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Hopper jeugdverblijf Het Scoutshuis
Betaalbaar en comfortabel
slapen en vergaderen?
Dan is Het Scoutshuis
in Antwerpen jouw
ideale locatie!
Zoek je een betaalbare en comfortabele
slaap- of vergaderplaats voor je klas.
jeugdgroep of collega's? Dichtbij het
station én de stad Antwerpen 7 Dan is Het
Scoutshuis de ideale locatie.
In de kamers voor twee. vier of acht
personen slaap je in verplaatsbare
beddenbakken met looplampen en
stop je je kleren in een patrouillekoffer.
Comfortabel kamperen dus.
Op De Kampgrond (slaapvloer) slaap Je
met twintig personen op eigen matjes.
Knus en basic.Toiletten en individuele
douches vind je op de gang.
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HET VERBLIJF
Kamer Ivoor 1, 2, 4 of 8 personen)
- Eénpersoons bedden
- Gedeelde badkamer met toilet en douche op de gang
Slaapvloer (max. 20 personen)
- Eigen matje meebrengen
- Gedeelde badkamer met toilet en douche op de gang
- Verblijf in zelfkook
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Berchem of
Antwerpen-Centraal
- Vanaf beide stations nog 1,2 km te voet

WANNEER EN HOE BETALEN

Il

- Voorschot: 20%
- Resterend bedrag bij aankomst betalen (Payconiql

EXTRA INFO

GRATIS

- Lakens zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.

EXTRA KOSTEN
- Huur lakens !optioneell: € 6,50 per pakket

WANNEER GELDIG
- Van 3 januari t.e.m. 23 december
- Op basis van beschikbaarheid
- Overnachting niet mogelijk op zondag
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PRIJZEN PER PERSOON
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Bogaardeplein 1 - 2000 Antwerpen / www.jeugdherbergen.be

Jeugdherberg Pulcinella
De jeugdherberg
"Pulcinella" in het centrum
van Antwerpen is de
ideale uitvalsbasis om
de historische stad te
verkennen.
Hou je van kunst en cultuur. dan zijn de
vele musea zoals het Rubenshuis. het MAS.
het fotomuseum. het museum "Mayer van
den Bergh". het modemuseum of Red Star
Line Museum zeker een bezoek waard.
Al deze trekpleisters bevinden zich op
wandelafstand. Of waarom niet gezellig
slenteren langs de kaaien of een bezoekje
brengen aan de Zoo. de Opera of één van
de verschillende toneelhulzen?
De jeugdherberg biedt kamers aan voor
4 of 6 personen. allen met eigen sanitair
op de kamer.
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-Centraal premetro/tram 5 of15
richting Linkeroever
- Afstappen aan halte "Groenplaats"
- Van tramhalte nog 550m te voet
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- Waarborg: € 250,00 (enkel voor groepen)
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen
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EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- 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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EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken (optioneel):€ 1.50 per stuk
- Huur haardroger loptioneell: € 1,00 per uur
- Zeep/douchegel/shampoo te koop
loptioneell: € 0,50

GRATIS

GRATIS

a

T.E.M. 2 JAAR

GRATIS

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF

PRIJZEN PER PERSOON

Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Eigen badkamer met douche en toilet
Neerbedkamer Ivoor 4 of 6 personen)
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Eigen badkamer met douche en toilet

HEEL HET JAAR DOOR
T.e.m. 2 jaar
Van 3 t.e.m. 15 jaar
Van 16 t.e.m. 29 jaar
Vanaf30jaar
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nacht
nacht

~ IEDEREEN \IEHDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE

HALF PENSION
gratis
( 18,43

€ 26,52
( 28,47
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BnB - Appartement InterMezzo
Geniet van de rust van
het park Rivierenhof met
het bruisende Antwerpse
centrum binnen handbereik.
BnB Intermezzo is een appartement
gevestigd in Antwerpen-Deurne op het
gelijkvloers van een herenhuis van 7913
vlakbij een groot park, Rivierenhof
Ideaal voor citytrips en fietsvakanties. 1 n
huis is er een beveiligde fietsenstalling.
Op wandelafstand vind Je degelijke en
gezellige horecazaken.
We kennen Antwerpen en de buurt
zeer goed en kunnen je als 'local' alle
informatie en tips verschaffen die je nodig
hebt Ontbijt en koffie- en theefaciliteiten
zijn steeds in de prijs inbegrepen.
WANNEER GELDIG
-

Van 1 t.e.m. 6 januari
Van 9 t.e.m. 16 januari
Van 21 t.e.m. 23 januari
Van 28 januari t.e.m. 17 februari
Van 21 februari t.e.m. 11 maart
Van 14 maart t.e.m. 13 april
Van 17 apri I t.e.m. s mei
Van 8 mei t.e.m. 2juni
Van 6 t.e.m. 15 juni
Van 19 juni t.e.m. 13 juli
Van 16 juli t.e.rn, 10 september
Van 13 september t.e.m. 31 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Appartement Ivoor 1, 2, 3 of4 personen)
- Eénpersoons- en/of tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Keuken met koffiezetapparaat, microgolf,
koelkast
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag minstens 1 maand op voorhand
te betalen
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EXTRA INFO

GRATIS

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Minimumverblijf van 2 nachten.
- Voor vakantiegangers van iedereen Verdient
Vakantie is er een fietsuitstap of stadswandeling met terrasje inbegrepen in het aanbod.
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-centraal tram 10 richting Wijnegem
- Afstappen aan halte "runden"
- Vanaf de tramhalte nog 350m te voet
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EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:€ 2,80 per persoon per
nacht (vanaf12 jaar)

PRIJZEN

PER APPARTEMENT

HEEL HET JAAR DOOR

.
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KAMER & ONTBIJT
. ·
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Bezet door 1 persoon

2 nachten

€72,00

Bezet door 2 personen

2 nachten

€ 102,00

Bezet door 3 personen

2 nachten

€ 161,00

Bezet door 4 personen

2 nachten

€196,00

~ JEDEREEN VERDIENT VAKANTll: / OP VAKANTIE
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Drie Eikenstraat 655 - 2650 Edegem / www.hotel-drie-eiken.com

Hotel Drie Eiken
Een zorgeloos verblijf
op een boogscheut van
Antwerpen met gratis
parkeergelegenheid.

WANNEER GELDIG
-

Van 1 januari t.e.m, 13 juli
Van 1 t.e.m. 11 augustus
Van 16 augustus t.e.m. 23 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Je wil tijdens jouw vakantie of citytrip
kunnen rekenen op een fijn verblijf... Om
welke reden dan ook, een verblijf in Hotel
Drie Eiken is altijd afgestemd op jouw
ritme en op jouw wensen. Gasten kunnen
genieten in de gezellige loungebar of op
het zonneterras.
Elke kamer is toegankelijk voor
rolstoelgebruikers en is uitgerust met een
flatscreen-tv en gratis wifi.
Alle kamers en faciliteiten van het hotel
zijn volledig aangepast voor mensen met
verminderde mobiliteit zodat iedereen
hier kan genieten van een comfortabel
verblijf. We kunnen ook alle medische
zorgbehoeftes voor jou organiseren.

Tweepersoonskamer
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen
- In Antwerpen bus 17 richting UZA
- Afstappen aan halte "Universitair Ziekenhuis
Edegem"
- Van bushalte nog 200m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen of
ten laatste op de dag van aankomst bij het inchecken (ten laatste om 20 u.)

EXTRA INFO
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GRATIS

GRATIS
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GRATIS

GRATIS

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Hotel Drie Eiken is geheel rookvrij.

PRIJZEN PER KAMER

36
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Carbon Hotel - Different Hotels
Een "feel good"
designhotel in thema
van het mijnverleden
van de stad Genk.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- Vanaf het station nog 140m te voet

TER PLAATSE
- Sauna is gratis aanwezig

Een warme ontvangst in hartje Genk, een
totaalbeleving op zich. Met een oprechte
glimlach en jij als middelpunt staat het
ambitieuze team dagelijks voor jou klaar:
Oog voor detail. het samenbrengen van
kwaliteit en beleving en natuurlijk niet te
vergeten het verwennen van onze gasten
in alle aspecten; dineren in restaurant
Gusto, ontspannen in Carbon Sense en
genieten van een goed gesprek in onze
wine bar.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kamer lmax. 2 personenl
- 1 tweepersoonsbed of2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

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

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Rechtstreekse toegang tot het hotel via ondergrondse parking Q-Park Stadsplein.
- Gratis parkeren op wandelafstand langs de
Europalaan of Dieplaan.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting & administratieve kost:
€ 4,50 per persoon per nacht !vanaf 12 jaar)
- Ontbijt (optioneel bij te boeken):
€ 22,50 per persoon per dag
- Huur kinderbed:€ 20,00 per stuk per nacht
- Prijs parking:€ 13,00 per nacht

~ JEDEREEN VERDJENT VAKANTJE / OP VAKANTIE
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Euro palaan 46 - 3600 Genk / w w w. differenthotels.co m /nl/hotels/hotel-ecu

Hotel Ecu - Different Hotels
Er lekker comfortabel
tussenuit in een heerlijke
omgeving!
Hotel ECU is gelegen in hartje Genk en
al les wat je verwacht van een goed hotel
is er. Een lekker ontbijt. relaxen of gezellig
shoppen. Daag jezelf uit en kom ons
bezoeken in Genk.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Comfort kamer lmax. 2 personenl
- 1 tweepersoonsbed of2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Cienk
- Vanaf het station nog 200m te voet

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

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting & administratieve kost:
€ 4,50 per persoon per nacht (vanafl2jaarl
- Ontbijt (optioneel bij te boeken):
€ 15.00 per persoon per dag
- Huur kinderbed:€ 20,00 per stuk per nacht
- Prijs parking:€ 9,00 per nacht
- Prijs huisdier:€ 15,00 per nacht per dier
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Albert Rem ansstraat 1 - 3600 Genk/ w w w. differenthotels.be/nl/hotels/m -hotel

M Hotel - Different Hotels
Heerlijk thuiskomen in een
gezellig hotel met unieke
ligging.

Trein naar Genk
- Vanaf het station nog 700m te voet

Welkom in het M Hotell

- Volledige bedrag ter plaatse bij check-in te
betalen

Gelegen aan het prachtige Molenvijverpark
te Genk mag M Hotel het mooiste plekje
van Limburg genoemd worden! Wij
genieten als onze gasten genieten in ons
restaurant of heerlijk tot rust komen op
hun kamer of in de gezellige lobby en bar.
Tot ziens in het M Hotel.

WANNEER GELDIG

OPENBAAR VERVOER

WANNEER EN HOE BETALEN
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HET VERBLIJF
Comfort kamer (max. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed of2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
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- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Voor gasten die zorg nodig hebben. kunnen wij
via het platform Tabanaa zorg voorzien tijdens
het verblijf (mits supplement).
- Hulpstukken kunnen op bepaalde kamers
geplaatst worden op aanvraag.
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- Toeristenbelasting & administratieve kost:
€ 4,50 per persoon per nacht !vanaf12jaarl
- Ontbijt (optioneel bij te boeken):
€ 19.50 per persoon per dag
- Huur kinderbed:€ 20.00 per stuk per nacht
- Prijs parking:€ 15,00 per nacht
- Prijs huisdier:€ 25,00 per dier per nacht

PRIJZEN PER KAMER
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EXTRA INFO

EXTRA KOSTEN

- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid
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Holiday Inn Hasselt
Gerenoveerd hotel in
Hasselt met gratis wifi, een
brasserie en een overdekt
zwembad.
Holiday lnn® Hasselt ligt midden in het
centrum van de stad. tussen de winkels en
tegenover het nieuw ontwikkelde Quartier
Bleu. Op 10 minuten wandelen ligt Hasselt
station. De luchthaven van Brussel ligt op
50 minuten rijden en de luchthaven van
Luik ligt op slechts 35 minuten afstand.

lïlJ E

HET VERBLIJF
Kamer (max. 2 personen)
- 2 éénpersoonsbedden ofl tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Hasselt
- Vanaf het station nog 1 km te voet
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WANNEER EN HOE BETALEN

BETALEND

■
am

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Eco-vouchers worden aanvaard als betalingsmiddel in het hotel.

GRATIS

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:€ 2,50 per persoon per dag
- Prijs parking: € 16,00 per nacht

GRATIS

~

MEI

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

- Volledige bedrag bij het uitchecken te betalen
Om de hoek ligt het Modemuseum
Hasselt met collecties uit de 18e eeuw
tot heden. Op 5 minuten afstand ligt het
Jenevermuseum waar je deze nationale
drank kan degusteren. Of wandel langs
kersenbomen en koi vijvers in de Japanse
Tuin. op 20 minuten wandelen. Tegenover
het park vind je de Ethias Arena en
Grenslandhallen. waar internationale
concerten en events plaatsvinden.
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GRATIS

GRATIS

WANNEER GELDIG
-

Van 2 januari t.e.m. 10 april
Van 11 april t.e.m. 29 mei: niet mogelijk op zaterdag
Van 30 mei t.e.m. 16 augustus
Van 21 augustus t.e.m. 23 september
Van 25 september t.e.m. 20 december
Op basis van beschikbaarheid

PRIJZEN PER KAMER
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YUP Hotel - Different Hotels
"Luxury on budget".
YUP, met alle comfort
van een boetiekhotel in
een avontuurlijke en back
to basics-sfeer in hartje
Hasselt!
Dineren in stijl doe je bij YUP in Pasta e
Pane. een sfeervol restaurant waarin je
de traditionele Italiaanse keuken op een
unieke manier kan proeven. Alle pasta's
& pizza's zijn er vers klaargemaakt met
artisanale seizoensproducten.

WANNEER GELDIG
-
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OPENBAAR VERVOER

JAN

Trein naar Hasselt
- Vanaf het station nog 750m te voet
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag ter plaatse bij check-in te
betalen

EXTRA INFO

.

Il■

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Betalende parkings aanwezig op wandelafstand
lparking Blauwe Boulevard en Parking Astrid).

EXTRA KOSTEN

Van 2 januari t.e.m. 18 februari
Van 20 t.e.m. 24 februari
Van 28 februari t.e.m. 3 maart
Van 7 maart t.e.m. 30 juni: niet mogelijk op
zaterdag & op 1 april
Van 1 t.e.m. 10 juli
Van 11 t.e.m. 31 juli: niet mogelijk op zaterdag
Van 1 t.e.m. 4 augustus
Van 7 t.e.m. 12 augustus
Van 14 t.e.m. 17 augustus
Van 22 t.e.m. 25 augustus
van 29 t.e.m. 31 augustus
Van 1 september t.e.m. 31 oktober: niet mogelijk
op zaterdag & op 14 en 16 oktober
Van 1 t.e.m. 30 november: niet mogelijk op 12 en
26 november
Van 1 t.e.m. 23 december: niet mogelijk op zaterdag
Op basis van beschikbaarheid

84
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HET VERBLIJF
YUP Cabin (max. 2 personen!
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

GRATIS

PRIJZEN PER KAMER

GRATIS

am

- Toeristenbelasting:
€ 5,45 per persoon per nacht
- Ontbijtbuffet (optioneel bij te boeken):
€ 15,00 per persoon per dag
- Ontbijtzakje !optioneel bij te boeken):
€ 13.00 per persoon per dag
- Extra bed op de kamer:€ 20,00 per nacht

DUUR

LOGIES

lRDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Spoorw egstraat 80 - 3500 Hasselt / w w w. jeugdherbergen.be

Hostel H
Eerste "City Hostel" voor
Hasselt. Welkom in de
Hoofdstad van de Smaak!
Het hostel heeft een capaciteit van
120 bedden en richt zich op jongeren.
budgettoeristen, scholen en jeugdgroepen.
Het hostel ligt in een opkomende hippe
wijk. vlakbij het Hasseltse station en
op wandelafstand van het centrum van
Hasselt.
WANNEER GELDIG

■

OPENBAAR VERVOER

-

Trein naar Hasselt
- Vanaf het station nog 300m te voet

.1

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen
EXTRA INFO
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- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Groepen van min. 10 tot max. 30 personen krijgen een korting van 20% op het standaardtarief
bij boekingen voor max. 3 nachten.
EXTRA KOSTEN

- Van 8 januari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid
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- Huur handdoeken topttoneeü.e 1.50 per stuk

HET VERBLIJF

GRATIS

Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Eigen badkamer met douche en tai let
Meerbedkamer 14 tot 6 personen)
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet

GRATIS

-

liïïl
GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

Gedeelde keuken met oven, microgolf, koelkast

PRIJZEN

PER PERSOON

DUUR

HEEL HET JAAR DOOR

104

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

Vanaf30jaar

1 nacht

( 28,47

~ JEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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De Schiervelstraat 10 - 3700 Tongeren
www.differenthotels.be/nl/hotels/eburon-hotel

Eburon Hotel - Different Hotels
Hip hotel in klooster
ambiance, gelegen in de
oudste stad van België.
'Different minded' en 'out of the box
denken· zijn twee sleutelwoorden die
centraal staan in het hippe Eburon Hotel.
Ons jong en dynamisch team is dan ook
de drijvende kracht én motor achter onze
denkwijze. In de oudste stad van België
kijk je elke dag je ogen uit; de prachtige
overblijfselen van de Romeinen blijven
niet onopgemerkt.
Verwen jezelf en kom ons bezoeken in het
'Toscane van Vlaanderen'I

HET VERBLIJF
Comfort kamer lmax. 2 personenl
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Tongeren
- Vanaf het station nog 600m te voet

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

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Gratis parkeren op Parking De Motten of aan het
station op wandelafstand.

EXTRA KOSTEN
WANNEER GELDIG
- Van 1 januari t.e.rn, 28 februari
- Van 1 maart t.e.m.12juni: niet mogelijk op
zaterdagnacht
- Van 13 t.e.m. 30 juni
- Van 1 t.e.m. 31juli: niet mogelijk op donderdag-,
vrijdag- en zaterdagnacht
- Van 1 augustus t.e.m. 20 november: niet mogelijk
op zaterdagnacht
- Van 21 november t.e.m. 23 december
- Op basis van beschikbaarheid

- Toeristenbelasting & administratieve kost:
€ 4,35 per persoon per nacht lvanaf12jaarl
- Ontbijt !optioneel bij te boeken):
€ 15,00 per persoon per dag
- Huur kinderbed:€ 20,00 per stuk per nacht

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Wapenstilstandstraat 1 - 1081 Brussel (Koekelberg) / www.hello-hostel.eu

Brussels Hello Hostel
In Hello Hostel verblijven

is altijd een beetje rond
de wereld reizen.
Hella Hostel verwelkomt je in een
internationale sfeer. Geniet van een
heerlijk Brussels biertje op ons gezellig
terras terwijl je je citytrip plant We
proberen je verblijf altijd zo aangenaam
mogelijk te maken. terwijl we voor een
klein prijsje een uitstekende kwaliteit
aanbieden. Hella Hostel verwelkomt elke
bezoeker. zonder rekening te houden
met afkomst. nationaliteit. religie. taal of
geslacht.
In de buurt is er heel wat leuks te
bezoeken het Belgian Chocolate Village.
Frédéric Blondeel Chocolade Fabriek.
de Basiliek van Koekelberg en het
historisch centrum van Brussel ligt op
wandelafstand.

■

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Zuid
- In Brussel-Zuid metro richting Simonis/
Boudewijn
- Afstappen aan halte "Simonis/Elisabeth"
- Vanaf de metrohalte nog 1 min. te voet
OF
Trein naar Brussel-Noord
- In Brussel-Noord bus 14
- Afstappen aan halte "selglca"
- Vanaf bushalte nog 5 min. te voet
OF
- In Brussel-Noord bus 20
- Afstappen aan halte 'Simonis"
- Vanaf bushalte nog 1 min. te voet
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TER PLAATSE
- Animatie is gratis aanwezig

GRATIS

a

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag ter plaatse te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Slaapzaal !met 2, 4 of 6 beddenl
- Stapelbedden
- Gedeelde badkamer met toilet en douche
op de gang
- Gedeelde keuken met oven. microgolf en
koelkast

116

Slaapzaal met 2 bedden

1 nacht

€ 21,00

Slaapzaal met 4 bedden

1 nacht

( 18,00

Slaapzaal met 6 bedden

1 nacht

€ 17,50

~ JEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAK.ANTJE

Heilige Geeststraat 2 - 1000 Brussel / www.jeugdherbergen.be

Hostel Bruegel
Hostel Bruegel is de
internationale hotspot van
de moderne backpacker.
De hostel is gelegen in het hartje van
onze hoofdstad, op wandelafstand van
het Centraal Station en de Grote Markt.
De hoogtepunten van Brussel liggen
binnen handbereik. Vooral de levendige
Backpacker Bar is populair. De ideale
plek om je internationaal netwerk uit te
breiden!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

■--

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog 750m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN

V V V V V V

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

JAN

Neerbedkamer 13 tot4 personen!
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Badkamer met toilet en douche
- 0PGELE1 niet alle kamers voor 4 personen
hebben eigen sanitair op de kamer. Er is dan
gemeenschappelijk sanitair voorzien op de
gang.

FEB

MRT APR
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JUN
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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.

Il

EXTRA KOSTEN

HET VERBLIJF

E

GRATIS

a

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

PRIJZEN PER PERSOON

1

DUUR

-■.
liïïl "
GRATIS

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

HALF PENSION

HEEL HET JAAR DOOR
te.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

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTlE / OP VAKANTIE
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Martelarenlaan 11 A - 3010 Leuven / wwwjeugdherbergen.be

Hostel De Blauwput
De Blauwput is een
modern hostel, gelegen
op wandelafstand van
het centrum van Leuven
en gemakkelijk bereikbaar
met het openbaar vervoer.
De jeugdherberg biedt ruime slaapkamers
met eigen sanitair aan Even lekker
ontspannen met een streekbiertje kan in
de gezellige bar en lounge of bij zomers
weer op de patio.

■IJ

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

.1

EXTRA INFO
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- 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.

E
!
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11■11111

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

Leuven is een eeuwenoude stad in het
hart van Vlaams-Brabant. Het stadhuis
heeft al vele monden doen openvallen.
het begijnhof is een pareltje van
middeleeuwse gezelligheid en de hele stad
is opgebouwd op een oud middeleeuws
grondplan.

GRATIS

GRATIS

GRATIS

a

IN DE BAR

T.E.M. 2 JAAR

GRATIS

WANNEER GELDIG
- Van 12 januari t.e.m. 17 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Meerbedkamer 14 tot 6 personen!
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Eigen badkamer met toilet en douche

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Leuven
- Vanaf het station nog som te voet

118

1e.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

Vanaf3Djaar

1 nacht

(28,47

~ JEDEREEN VERDIENT VAKANTJE / OP VAKANTIE
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Holiday Inn Express Gent
Ruime familiekamers nabij
openbaar vervoer en de
Ghelamco Arena.
Holiday lnn Express Gent ligt in de
buurt van de snelweg E17 en biedt ruime
kamers met gratis ontbijt en wifi. Het
hotel bevindt zich op 4 km van het
middeleeuwse centrum van Gent.
Holiday lnn Express Gent is gecertificeerd
met het ecolabel Green Key en biedt
duurzame accommodatie met gratis
ontbijt in Gent. Het heeft eveneens
een gratis laadstation voor elektrische
voertuigen en een Tesla Superchargerstation.
Je kunt heerlijk ontspannen en genieten
van een drankje en gratis wifi in Brasserie
D-LYS. Het restaurant serveert een keur
aan internationale gerechten in een
informele ambiance.

WANNEER GELDIG
-

Van 1 januari t.e.m. 31 maart
Van 3 april t.e.m.14 juli
Van 17 t.e.m. 20 juli
Van 24 juli t.e.m. 18 augustus
Van 22 augustus t.e.m. 19 november
Van 24 november t.e.m. 31 december
Op basis van beschikbaarheid

122

HET VERBLIJF
Eén- of tweepersoonskamer
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Drie- ofvierpersoonskamer
- 2 tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Familiekamer 12 volw. + 2 kind.)
- 2 tweepersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters bus 8 of19 richting Gent
Arteveldepark
- Afstappen aan halte "Proeftuinstraat"
- Van bushalte nog 200m te voet

GRATIS

TER PLAATSE

GRATIS

- Fitness is gratis aanwezig

BETALEND

GRATIS

GRATIS

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

Eén persoons kamer

1 nacht

€89,00

Tweepersoonskamer

1 nacht

(89,00

Drie- of vierpersoonskamer

1 nacht

€ 99,00

Familiekamer (2 volw.

1 nacht

(99,00

+

2 kind.l

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Oude Houtlei 56 - 9000 Gent / www.monasterium.be

Monasterium PoortAckere
Een oase van rust,
midden in het drukke
stadscentrum.
Monasterium PoortAckere is een
historische site.
PoortAckere is een voormalig neogotisch
nonnenklooster. met alle faciliteiten van
een driesterrenhotel.

m

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kamer Ivoor 1, 2, 3 of 4 personen)
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met bad of douche en toilet
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Cient-Dampoort
- In Gent-Dampoort bus 3 richting Mariakerke,
bus 17 oflB richting Drongen of bus 39 richting
Blaarmeersen
- Afstappen aan halte "Gent Poel"
- Vanaf bushalte nog 240m te voet

GRATIS

Il■■

WANNEER EN HOE BETALEN

GRATIS

- Volledige bedrag ter plaatse te betalen bij
vertrek

GRATIS

GRATIS

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

Eénpersoonskamer

1 nacht

(80,50

Tweepersoonskamer

1 nacht

( 91,00

Driepersoons kamer

1 nacht

€ 101,50

Vierpersoonskamer

1 nacht

€ 112,00

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Hoogpoort 52 - 9000 Gent /
w w w .novotel.com /nl/hotel-0840-novotel-gent-centrum /index.shtm l

Novotel Gent Centrum
Novotel Gent ligt in het
hartje van het historisch
centrum van Gent. Alles
wat een vakantieganger
nodig heeft, ligt op
wandelafstand.
Het Novotel Gent Centrum is een oase
van rust in het historische centrum van
Gent. Dankzij de centrale ligging is dit de
ideale uitvalsbasis wanneer je de culturele
hoogtepunten en winkels van deze stad
wil verkennen. Een drankje op het terras.
een duik in het buitenzwembad of een
stoombad in de sauna. dit zijn slechts
enkele voorbeelden van de activiteiten
die je kunt ondernemen om tijdens jouw
verblijf in dit Novotel geheel tot rust te
komen.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Dam poort
- In Gent-Dam poort bus 3 richting Mariakerke.
bus 17 ofl8 richting Drongen of bus 39 richting
Blaarmeersen
- Afstappen aan halte "Gent Sint-Jacobs'
- Vanaf bushalte nog 350m te voet

V V V V V V
JAN

- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid
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- Fitness is gratis aanwezig
- Sauna is gratis aanwezig

WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag ten laatste bij aankomst te
betalen

BETALEND

BETALEND

GRATIS

GRATIS

GRATIS

11■■11

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Kinderen t.e.m. 16 jaar verblijven gratis op de
kamer van de volwassenen.
- Maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen (-16jaarl
op dezelfde kamer.

GRATIS

GRATIS

m

EXTRA KOSTEN
WANNEER GELDIG

FEB

- Prijs huisdier:€ 12,00 per nacht
- Prijs parking:€ 30,00 per nacht

HET VERBLIJF
Eénpersoonskamer
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met bad, douche en toilet
Tweepersoonskamer
I+ max. 2 kinderen t.e.m. 16jaarl
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met bad, douche en toilet

PRIJZEN PER KAMER

DUUR

2 nachten

124

1

KAMER & ONTBIJT

(125,00

~ JEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Hostel De Draecke
Budgetvriendelijke,
comfortabele jeugdherberg
midden in het historisch
stadscentrum, vlakbij het
Gravensteen en de Graslei.
Alle bezienswaardigheden van deze
oude Vlaamse kunststad liggen op
loopafstand van de jeugdherberg. Gekend
om zijn warm en gastvrij onthaal. in
internationale sfeer.

WANNEER GELDIG
- Van 1 januari t.e.m. 25 december
- Op basis van beschikbaarheid

■

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting Korenmarkt
- Afstappen aan halte "Gravensteen"
- Van tramhalte nog 200m 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

Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden ofl stapelbed
- Eigen badkamer met douche en toilet
Meerbedkamer Ivoor 3, 4, s of6 personen!
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet

PRIJZEN PER PERSOON

DUUR

-■~
liïïl ~
GRATIS

HALF PENSION

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

Vanaf30jaar

1 nacht

( 28,47

~ lEDfREEN VERDJENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

HEEL HET JAAR DOOR

128
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EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- 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

Sint-Michielsplein 21 - 9000 Gent / www.hosteluppelink.com

Hostel Uppelink
Wil je de onbetaalbare
troeven van Gent
ontdekken vanuit een
betaalbaar logies pal in het
historisch stadscentrum?
Dan ben je bij Hostel
Uppelink aan het goede
adres!
Dit stijlvol gerestaureerde hostel is
gevestigd in een van de oudste gebouwen
van Gent. De ligging aan de rand van de
oude middeleeuwse haven maakt Hostel
Uppelink tot een ideale uitvalsbasis voor
een unieke belevenis in de Arteveldestadl
Met als toemaatje: een grandioos uitzicht
op de Gentse torenrt]l

■

OPENBAAR VERVOER
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag op voorhand te betalen

EXTRA INFO

Il

-

Lakens zijn gratis aanwezig.
Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
Enkel reserveringen op kamerniveau.
De gemeenschappelijke ruimten zijn heel de dag
open: van 7.30 u. tot 23 u.
- LET OP: de opgegeven prijzen zijn maximumprijzen.
De exacte prijs zal bekend gemaakt worden op
het moment datje boeking verwerkt wordt.

GRATIS

a

EXTRA KOSTEN

WANNEER GELDIG

E

-==

Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting Evergem
- Afstappen aan halte "Korenmarkt"
- Van tramhalte nog 200m te voet
OF
Trein naar Gent-Dampoort
- In Gent-Dampoort bus 3 richting Mariakerke
- Afstappen aan halte "Korenmarkt"
- Van bushalte nog 200m te voet

- Huur handdoeken (optioneel):€ 3,00 per stuk

- Van 1 t.e.m. 8 januari
- Van 29 januari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid

PRIJZEN PER KAMER

HET VERBLIJF
Privékamer Ivoor 3, 4, 6, 8, 10 of14 personen)
- Stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet op de
gang
- Gedeelde keuken met microgolf, koelkast

HEEL HET JAAR DOOR . ··:
Privékamer voor 3 personen
Privé kamer voor 4 personen
Privékamer voor 6 personen
Privékamer voor 8 personen
Privékamer voor 10 personen
Privé kamer voor 14 personen

..

DUUR

.•

1

KAMER & ONTBIJT

".
1
1
1
1
1
1

nacht
nacht
nacht
nacht
nacht
nacht

~ IEDEREEN VERDrENT VAKANTIE / OP VAKANTIE

(60,00
(80,00
(120,00
€160,00
€ 180,00
(245,00
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Filips van Arteveldestraat 35 - 9000 Gent / kabahosteLbe/nl

KaBa Hostel
Hostel voor personen die
rust zoeken: alleenreizigers,
gezinnen of kleine groepen
zijn welkom.
KaBa Hostel biedt exact wat de
budgetreiziger zoekt. Gezelligheid in de
groene tuin en de kunstzinnige lounge.
aangenaam comfort in de gedeelde en
privékamers. een uitgeruste keuken en een
internettoog. Gelegen in het historisch
centrum. maar net buiten de drukste
straten van de stad. En toffe mensen aan
de balie die altijd klaar staan voor hun
klanten. met raad en daad. Ideaal verblijf
voor wie houdt van rust.

WANNEER GELDIG
- Van 2 januari t.e.m. 25 december
- Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Tweepersoonskamer double oftwin (privé)
- 1 tweepersoonsbed (double) of2 éénpersoonsbedden ltwin)
- Eigen badkamer met douche en toilet
Tweepersoonskamer !privé met gedeelde
badkamer)
- 2 éénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet op de
gang
Driepersoonskamer (gedeeld)
- 1 éénpersoonsbed en 1 stapelbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet op de
gang
Vierpersoonskamer lgedeeldl
- 2 stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet op de
gang
zespersoonskamer (gedeeld!
- 3 stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet op de
gang
Zespersoonskamer I privé!
- 3 stapelbedden
- Eigen badkamer met douche en toilet
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Gedeelde keuken met koffiezetapparaat, oven,
microgolf, koelkast

30

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Cient-Dampoort
- Vanaf het station nog 10 min. te voet
OF
- In Gent Dampoort bus 70 of76
- Afstappen aan halte "tousbergsbrug"
- Van bushalte nog 250m te voet
OF
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters bus 70, 72, 73, 74, 76, 77 of78
- Afstappen aan halte "Gent Zuid"
- Vanaf bus halte nog 400m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 50%
- Resterend bedrag bij aankomst betalen, cash of
met bankkaart/kredietkaart

Driepersoonskamer

1 nacht

(17,55

Vierpersoonskamer

1 nacht

(16,90

Zes persoons kamer

1 nacht

( 15,60

DUUR

KAMER & ONTBIJT

PRIJZEN PER KAMER

HEEL HET JAAR DOOR IN EEN PRIVÉKAMER
( 39,00

Tweepersoonskamer !gedeelde badkamer)

1 nacht

Tweepersoonskamer double of twin

1 nacht

( 48,10

Zes persoonskamer

1 nacht

(115,05

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

EXTRA KOSTEN
- Huur handdoeken topttoneeü.e 2,00 per stuk

~ IEDEREEN VERDIENl VAKAl'l'TlE / OP VAKANTIE
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Treek Hostel Gent
Welkom bij Treek Hostel,
onze indoorcamping waar
je heel het jaar door warm
en droog kan kamperen!
Heerlijk relaxen in een zen-sfeer?
Nostalgisch wegdromen in een retrothema? Ravotten in de jungle? Luieren in
een hangmat op Hawaii? Het kan allemaal
in onze jeugdherberg:
Kom overnachten in één van de tien
themacaravans in Treek Hostel. de
allereerste indoorcamping van Belgiël

Betty en Strand caravan (max. 4 personen)
- 2 tweepersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Zen en Biky caravan lmax. 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 1 stapelbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Jungle tent lmax. 4 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- 1 tweepersoonsbed
- Gedeelde bad kamer met douche en toilet
Kleine slaapzaal lmax. s pers.l
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Grote slaapzaal (max. 12 pers.l
- Stapelbedden en/of éénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Gedeelde keuken met koffiezetapparaat, oven,
microgolf, koelkast

WANNEER GELDIG
- Van 1 februari t.e.m. 22 december
- Op basis van beschikbaarheid

OPENBAAR VERVOER

HET VERBLIJF
Mini caravan lmax. 2 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Retro, Hawaii & lirdsnest caravan
lmax. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
UP caravan (max. 3 personen)
- 1 éénpersoonsbed
- 1 stapelbed
- Gedeelde badkamer met douche en toilet

Trein naar Gent-Dampoort
- In Gent-Dampoort bus 3 richting Mariakerke
Post
- Afstappen aan halte "Gent Bevrijdingslaan"
- Vanaf de bushalte nog 300m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Waarborg:€ 300,00 (voor groepen vanaf
6 personen)
- Voorschot: 50% (voor groepen vanaf 6 personen)
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
- Minimum verblijf van 2 nachten.
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PRIJZEN

PER PERSOON

Grote slaapzaal & Kleine slaapzaal 11 bed)

DUUR

KAMER & ONTBIJT

2 nachten

(30,80

•
( 36,40
( 32,20

Grote slaapzaal & Kleine slaapzaal (1 bed)

PRIJZEN

2 nachten

PER VERBLIJFSTYPE

LAAGSEIZOEN WEEKDAGEN
Mini caravan

'

';;
•'.

DUUR

...

-

"

t

,.

'~-, ·.

"

Retro, Hawaii & Birdsnest caravan
UP caravan

( 39,20

--

.

"

.

KAMER & ONTBIJT
.,.

2 nachten

(78,40

2 nachten

(92,40

2 nachten

-

,, ... -;

.',.'

( 105,00

Betty en Strand caravan

2 nachten

( 105,00

Zen en Biky caravan

2 nachten

< 140,00

Jungle tent

2 nachten

( 156,80

Kleine slaapzaal

2 nachten

(154,00

Grote slaapzaal

2 nachten

( 369,60

LAAGSEIZOEN WEEKEND
Mini caravan

2 nachten

(98,00

Retro, Hawaii & Birdsnest caravan

2 nachten

( 109,20
( 126,00

UP caravan

2 nachten

Betty en Strand caravan

2 nachten

(126,00

Zen en Biky caravan

2 nachten

(168,00

Jungle tent

2 nachten

( 186,20

Kleine slaapzaal

2 nachten

(182,00

Grote slaapzaal

2 nachten

( 436,80

HOOGSEIZOEN WEEKDAGEN
Mini caravan

2 nachten

(92,40

Retro, Hawaii & Birdsnest caravan

2 nachten

(98,00

UP caravan

2 nachten

( 126,00

Betty en Strand caravan

2 nachten

( 126,00

Zen en Biky caravan

2 nachten

( 162,40

Jungle tent

2 nachten

(186,20

Kleine slaapzaal

2 nachten

(161,00

Grote slaapzaal

2 nachten

( 386,40

Mini caravan

2 nachten

( 106,40

Retro, Hawaii & Birdsnest caravan

2 nachten

( 112,00

HOOGSEIZOEN WEEKEND

UP caravan

2 nachten

( 138,60

Betty en Strand caravan

2 nachten

( 168,00

Zen en Biky caravan

2 nachten

(196,00

Jungle tent

2 nachten

( 212,80

Kleine slaapzaal

2 nachten

(196,00

Grote slaapzaal

2 nachten

€470,40

SEIZOENEN
Hoogseizoen week: op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag tijdens schoolvakanties en in september
laagseizoen week: op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag buiten schoolvakanties en buiten september
Hoogseizoen weekend: op vrijdag en zaterdag tijdens schoolvakanties en in juni en september
laagseizoen weekend: op vrijdag en zaterdag buiten schoolvakanties en buiten juni en september

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Kruisstraat 28 - 9600 Ronse / www.prinsenhof-ronse.be

Zorghotel Prinsenhof
Ontdek de stad Ronse in
een hotel met zorg.
Zorghotel Prinsenhof is een
nieuwbouwproject in het hart van de
Vlaamse Ardennen. Het hotel bevindt
zich op wandelafstand van het bruisend
stadcentrum van Ronse en is de ideale
startplaats voor een stevige wandeling of
fietstocht.
Naast herstelverblijf met de Juiste zorg
op maat. biedt het Prinsenhof stijlvolle
stud los met hotelservice voor kort of
langdurig verblijf.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Deluxe Room 11 persoonl
- 1 éénpersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Superior Room 12 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
Apart Room 12 personen)
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Klein keukentje met elektrisch kookvuur en
koelkast

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

NIEuw

■

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Ronse
- Vanaf het station nog 15 min. te voet
OF
- In Ronse bus 73 richting Hogerlucht
- Afstappen aan halte "Ronse kruisstraat"
- Vanaf bushalte nog 350m te voet

EXTRA INFO
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- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Kinderbed- en stoel zijn niet aanwezig, maar
mogen indien gewenst zelf meegebracht worden.
- Graag op voorhand doorgeven welke hulpmiddelen er eventueel nodig zijn.
- Graag inchecken voor 21 u.
- 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.

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

BETALEND

a

EXTRA KOSTEN
- Ontbijt (optioneel bij te boekenl:
€ 12,00 per dag per persoon

Deluxe Room

1 nacht

€ 45,50

Superior Room

1 nacht

€ 52,50

Apart Room

1 nacht

€ 59,50

~ JEDEREEN VERDIENT VAKANTJE / OP VAKANTIE
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Collaert Mansionstraat 3 - 8000 Brugge / w w w.hotelfevery.be

Eco Hotel Fevery
Welkom in Eco-Hotel
Fevery, een ecologisch
verblijf in hartje Brugge,
met familiale sfeer en alle
comfort van een modern
driesterrenhotel.
Hotel Fevery is rustig gelegen in een
volkse buurt van het historische centrum
naast de Sint-Gilliskerk op enkele minuten
wandelen van de Grote Markt. het
Chocolade Museum en het Kantcentrum.
Alle 10 kamers zijn voorbehouden
voor niet-rokers en zijn uitgerust met
privébad/douche. wc. haardroger.
telefoon. tv. radiowekker en gratis WiFi.
Wij aanvaarden ecocheques. Gratis
fietsenstalling met fiets-oplaadpunt. Start
de dag met een heerlijk en bovendien
gratis ontbijt.
Voor een ontspannen verblijf is er onze
privéparking. lift en salon waar je rustig
kan genieten van een Brugs biertje.

WANNEER GELDIG
-

Van 3 t.e.m. 13 januari
Van 28 januari t.e.m. 20 februari
Van 25 maart t.e.m.12juni
Van 8 juli t.e.m. 20 augustus
Van 26 augustus t.e.m. 17 september
Van 30 september t.e.m. 5 november
Van 25 t.e.m. 27 november
Van 1 t.e.m. 31 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Kleine dubbele éénpersoonskamer
- 1

éênpersoonsbed

- Badkamer met bad, douche en toilet
Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet
Duplex 14 personen!
- 2 tweepersoonsbedden
- Badkamer met bad, douche en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 4 ofl4 richting centrum
- Afstappen aan halte "Gouden Handstraat"
- Vanaf de bushalte nog 200m te voet

Wij verwelkomen families met kinderen
vanaf 6 jaar.
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 50% (te betalen bij de reservatie)
- Resterend bedrag te betalen bij het uitchecken

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

EXTRA KOSTEN

Kleine dubbele éénpersoonskamer

1 nacht

(59,00

Tweepersoonskamer

1 nacht

( 69,50

Duplex (4 personen)

- Toeristenbelasting:
€ 3,00 per persoon per nacht
- Prijs parking:€ 15,00 per nacht

1 nacht

( 111,50

Kleine dubbele éénpersoonskamer

3 nachten

(166,00

Tweepersoonskamer

3 nachten

(187,00

Duplex (4 personen)

3 nachten

( 313,00

1 nacht

(62,50

HOOGSEIZOEN
Kleine dubbele éénpersoonskamer
Tweepersoonskamer

1 nacht

(76,50

Duplex (4 personen)

1 nacht

( 115,00

Kleine dubbele éénpersoonskamer

3 nachten

( 176,50

Tweepersoonskamer

3 nachten

( 208,00

Duplex (4 personen)

3 nachten

( 334,00

SEIZOENEN
Laagseizoen: van 3 t.e.m. 13 januari, van 28 januari t.e.m. 10 februari, van 15 t.e.m. 17 februari,
20 februari, 1 december, van 5 t.e.m. 8 december, van 12 t.e.m. 15 december, van 19 t.e.m. 22 december
Hoogseizoen: alle overige periodes

@
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't Zand 15 - 8000 Brugge / www.portinari.be

Hotel Portinari
Ontspannend en
comfortabel verblijf in het
centrum van Brugge.
Hotel Portinari biedt de perfecte balans
tussen het moderne Brugge en de rijke
geschiedenis van de stad. Doorheen het
hele hotel ontdek je zowel oude meesters
als jonge artiesten. die in onze gangen,
ontbijtzaal en kamers een podium krijgen.
We ondersteunen de Brugse kunstenaars,
net zoals kunstweldoener Tommaso
Portinari dat deed in de lSde eeuw.
Onze stijlvol ingerichte hotelkamers met
minimalistische elementen en natuurlijk
licht bieden een comfortabel verblijf en
zijn voorzien van alle essentiële faciliteiten
zoals regendouche met doucheproducten,
minikoelkast. koffie en thee, televisie en
telefoon, safe, airconditioning en wifi.
Hier kan je na een drukke dag in Brugge
ontspannen in een oase van comfort en
rust.

NIEuw
WANNEER GELDIG

-

Van 1 januari t.e.m. 30 april
Van 3 mei t.e.m. 10 november
Van 12 november t.e.m. 29 december
Op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Classic standaardkamer lmax. 2 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met douche en toilet
Club familiekamer lmax. 4 personen)
- 1 tweepersoonsbed
- 2 éénpersoonsbedden
- Badkamer met bad en toilet

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- Vanaf het station nog 900m te voet
OF
- In Brugge verschillende bussen
- Afstappen aan halte" 't zand"
- Vanaf de bushalte nog 140m te voet
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Gelegen in een historisch gebouw
op het plein 't Zand, is onze centrale
ligging de ideale uitvalsbasis om onze
prachtige stad te voet te ontdekken.
De vele winkels, restaurants, musea en
bezienswaardigheden bevinden zich
allemaal op wandelafstand van ons hotel.
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WANNEER EN HOE BET ALEN
- Volledige bedrag ter plaatse bij aankomst te
betalen

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- De hotelkamers hebben een badkamer met
open design zonder deur. De glazen wand van
de badkamer is voorzien van een rolgordijn die
de glazen wand volledig kan bedekken indien
gewenst.
- Kinderbedje op aanvraag en naargelang
beschikbaarheid.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 3,00 per persoon per nacht (vanaf18 jaar)

Club Familiekamer

€ 162,50

SEIZOENEN
Hoogseizoen: van 1 januari t.e.m. 14 april, van 16 september t.e.m. 29 december
laagseizoen: van 15 april t.e.m. 15 september

~ IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Oude Burg 5 - 8000 Brugge / www.martinshotels.com

Martin's Brugge
Unieke locatie in hartje
Brugge
Zoek je een comfortabele en verfijnde
hotelkamer in het stadscentrum van
Brugge? Martin's Brugge 3 sterren superior
is ideaal gelegen in het Venetië van het
Noorden. Het is het enige driesterrenhotel
met standing in het historische
stadscentrum op een steenworp van de
Grote Markt en het Belfort.

HET VERBLIJF

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus richting centrum
- Afstappen aan halte "Brugge Markt"
- Vanaf de bushalte nog 200m te voet

EXTRA INFO
- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.

WANNEER GELDIG

EXTRA KOSTEN

- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

- Toeristenbelasting:
€ 3,00 per persoon per nacht
- Prijs parking:€ 30,00 per nacht (reservatie
enkel mogelijk bij aankomst en op basis van
bes chi kbaarheidl.

SEIZOENEN
Hoogseizoen: 5 en 12 februari. van 1 april t.e.m.
31 oktober. 25 en 26 november, 2 en 3 december,
9 en 10 december. 16 en 17 december. 23 en 24
december. van 26 t.e.m. 31 december
Tussenseizoen: 1 december. van 4 t.e.m.
8 december, van 11 t.e.m. 15 december, van 18
t.e.m. 22 december. 25 december
Laagseizoen: van 1 januari t.e.m. 4 februari,
van 6 t.e.m. 11 februari, van 13 februari t.e.m.
31 maart. van 1 t.e.m. 24 november, van 27 t.e.m.
30 november
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Volledige bedrag bij aankomst te betalen

Martin's Brugge is de ideale uitvalsbasis
om de stad te ontdekken.

IJ

Charming kamer (max. 2 personenl
- 1 tweepersoonsbed
- Badkamer met bad, douche en toilet

~ IEDEREEN VERDIENT VAf(ANTJE / OP VAKANTIE

BETALEND

Il■
GRATIS

GRATIS

Snuffel Hostel
Als reiziger heb ik iets
van een hond, ik snuffel
en ga door...

- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

32 kamers met 120 bedden bieden de
mogelijkheid voor zowel grotere groepen
als individuele reizigers. De hostel heeft
kamers voor zes, vier of twee personen.
Sommige met privébadkamer andere
met gedeeld sanitair. Twaalf van onze
kamers zijn ingericht om mensen met een
beperking te ontvangen. Het gebruik van
het linnen is inbegrepen in de prijs. De
hostel is 24/7 toegankelijk.

Tweepersoonskamer
- 2 éénpersoonsbedden
- Eigen of gedeelde badkamer met douche en
toilet
Meerbedkamer (4 personen)
- 2 stapelbedden
- Eigen of gedeelde badkamer met douche en
toilet
Meerbedkamer (6 personen)
- 3 stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet

WANNEER GELDIG

HET VERBLIJF

Er is een gedeelde keuken met oven, microgolf,
koelkast.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 3 of13
- Afstappen aan halte "Brugge Keizer Karel"
- Vanaf de bushalte nog 450m te voet
OF
- In Brugge bus 41 of 42
- Afstappen aan halte "Ezel poort"
- Vanaf de bushalte nog 400m te voet
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WANNEER EN HOE BETALEN
- Betaling bij aankomst: zowel credit card als
bankkaart worden aanvaard (geen cash)

EXTRA INFO
- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Voor verblijf in een tweepersoonskamer wordt
altijd een kamerprijs van€ 20,00 aangerekend.
- In het weekend kan het best druk en lawaaierig
zijn, de bar is dan open tot 2 u. Stille kamers
(aan de buitenzijde) zijn mogelijk, maar moeten
op voorhand aangevraagd worden.

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

Tweepersoonskamer
met gedeelde badkamer
Tweepersoonskamer
met eigen badkamer

PRIJZEN PER PERSOON

1 nacht

(20,00

1 nacht

(20,00

DUUR

KAMER & ONTBIJT

1 nacht

( 10,00

1 nacht

( 10,00

1 nacht

(10,00

HEEL HET JAAR DOOR
Meerbedkamer (4 personen)
met gedeelde badkamer
Meerbedkamer (4 personen)
met eigen badkamer
Meerbedkamer (6 personen)
met gedeelde badkamer

~ :EDEREEN VERDIEN1 Vf\KANTIE / OP VAKANTIE
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Baro n Ruzett elaan 143 - 8310 Brugge (Assebro ek) / ww w. jeugdherbergen.be

Jeugdherberg Europa
Gezellig historisch,
buitengewoon romantisch.
Deze jeugdherberg is een ideaal
vertrekpunt om de stad Brugge te
verkennen. Na een flinke wandeling sta je
in het centrum van de stad. Jeugdherberg
Europa heeft ook een grote tuin.

WANNEER EN HOE BETALEN

Meerbedkamer lvoor4 en 5 personen)
- Eénpersoons- en/of stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
Meerbedkamer Ivoor 6 en 12 personen)
- Eén persoons- en/of stapelbedden
- Gedeelde badkamer met douche en toilet
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EXTRA INFO

HET VERBLIJF

E

X ~ ~ ~ ~ ~

JAN

- Volledig bedrag bij aankomst te betalen

WANNEER GELDIG
- Van 1 februari t.e.m. 31 december
- Op basis van beschikbaarheid
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 2 richting Assebroek
Oude Stelplaats
- Afstappen aan halte "wantestraat"
- Van bushalte nog 200m te voet

- 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

GRATIS

am

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:
€ 2,83 per persoon per nacht (vanaf18 jaar)
- Huur handdoeken (optioneel):€ 1.50 per stuk

BETALEND

GRATIS

GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

1e.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

Vanaf30jaar

1 nacht

€28,47

~ TEDEREEN VERDIENT VAKANTIE/ OP VAKANTIE
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Tem pelstraat 6 - 8900 leper / w w w .tem pelhof-ypres.be

Tempelhof
Jong en modern verblijf
in het stadscentrum van
Ieper, ideaal voor kleinere
groepen.
Dit verblijf is gericht op groepen. jongeren
maar even goed vriendengroepen en
families zijn welkom. Tempelhof is
gelegen in het stadscentrum en alles is op
wandelafstand bereikbaar. Er is ook plaats
om de fietsen gratis te stallen.
Vanaf 30 personen exclusief gebruik.
catering kan geleverd worden. zelf koken
kan ook. Is modern en fris ingericht.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar geldig
op basis van beschikbaarheid

HET VERBLIJF
Meerbedkamer
- Eénpersoons-. tweepersoons- en/of stapelbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Gedeelde keuken met koffiezetapparaat,
microgolf. koelkast
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar leper
- Vanaf het station nog 400m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN
- Voorschot: 20%
- Resterend bedrag op voorhand te betalen

Il■
GRATIS

EXTRA INFO

GRATIS

- Lakens zijn gratis aanwezig.
- Handdoeken zijn te huur of zelf mee te brengen.
- Er is geen lift. Er zijn een aantal kamers met
gewone bedden en een aantal kamers met
stapelbedden.

EXTRA KOSTEN
- Toeristenbelasting:€ 0.25 per persoon per nacht
- Huur handdoeken (optioneel):
€ 2,50 per pakket per persoon
- Eénnachtstoeslag: € 2,00 per persoon

~ IEDEREEN VEHDIENT VAKANTJE / OP VAKANTIE
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Hoveniersstraat 34 A - 8500 Kortrijk / w w w .hostelkortrijk.be

Hostel Focus
Hostel met een hoog
comfortniveau, gelegen
op wandelafstand van
het toeristisch centrum
en winkelcentrum van
Kortrijk.

- Waarborg:€ 20,00 !vooraf of bij aankomst te
betalen)
- Voorschot: 10%
- Resterend bedrag op voorhand te betalen

Hostel Focus biedt diverse formules van
single en dubbel tot familiekamers. De
hostel ligt op 400m van de Grote Markt
van Kortrijk.

- Lakens en handdoeken zijn gratis aanwezig.
- Om de hoek van Hostel Focus zit vzw Mobiel
waar je !elektrische) fietsen kan huren.

■

OPENBAAR VERVOER

-

Trein naar Kortrijk
- Vanaf het station nog 200m te voet

WANNEER EN HOE BETALEN

..,/

..,/

..,/

..,/

..,/

FEB

MRT APR

MEI

JUN

..,/

..,/

..,/

..,/

..,/

JUL

AUG

SEP

OKT NOV

.1

DEC

EXTRA INFO

Il■■

EXTRA KOSTEN

WANNEER GELDIG

- Eénpersoonstoeslag: € 30,00 per nacht

- Van 1 januari t.e.m. 18 december
- Op basis van beschikbaarheid

..,/

JAN

GRATIS

HET VERBLIJF

GRATIS

GRATIS

Tweepersoonskamer
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en tai let
- Gedeelde keuken met microgolf. koelkast
Familie-unit 14 personen!
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Gedeelde keuken met microgolf, koelkast
Ciroepsunit 18 personen!
- Eénpersoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
- Gedeelde keuken met microgolf, koelkast
Tweepersoonskamer

@

1 nacht

(42,50

Familie-unit

1 nacht

( 70,00

Groepsunit

1 nacht

( 120,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP VAKANTIE
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Jeugdherberg Groeninghe
Reizen naar toen,
verblijven in de toekomst,
het kan in deze nieuwe
jeugdherberg in het hart
van Kortrijk.
Op slechts 3 minuten wandelen van het
shopping K center en de winkelstraten. is
deze jeugdherberg de ideale uitvalsbasis
voor jouw shoppingtrip. Ook de cultuuren sportliefhebber kan hier zijn gading
vinden.

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

--

TER PLAATSE
- Sportgelegenheid is gratis aanwezig
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- Voorschot: 25%
- Resterend bedrag bij aankomst te betalen
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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.

am■
Il
GRATIS

liïïl
GRATIS

T.E.M. 2 JAAR

EXTRA KOSTEN

($

X

JAN

WANNEER EN HOE BETALEN

HET VERBLIJF
Meerbedkamer Ivoor 4 of 6 personenl
- Stapelbedden en/of één persoonsbedden
- Badkamer met douche en toilet
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Kortrijk
- Vanaf het station nog 10 min. te voet

- Huur handdoeken (optioneel):€ 1.50 per stuk

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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