00

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind 1-12 jaar)

4 nachten

(308,00

Rust of New York- bezet door 3 volwassenen 1+12jaar)

4 nachten

( 336,00

Berkenbosch. Bamboe. Rust of New York- bezet door 2 volwassenen 1+12jaar)

5 nachten

(297,50

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind 1-12 jaar)

5 nachten

(385,00

Rust of New York- bezet door 3 volwassenen 1+12jaar)

5 nachten

(420,00

Berkenbosch. Bamboe. Rust of New York- bezet door 2 volwassenen 1+12 jaar)

6 nachten

(357,00

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen 1+12 jaar) en 1 kind 1-12 jaar)

6 nachten

(462,00

Rust of New York- bezet door 3 volwassenen (+12jaar)

6 nachten

(504,00

Berkenbosch. Bamboe. Rust of New York- bezet door 2 volwassenen 1+12jaar)

7 nachten

( 416,50

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind 1-12 jaar)

7 nachten

( 539,00

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen 1+12 jaar)

7 nachten

( 588,00

1 nacht

(84,00

HOOGSEIZOEN
Berkenbosch. Bamboe. Rust of New York- bezet door 2 volwassenen 1+12jaar)
Rust of New York- bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en I kind l-12jaar)

1 nacht

( 101,50

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen 1+12 jaar)

1 nacht

( 108,50

Berkenbosch. Bamboe. Rust of New York- bezet door 2 volwassenen 1+12jaar)

2 nachten

(168,00

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen 1+12 jaar) en 1 kind (-12 jaar)

2 nachten

(203,00

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen 1+12 jaar)

2 nachten

€217,00

Berkenbosch. Bamboe. Rust of New York- bezet door 2 volwassenen 1+12 jaar)

3 nachten

( 210,00

Rust of New York- bezet door 2 volwassenen 1+12jaar) en 1 kind (-12jaar)

3 nachten

( 262,50

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen (+12 jaar)

3 nachten

( 283,50

Berkenbosch. Bamboe. Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar)

4 nachten

(280,00

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar) en 1 kind 1-12 jaar)

4 nachten

(350,00

Rust of New York- bezet door 3 volwassenen 1+12jaar)

4 nachten

( 378,00

Berkenbosch. Bamboe. Rust of New York- bezet door 2 volwassenen 1+12 jaar)

5 nachten

(350,00

Rust of New York - bezet door 2 volwassenen 1+12 jaar) en 1 kind (-12 jaar)

5 nachten

(437,50

Rust of New York- bezet door 3 volwassenen (+12jaar)

5 nachten

(472,50

Berkenbosch. Bamboe. Rust of New York - bezet door 2 volwassenen (+12 jaar)

6 nachten

(420,00

Rust of New York- bezet door 2 volwassenen 1+12jaar) en 1 kind (-12jaar)

6 nachten

(525,00

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen (+12 jaar)

6 nachten

(567,00

Berkenbosch. Bamboe. Rust of New York - bezet door 2 volwassenen 1+12 jaar)

7 nachten

(490,00

Rust of New York- bezet door 2 volwassenen 1+12jaarl en 1 kind l-12jaar)

7 nachten

( 612,50

Rust of New York - bezet door 3 volwassenen (+12 jaar)

7 nachten

( 661,50

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 april t.e.m. 13 november
Laagseizoen: van 1 januari t.e.m. 31 maart & van 14 november t.e.m. 31 december

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Gentsesteenweg 124 - 9990 Maldegem / www.jeugdherbergen.be

Jeugdherberg Die Loyale
Voor wandelaars en
fietsers zijn er tal van
mogelijkheden om van
uit de jeugdherberg de
mooiste hoekjes van de
streek te verkennen.
Deze kindvriendelijke jeugdherberg heeft
een grote tuin met houten speeltuigen.
Naast een aantal bezienswaardigheden
beschikt het centrum van Maldegem
ook over een overdekt zwembad en een
wandelpark.

WANNEER GELDIG
- Van 1 maart t.e.m. 6 november
- Op basis van beschikbaarheid

■

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 58 richting Gent
- Afstappen aan halte "Maldegem 0mmeloper"
- Vanaf de bushalte nog som te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 250,00 (enkel voor groepen)
- Voorschot 50%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen
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- Huur handdoeken (optioneel):€ 1.50 per stuk

HEEL HET JAAR DOOR

.

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

Meerbedkamer 13 tot 6 personen)
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

PRIJZEN PER PERSOON
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EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Deze prijzen gelden enkel voor meerbedkamers,
niet voor single- of tweepersoonskamers.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen
een korting van 20% op het standaardtarief bij
boekingen voor max. 3 nachten.

EXTRA KOSTEN

HET VERBLIJF

.1

DUUR
·

. -"

HALF PENSION
.

T.e.m. 2jaar

1 nacht

gratis

van 3 t.e.m. 15 jaar

1 nacht

€ 18,43

Van 16 t.e.m. 29 jaar

1 nacht

( 26,52

Vanaf 30 jaar

1 nacht

( 28,47

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Vakantiewoning De Oude Notelaer
Charmant huisje in de
Vlaamse Ardennen.
De Oude Notelaer is een volledig
ingerichte en rookvrije vakantiewoning.
verbonden met de woning van de
gastheer en gastvrouw. Het huisje biedt
slaapgelegenheid aan maximum 5
personen. Het heeft een mooie en grote
gemeenschappelijke tuin. overdekt terras.
parking. fietsstalling en weides met
schapen en kippen.
Kinderen kunnen in de tuin van alles
ontdekken: een klimhuisje met glijbaan,
zandbak. schommel. buitenspeelgoed ... en
op aanvraag de dieren voederen.
Welopgevoede honden zijn welkom mits
ze de rust van onze dieren niet verstoren.
De rustige omgeving biedt tal van
mogelijkheden. musea o.a. centrum
Ronde Van Vlaanderen.

WANNEER GELDIG
- Van 11 maart t.e.m. 25 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Vakantiewoning (max. s personen)
- Eén- en tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat.
microgolf, koelkast

138

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oudenaarde
- In Oudenaarde bus 42 richting Mater/Horebeke
- Afstappen aan halte "Mater Kerk"
- Van bushalte nog 1,5 km te voet
OF
- In Oudenaarde belbus 445 (op voorhand reserveren) richting Horebeke
- Afstappen aan halte "Mater Tissenhove"
- Van bushalte nog 100m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 150,00
- Voorschot: 50%
- Reservatie ligt vast na betaling van het
voorschot.
- Resterend bedrag en waarborg 14 dagen op
voorhand betalen.

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Vanaf april 2022 ontvang je bij overnachting
in dit verblijf vouchers ter waarde van 50 euro
per overnachting (max. 2 nachten) die je kan
inzetten om de streek te verkennen met taxi's.
Een initiatief van Toerisme Ronse, Toerisme
Oudenaarde. Toerisme Vlaamse Ardennen en
Toerisme Oost-Vlaanderen.

EXTRA KOSTEN
- Prijs huisdier:€ 5,00 per nacht

~ lEDEREEN VERDIENT VAKANTJE / OP VAKANTIE
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Met gebruik 1 slaapkamer

Kort weekend (vr-zo)

(138,00

Met gebruik 1 slaapkamer

Midweek (ma-vr)

€207,00
(314,00

Met gebruik 1 slaapkamer

Week (ma-ma of vr-vr)

Met gebruik 2 slaapkamers

Kort weekend (vr-zo)

(174,00

Met gebruik 2 slaapkamers

Midweek (ma-vr)

(253,00

Met gebruik 2 slaapkamers

Week (ma-ma ofvr-vr)

( 375,00

Kort weekend tvr-zo)

( 151,00

VAKANTIEWONING BEZET DOOR 3 PERSONEN

Met gebruik 1 slaapkamer
Met gebruik 1 slaapkamer

Midweek (ma-vr)

€227,00

Met gebruik 1 slaapkamer

Week (ma-ma ofvr-vrl

( 326,00

Met gebruik 2 slaapkamers

Kort weekend (vr-zo)

(186,00

Met gebruik 2 slaapkamers

Midweek (ma-vrl

(265,00

Met gebruik 2 slaapkamers

Week (ma-ma of vr-vrl

( 386,00

VAKANTIEWONING BEZET DOOR 4 PERSONEN

Met gebruik 2 slaapkamers

Kort weekend (vr-zol

( 197,00

Met gebruik 2 slaapkamers

Midweek (ma-vr)

( 276,00

Met gebruik 2 slaapkamers

Week (ma-ma of vr-vr)

(397,00

Kort weekend (vr-zo)

(208,00

VAKANTIEWONING BEZET DOOR 5 PERSONEN

Met gebruik 2 slaapkamers
Met gebruik 2 slaapkamers

Midweek (ma-vrl

(287,00

Met gebruik 2 slaapkamers

Week (ma-ma of vr-vrl

(408,00

~ IEDEREEN VEPDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

139
PAG-.3:L

La Quitapenas
La Quitapenas: 'Zij die de
zorgen wegneemt'. Volgens
eenMayaanselegende
kun je je zorgen voor
het slapengaan aan een
popje 'Mufieca quitapenas'
toevertrouwen.
Dit romantisch vakantiehuis voor
6 personen is gelegen op de rustige
groene heuvels van de Vlaamse Ardennen.
met prachtig uitzicht op de stad Ronse
en de heuvels van Wallonië (Le Pays des
Collines'I. De inrichting met originele
voorwerpen. de scheve muren en het
uitzicht geven het huis een unieke charme.
Het laat je een reis door de tijd maken.
ver van al je zorgen.
Ideale uitvalsbasis voor prachtige
wandelingen en pittige fietstochten
(Ronde van Vlaanderen). Op 40 min
van Pairi Daiza. Kinderen noemen het
huis 'het kabouterhuisje'.

WANNEER GELDIG

H

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Ronse
- In Ronse bus 74
- Afstappen aan halte "Ronse Kapellestraat"
- Vanaf de bushalte nog I km te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: € 100,00
De waarborg wordt op het einde van het verblijf
terugbetaald na aftrek van elektriciteitskosten
en na eindcontrole.
- Voorschot: 50%
De reservatie is pas geldig na ontvangst van het
voorschot.
- Het resterende bedrag en de waarborg moeten
ten laatste 3 weken voor aankomst betaald
worden.
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EXTRA INFO

GRATIS

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- De vloer is oneffen op de bovenverdieping: niet
geschikt voor personen die minder mobiel zijn.
- Er zijn tuinmeubelen en een BBQ aanwezig.
- Vanaf april 2022 ontvang je bij overnachting
in dit verblijf vouchers ter waarde van 50 euro
per overnachting (max. 2 nachten) die je kan
inzetten om de streek te verkennen met taxi's.
Een initiatief van Toerisme Ronse, Toerisme
Oudenaarde, Toerisme Vlaamse Ardennen en
Toerisme Oost-Vlaanderen.

GRATIS

GRATIS

GRATIS

- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Vakantiewoning lmax. 6 ppersonenl
- 3 tweepersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast

140

Midweek (ma-vrl

4 nachten

( 176,00

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Zevenkerken 4 - 8200 Brugge (Sint-Andries) / www.abdijzevenkerken.be

Sint-Andriesabdij Zevenkerken
"Oase van stilte"
Zevenkerken: een oase van
stilte en gebed.
Laat je verrassen door de inspirerende
diensten met de monniken. Laat
je inspireren door de verrassende
schoonheid van de omgeving.
Een goed gesprek, gezamenlijke
maaltijden met de gemeenschap, de
stilte en de rust vormen een absolute
meerwaarde tijdens je verblijf.
Aan de hoofdingang van de abdij word
je door de gastenpater verwelkomd.

WANNEER GELDIG
- Van 5 januari t.e.m. 11 maart
• Van 22 maart t.e.m. 30 december
- Op basis van beschikbaarheid

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 72 richting Zedelgem Merkemveld
- Afstappen aan halte "Loppem Heidelberg"
- Van bushalte nog 1 km te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 30% (wordt betaald bij reservatie
door overschrijving)
- Het resterende bedrag wordt cash op de dag van
aankomst betaald

EXTRA INFO
- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Inbegrepen in volpensionformule: ontbijt,
middagmaal, vieruurtje en avondmaal, samen
met de monnikengemeenschap.
· Gasten worden aangespoord om deel te nemen
aan minstens één van de gebedsmomenten met
de monniken.
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EXTRA KOSTEN

HET VERBLIJF
Eénpersoonskamer
- 1 éénpersoonsbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet

- Toeristenbelasting:
€ 2,00 per persoon per nacht
- Huur lakens (optioneel!:€ 10,00 per persoon

Tweepersoonskamer

~ IEDEF!EEN VERDIENT V/\KANTJE / OP VAKANTIE
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Molentje 8 - 8340 Damme (Moerkerke) / www.altijdgenieten.be

B&B Altijd Genieten
B&B Altijd Genieten
hoopt dat de gasten hier
inderdaad genieten.
B&B Altijd Genieten werd erkend met het
A+ label (zelfstandig toegankelijk) voor
toegankelijk toerisme.
B&B Altijd Genieten ligt op enkele
kilometers van Damme en op een tiental
kilometer van zowel Brugge, Sluis als onze
Belgische kust.
Fiets- en wandelroutes zijn altijd vlakbij.
·s Ochtends is het genieten van een
uitgebreid ontbijt aan een sfeervolle tafel.
De woon- en leefveranda doet dienst als
ontbijtruimte. Indien gewenst kan men
gebruik maken van de privékeuken.
De woon- en leefveranda biedt uitzicht
op de mooi verzorgde tuin met
petanquebaan en barbecue.
Indien nodig kan zorg op maat geboden
worden.

WANNEER GELDIG
- Van 7 januari t.e.m. 22 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kamer (voor 1, 2, 3 of 4 personen)
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Gedeelde keuken met koffiezetapparaat.
microgolf, koelkast, vaatwasser

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 62 richting MiddelburgM oerkerke-M iddel burg
- Afstappen aan halte "Moerkerke Plaats"
(aan de kerk)
- Van bushalte minder dan 1 km te voet
- Indien hulp nodig, of bij slecht weer, vervoer
met de auto naar B&B

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag een maand voor aankomst te
betalen
- Last-minute reserveringen bij aankomst te
betalen
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De perfecte omgeving om volledig te
ontspannen.
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EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Zorg en/of hulpmiddelen nodig tijdens jouw
verblijf? Dat kan perfect bij B&B Altijd Genieten.
Hoog-laagbedden- en baden, passieve en actieve
tilliften, doucherolstoel, personenalarmtoestellen zijn aanwezig.

EXTRA KOSTEN

Eénpersoonskamer

1 nacht

Tweepersoonskamer

1 nacht

€60,00

Driepersoonskamer

1 nacht

€80,00

Vierpersoonskamer

1 nacht

( 100,00

(40,00

- Eénpersoonstoeslag: € 10,00 per nacht
(enkel indien mensen in groep reizen en niet
samen op dezelfde kamer willen slapen)

~ IEDEP.EEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Vakantiehuis Lappersfort
Fantastische beleving in
een oase van rust. natuur,
cultuur en beleving van
het oorlogsverleden.
Kom naar Lappersfort met je familie en
vrienden - met of zonder zorgvraag om de woning en weide rond het huis
te beleven. Ook de couleur locale aan
producten van kaas en ijs tot bier. is een
troef in de Westhoek
Fietsers en wandelaars kunnen er hun
energie kwijt in de vele routes omdat
het vakantiehuis grenst aan het Brugse
Ommeland en de Kust.

WANNEER GELDIG
-

Van 7 t.e.m. 31 januari
Van 11 t.e.m. 13 februari
Van 4 t.e.m. 6 maart
Van 25 t.e.m. 27 maart
Van 15 t.e.m. 17 april
Van 6 t.e.m. 8 mei
Van 20 t.e.m. 22 mei
Van 10 t.e.m.12juni
Van 24 t.e.m. 26 juni
Van 1 t.e.m. 7 juli
Van 26 t.e.m. 31 augustus
Van 9 t.e.m. 11 september
Van 23 t.e.m. 25 september
Van 31 oktober t.e.m. 6 november
Van 1 t.e.m. 22 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
De zee in Nieuwpoort en Middelkerke is
op 12 km van de vakantiewoning.
Ben je een natuurliefhebber? Dan kan je
een safaritrip plannen waar je de vink van
Jaek en Ninke kan zoeken. erfgoedtochtjes
kan doen met de kids. kastelen in het
groen kan bezoeken. kan meedoen aan
zomerzoektochten en nog zoveel meer.
Kortom: overtuig jezelf en boek bij ons Je
vakantie'

Vakantiewoning 16 tot 10 personen)
- Eén- en tweepersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf, oven,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Diksmuide
- In Diksmuide bus 55 richting Brugge
- Afstappen aan halte "Leke Lappers fort"
- vanaf de bushalte nog 400m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg: €400,00
- Volledige bedrag bij aankomst te betalen (cash
of met de bankkaart)

246
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EXTRA INFO
- Lakens zijn zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Speciale toegang voor minder mobiele mensen
met parking aan de zij kant van het huis.
- Milieubelasting: hiervoor krijg je 5 kleine algemene vuilniszakken. Als je goed sorteert. dan
krijg je per zak die teruggegeven wordt€ 2,00
terugbetaald bij vertrek (duurzaam afvalbeleid).
- Gratis service: geef? dagen voor aankomst je
boodschappenlijst door en we zetten de boodschappen in de woning klaar.

Kort weekend (vr-zol

2 nachten

€266,00

Lang weekend (vr-mal

3 nachten

€ 399,00

Midweek (ma-vrl

4 nachten

(504,00

Week lvr-vrl

7 nachten

€857,50

EXTRA KOSTEN
-

Huur handdoeken Ioptioneell. 5,00 per pakket
Prijs huisdier:€ 10,00 per periode
Eindschoonmaak (verplicht):€ BO.DO
Ontbijt (optioneel bij te boeken):
€ 15,00 per persoon per dag
- Milieubelasting:€ 10,00 (bij goed sorteren
krijg je€ 2,00 per teruggegeven zak terugbetaald)
ê

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Rodebergstraat 49 - 8954 Heuvelland (W estouter) / w w w.hotelbelvedere.be

Hotel Belvedere
Hotel Belvedere is gelegen
in een bosrijke omgeving
met mooi uitzicht op de
Kemmelberg.
Er is een à la carte restaurant en een
buitenterras. In de omgeving vind je
bovendien een stoeltjeslift en kan je
paardrijden, fietsen en minigolf spelen.
Het hotel beschikt over een gratis
fietsenstalling en parking. Genieten in de
Westhoek!

1.
.1 .1 .1 .1 1.
.1 ! ! ! ! .1

OPENBAAR VERVOER
Trein naar leper
- In leper belbus 79 richting leper Zuid
- Afstappen aan halte "Westouter Rodeberg"
- Van bushalte nog 400m te voet

- In januari: op zaterdag en zondag
(uitgezonderd 1 januari)
- In februari, maart en april: op vrijdag, zaterdag
en zondag (tijdens de krokus- en paasvakantie
alle dagen)
- Van 4 t.e.m 31 mei
- Van 3 t.e.m 5 juni
- Van 10 t.e.m.12juni
- Van 1 t.e.m, 6 juli
- Van 11 t.e.rn, 31 juli
- Van 12 t.e.m 21 augustus
- Van 26 t.e.m. 28 augustus
- In september, oktober, november en december:
op vrijdag, zaterdag en zondag (uitgezonderd
11 t.e.m, 13 november, 23 t.e.m, 25 december en
30 t.e.m, 31 december)
- Op basis van beschikbaarheid
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag te betalen bij aankomst met
cash of bankkaart

EXTRA INFO

WANNEER GELDIG

202
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HET VERBLIJF
Kamer l,oor 1, 2 of3 personen)
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met bad of douche en toilet

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Grote honden zijn niet toegelaten, kleine honden
en katten wel.
- De bar en het restaurant zijn gesloten op
woensdag en donderdag. Ontbijt wordt wel elke
dag geserveerd.

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

BETALEND
ELEKTRISCH

am

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:€ 1,25 per persoon per dag

Eén persoons kamer

1 nacht

( 51, 10

Tweepersoonskamer

1 nacht

(63,70

Driepersoons kamer

1 nacht

Ul,20

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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De Landweg
Groot landelijk huis met
zwembad, ver uitzicht
over de velden. Geniet
er van de rust en van de
dieren!
De Landweg is gelegen midden in de
velden in Tielt. hartje West-Vlaanderen.
Geliefd voor zijn huiselijke sfeer, luxebadkamers, open keuken met inloopfrigo.
Het binnenzwembad is een grote troef
voor iedereen. Ook aan de kinderen is
gedacht: er is een ontspanningsruimte
op het gelijkvloers met een poolbiljart.
tapbiljart. tafeltennis en reuze vier-opeen-rij, ...
Buiten is er een grote zandhoop waar
je echte zand kastelen kan bouwen,
trampoline, speelhuisje met dubbele
glijbaan ... Alles wat je aan de kust vindt
krijg je er gratis bij. Relaxen op één
van de vele terrassen, barbecue, met
eventueel een houtvuurtje. Er is ook een
petanquebaan voorzien met terras.

252

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Landhoeve 18 volwassenen+ 8 kinderen!
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast
De Schuur 120 personenl
- Tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Tielt
- In Tielt belbus 77 richting Tielt noordoost
- Afstappen aan halte 'Tielt Ratte"
- Vanaf de bushalte nog 900m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg:€ 100,00 (te betalen bij aankomst)
- Voorschot: 30% lte betalen bij reservering)
- Resterend bedrag een maand voor aankomst te
betalen
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EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Belangrijk: aankomstuur doorgeven aan het
verblijf.

Land hoeve

Kort weekend (vr-zol

(630,00
€ 630,00

EXTRA KOSTEN

Land hoeve

Midweek (ma-vrl

- Toeristenbelasting:
€ 1,00 per persoon per nacht
- De aangegeven prijs in de Landhoeve is voor
een verblijf van 10 personen. Per extra persoon
betaal je€ 25,00 per persoon per verblijf.
- Elektriciteitsverbruik (te betalen bij vertrek)

De Schuur

Kort weekend (vr-zol

(980,00

De Schuur

Midweek (ma-vrl

(980,00

~ IEDEREEN VERDlbNT VAKANTIE / OP VAKANTIE

253
?AG-. Y-i

Diepestraat 6 - 8720 Wakken / www.dezoetekers.be/

B&B De Zoete Kers
De ideale uitvalsbasis
voor de wandel- en
fietsliefhebber!
Wij verwelkomen jullie graag in onze
B&B die wij sinds januari 2010 uitbaten.
Wakken is een landelijke gemeente en
maakt deel uit van Dentergem. Het ligt
middenin de Leiestreek. De Zoete Kers ligt
net uit de dorpskern. Aan 2 zijden kijkt
men uit over de landerijen, terwijl de
dorpskern zelf met (weekendlrestaurants
en cafés op amper 800m afstand ligt
Men kan vlot aansluiten op de
fietsknooppuntroute Leiestreek. wij liggen
tussen knooppunt 18 en 78. Ook op het
Brugse Ommeland kan men aansluiten in
Dentergem (4 krnl. Gent en Kortrijk liggen
op max. een half uurtje met de auto.
Provinciesteden Tielt en Waregem kunnen
een leuke fietsuitstap zijn.
De regio is ook aangenaam om
te wandelen. Museumliefhebbers
komen in de Leiestreek ruim aan hun
trekken. Nieuw is het wandelnetwerk
Meikensbossen in Dentergem op 4 km.

220

WANNEER GELDIG
-

Van 3 januari t.e.m. 13 februari
Van 21 februari t.e.m. 12juni
Van 1 juli t.e.m. 21 augustus
Van 29 augustus t.e.m. 18 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Eénpersoonskamer
- 1 éénpersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Tweepersoonskamer
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Studio lmax. 4 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, oven, microgolf,
koelkast

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Kortrijk ofTielt
- In Kortrijk of Tielt bus 53 richting respectievelijk
Tielt en Kortrijk
- Afstappen aan de halte "Wakken Rustoord"
- Van bushalte nog saam te voet
OF
Trein naar Waregem
- In Waregem belbus 88 richting Oeselgem
Vierschaar (belbus minstens 2 u. op voorhand
verwittigen)
- Afstappen aan halte ''Wakken Verstaenlaan"
- Van bushalte nog zoom te voet
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Afrekenen bij vertrek: cash of met de bankkaart

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
- Eénnachtstoeslag: € 7.00 per kamer

(45,50

Eénpersoonskamer

1 nacht

Tweepersoonskamer

1 nacht

(61,75

Studio (max. 4 personen)

1 nacht

(65,00

~ IEDEREEN VERDlEJ\JT VAKANTIE / OP VAKANTIE

Sysen 8 - 8210 Zedelgem (Loppem) / www.priorijbethanie.be

Bezinningscentrum
Priorij Bethanië
Ideaal om te wandelen, te
fietsen of de stilte van het
huis op te snuiven.
Onze Priorij. gelegen in het groen. is de
uitgelezen plaats om de rust binnen jezelf
terug te vinden. Ideaal om te wandelen.
te fietsen of de stilte van het hu is op te
snuiven. We moedigen jullie aan om met
het ritme van de zusters mee te leven
en deel te nemen aan de verschillende
gebedsdiensten.
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WANNEER GELDIG
- 10 t.e.m. 16 januari
- 18 t.e.m. 27 januari
- 31 januari t.e.m. 3 februari
- 7 t.e.m. 10 februari
- 14 t.e.m. 17 februari
- 22 t.e.m. 24 februari
- 1 t.e.m. 4 maart
- Op 7, 9, 10 en 14 maart
- 18 t.e.m. 31 maart
- Op 8 en 9 april
- 12 t.e.m. 21 april
- 25 t.e.m. 28 april
- 2 t.e.m. 8 mei
- 14 t.e.m. 20 mei
- 30 mei t.e.m. 2 juni
- 6 t.e.m. 9 juni
- 13 t.e.m. 16 juni
- 20 t.e.m. 30 juni
- 18 t.e.m. 21 juli
- 26 t.e.m. 28 juli
- 15 t.e.m.18 augustus
- 28 augustus t.e.m. 1 september
- 5 t.e.m. 11 september
- 19 t.e.m. 21 september
- 26 september t.e.m. 6 oktober
- 10 t.e.m. 12 oktober
- 17 t.e.m. 20 oktober
- 24 t.e.m. 27 oktober
- 31 oktober t.e.m. 3 november
- 7 t.e.m. 9 november
- 14 t.e.m. 30 november
- 5 t.e.m. 8 december
- 12 t.e.m. 15 december
- 19 t.e.m. 25 december
- Op basis van beschikbaarheid

lEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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WANNEER EN HOE BETALEN

HET VERBLIJF
Kamer 11 en 2 personen!
- 2 éénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
op de gang

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 72 of74 richting Zedelgem
- Afstappen aan halte "Loppem Vijverkasteel"
- Van bushalte nog 1,5 km te voet

- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Het verblijf is een klooster. Boven het gastenverblijf en in het aanpalende gebouw ernaast
bevindt zich een internaat.
- Er is een rolstoeltoegankelijke hoofdingang.

~ JEDEREEN VERDIENT VAKANTJE / OP VAKANTIE

EXTRA KOSTEN
- Huur lakens (optioneel):
€ 5,00 per pakket
- Supplement bij aangepaste voeding
bv. vegetarisch:€ 2.00 per dag
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Polderwind 4 - 8377 Zuienkerke / www.domeinpolderwind.be

Zorghotel Domein Polderwind
Een fantastische
vakantiebeleving zonder
beperkingen!
Hotel Domein Polderwind is een ideaal
viertsterren-vakantiehotel voor mensen
die enerzijds ter plaatse willen genieten
van rust. natuur. beleving en comfort. en
anderzijds een zeer goede uitvalsbasis
wensen naar het cultuurhistorische
Brugge en de kust.
Voor mensen met een specifieke zorgen hulpvraag is het hotel uitzonderlijk
ingericht. De combinatie van een
hartelijke gastvrijheid. de volledige
toegankelijkheid en een uitgebreid
aanbod aan (zorglfaciliteiten bieden alle
ingrediënten voor een zeer aangename
en ontspannende "vakantie zonder
beperkingen". We verwelkomen je graag.
samen met de familie. mantelzorger of in
groep. De chef-kok met zijn team spelen
graag in op ieders wensen.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge ofllankenberge
- In Brugge of Blankenberge bus 33
- Afstappen aan halte "Zuienkerke - Dudzele
Kalsijde"
- Vanaf bushalte nog 200m te voet

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
- Fitness is gratis aanwezig
- Sauna is betalend aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag ter plaatse te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Maximum 1 extra kind bij op de kamer.
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EXTRA KOSTEN
- Huur kinderbed: gratis (t.e.m. 3 jaar):
€ 35,00 per nacht (van 4 t.e.m. 10 jaar)

BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

ZWEMMEER

GRATIS

T.E.M. 3 JAAR

am11

WANNEER GELDIG
- Van 1 t.e.m. 16 januari
- Van 1 februari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

216

SEIZOENEN
Hoogseizoen: alle schoolvakanties en verlengde weekends
Laagseizoen: alle overige periodes

~ IEDEREEN VERDIENT VP.KANTJE / OP VAKANTIE
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