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De campagne “Logeren in Vlaanderen Vakantieland” is
een initiatief van de vijf Vlaamse Provincies en wordt
gerealiseerd door Logeren in Vlaanderen vzw. Dit
inspiratieboek ‘Logeren in Vlaanderen Vakantieland’ is
tot stand gekomen dankzij de honderden kwaliteitsvolle
logies en de vzw Logeren in Vlaanderen – een publiekprivate samenwerking tussen de 5 Provinciale
Toeristische Organisaties (Westtoer, Toerisme OostVlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme
Vlaams-Brabant en Toerisme Limburg) en de private
logiessector, Vlaamse Federatie voor Hoeve- en Plattelandstoerisme vzw en Horeca Vlaanderen.

Alle gegevens in dit boek en op de website van
Logeren in Vlaanderen Vakantieland worden verzameld
volgens de Belgische Privacywet ter bescherming van
persoonsgegevens. Het is dan ook verboden deze
gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, te
kopiëren of te verwerken.

Logeren in Vlaanderen vzw
Diestsevest 40
3000 Leuven
tel. 016 28 60 35
fax 016 28 60 39
info@logereninvlaanderen.be
WWW.LOGERENINVLAANDERENVAKANTIELAND.BE

Welkom
Bij ons heeft logeren vaak dat tikkeltje meer.
Mooie plekken ontdekken, heerlijk eten, fietsen,
wandelen, ontspannen. Goesting gekregen om te
vertrekken? Blader dan snel verder of kijk op onze
website en reserveer direct online je vakantie.

Wil je extra inspiratie? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via de website en ontvang leuke vakantietips en
inspiratie van Logeren in Vlaanderen Vakantieland.

W W W. LO G E R E N I N V L A A N D E R E N VA K A N T I E L A N D. B E

4 - LAAT JE INSPIREREN

Belevingsthema´s

WANDELEN & FIETSEN

PAARDRIJDEN

ONTDEKKEN

Ontdek de charmes van het Vlaamse
land op jouw manier! Haal die
wandelschoenen van onder het stof,
pomp de banden van je stalen ros hard
en trek erop uit … op het platteland, aan
de kust of langs onze mooie steden.

Zet je schrap in het zadel en ga op verkenning in galop! In vele regio’s vind je
adembenemende paardenroutes. Laat je
verleiden door deze alternatieve manier
om onze prachtige regio’s te verkennen!

Een vakantie, dat is dingen ontdekken.
Laat je verrassen door een toffe themawandeling, een plaatselijk museum, een
brouwerijroute, … Overal valt er iets te
beleven. Je gastheer en –vrouw vertellen je er graag meer over.

CULINAIR

BOERDERIJBELEVING

Laat je zinnen prikkelen met een tongstrelend diner of geniet van de ware tafelgeneugten van de streek. Blijf lekker
lang tafelen met een aangepast drankje
en beland veilig onder de wol.

Kom proeven van het leven op
een boerderij en laat jezelf en
je kinderen onderdompelen in
de dagelijkse bedrijvigheid. Een
vakantie op de boerderij, een unieke
ervaring voor het ganse gezin.

WELLNESS
Een weekendje pure verwennerij op jouw
maat. Droom weg tijdens een deugddoende massage of laat stoom af tijdens
een relaxerend saunabezoek. Dichtbij
ontstressen, wat wil je nog meer?

LAAT JE INSPIREREN - 5

GROEPSVAKANTIE

GEZINSVAKANTIE

SPORTIEF

Met vrienden of familie tot rust komen
op het platteland, geheime plekjes
ontdekken in een pittoreske stad of
onvergetelijke momenten beleven op de
boerderij.

Samen met je gezin de drukte achter je
laten en wat tijd stelen? Trek er samen
op uit! Kies voor een familiaal hotel, B&B
of leuke vakantiewoning.

Vind je fietsen of wandelen maar ‘gewoontjes’ en steek je liever een tandje bij op uitdagende mountainbikeroutes, kajaktochten, ... Kies voor
een logies met thema ‘sportief’.

SHOPPING

ROMANTISCH

UNIEK

Verken de leukste shoppingadresjes al
kuierend met vriendinnen. Kom aan het
einde van een succesvolle winkeldag op
adem in onze gastvrije logies.

Geef elkaar al je aandacht tijdens een
romantische vakantie voor twee. Geniet
van een zorgeloze tête-à-tête met
bubbels of een lekker diner.

Wat als je logies zélf een ontdekkingstocht waard is? Dat zou een unieke
ervaring zijn! Logeer in een verblijf
met een eigen geschiedenis of een
karaktervolle uitstraling.

6 - WEGWIJS

WEGWIJS
hoe gebruik je dit
inspiratieboek?

GAS
HEERS T& KWA CHAP
LITEIT

KWALITEITSMERK
Alle logiesuitbatingen in dit inspiratieboek zijn vergund, erkend of aangemeld
bij Toerisme Vlaanderen en voldoen aan
de normen op vlak van comfort, hygiene en brandveiligheid van het Vlaamse
Logiesdecreet of het decreet Toerisme
voor Allen (voor erkende Toerisme voor
Allenuitbatingen).
Een herkenningsteken aan de ingang
van de uitbating geeft aan dat het om

een vergund of erkend logies gaat. In
het logiesboek en op de website worden
erkende en vergunde logies aangeduid
met het kwaliteitsmerk

Meer info:
www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/
erkenning

PRIJZEN EN RESERVATIE
PRIJZEN
De vermelde prijzen zijn de totale prijzen
‘alles inbegrepen’ incl. BTW en omvatten
het logies en alle aangeboden diensten,
verblijfstaksen en alle overige taksen,
tenzij anders vermeld. Extra’s en toeslagen mogen afzonderlijk worden aangerekend en worden op voorhand meegedeeld. Prijzen, extra’s en toeslagen
gelden voor het huidige jaar. Eventuele
bijkomende kosten zoals voor extra personen, gas- en elektriciteitsverbruik, kosten van schoonmaak, bedlinnen, ontbijt,
etc. dienen actief door de reisorganisator te worden gecommuniceerd.
De prijzen voor hotel- en gastenkamerverblijven en verblijven in een logies volgens kamertype zijn basisprijzen voor
een standaard 2-persoonskamer voor
één (1) nacht, al dan niet met ontbijt en/
of halfpension, tenzij anders vermeld.

Voor appartements-, studio-, woning- en
bungalowverblijven en verblijven in een
logies volgens verhuurtype gelden de
prijzen per wooneenheid voor een weekend, midweek of week, tenzij anders vermeld.
De vermelde totaalprijzen zijn richtprijzen. De reisorganisator wordt ertoe gehouden de inhoud/prijzen van zijn aanbieding zoveel mogelijk te respecteren
zoals ze gepubliceerd worden in het logiesboek en/of op de website Logeren
in Vlaanderen Vakantieland. Afhankelijk
van het aantal dagen, geboekte activiteiten, seizoen, promotionele acties van de
reisorganisator of indien de prijzen onjuist blijken ingevolge (druk)fouten kunnen de prijzen tijdens het lopende campagnejaar afwijken. Voorafgaand aan
zijn boeking, zal de reiziger zich terdege
informeren bij de reisorganisator over
de actuele totaalprijs.

RESERVEREN

ONLINE BOEKEN

Neem rechtstreeks contact op met de
logiesuitbater via telefoon of e-mail. De
contactgegevens vind je steeds terug in
de advertentie. Vermeld bij je boeking
dat het om een reservatie uit het logiesboek Logeren in Vlaanderen Vakantieland gaat. Opgelet: vraag steeds vooraf
(bij reservatie) de annuleringsvoorwaarden en het eventuele huisreglement op
bij de uitbater. Meer info: zie algemene
voorwaarden achteraan in het logiesboek.

Wil je met één klik boeken? Op de website
www.logereninvlaanderenvakantieland.be
kan je bij heel wat logies de beschikbaarheid raadplegen en direct online reserveren.
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SYMBOLEN
FACILITEITEN

LAAT JE INSPIREREN

Restaurant / Half pension

ROMANTISCH logies met

WANDELEN & FIETSEN

GEZINSVAKANTIE

fiets- en / of wandelvakantie

romantische arrangementen
voor twee

Kredietkaarten aanvaard

ONTDEKKEN ontdek de

BOERDERIJBELEVING

UNIEK

Huisdieren toegelaten

omgeving: cultuur, vespatours,
streekproducten...

vakantie op de boerderij –
hoevetoerisme

logeer op een
ongewone locatie

PAARDRIJDEN

SHOPPING

paard- en ruitervriendelijk logies

logies als uitvalsbasis
voor shopping

Parkeergelegenheid

Lift

CULINAIR culinair genieten, gas-

tronomische weekends…

Gratis draadloos internet
Zwembad

WELLNESS wellness in logies of

nabijgelegen wellnesscomplex

Comfortabel en zelfstandig
toegankelijk voor personen
met een beperking

logies voor het gezin

GROEPSVAKANTIE

SPORTIEF logies met actieve

logies voor groepen
en families

sportmogelijkheid in de buurt

Basistoegankelijk voor
personen met een beperking
Ecologisch logies met label
‘Groene Sleutel’
(Gebruik hier je ecocheque)

TYPES LOGIES
BED & BREAKFAST
(GASTENKAMER)
In onze B&B’s kan je rekenen op een gezellige kamer. Geniet van een rijkelijk
ontbijt met lokale of huisbereide producten en het gezelschap van je joviale
gastheer of –vrouw.

HOTEL

VAKANTIECENTRUM

LOGIES

Comfort, kwaliteit en een verzorgd ontbijt, dat is wat je kan verwachten tijdens
een overnachting in een hotel van Logeren in Vlaanderen Vakantieland.

Op zoek naar een budgetvriendelijke,
comfortabele en hedendaagse overnachtingsplaats? Dan zijn vakantiecentra en
jeugdverblijven iets voor jou!

Een kamer (zonder ontbijt) of verblijf
voorzien van alle basiscomfort. Bij een
toeristisch logies ben je verzekerd van
een verzorgd verblijf dat nét wat anders is.

VAKANTIEWONING

CAMPINGVERHUUR

Voel je je graag thuis weg van huis samen met je gezin, familie of vrienden?
Ga dan voor een vakantiewoning op
jouw maat!

Ontdek logeren dichtbij de natuur en
toch met alle comfort. Kies voor een
charmante chalet, een luxetent of knusse kampeerhut.

VAKANTIES 2020

AFKORTINGEN

Kerst 23/12/2019 – 05/01/2020

Feest van de Arbeid vrijdag 1 mei

Krokus 24/02/2020 - 01/03/2020

O.L.H. Hemelvaart donderdag 21 mei

Pasen 06/04/2020 - 19/04/2020

Pinksteren zondag 31 mei

Zomer 01/07/2020 - 31/08/2020

Pinkstermaandag maandag 1 juni

Herfst 02/11/2020 - 08/11/2020

Nationale Feestdag dinsdag 21 juli

Kerst 21/12/2020 - 03/01/2021

O.L.V. Hemelvaart zaterdag 15 augustus

vr 01/05 t.e.m. zo 03/05

Allerheiligen zondag 1 november

do 21/05 t.e.m. zo 24/05

Allerzielen maandag 2 november

za 30/05 t.e.m. ma 01/06

Wapenstilstand woensdag 11 november

za 18/07 t.e.m. di 21/07

Kerstdag vrijdag 25 december

wo 11/11 t.e.m. zo 15/11

FEESTDAGEN 2020
Nieuwjaar woensdag 1 januari
Pasen zondag 12 april
Paasmaandag maandag 13 april

TIPS VOOR EEN
LANG WEEKEND
za 11/04 t.e.m. ma 13/04

WE
MW
WK
KO
KZO
HP
p.p.
p.n.
p.d.
p.k.
p.w.
HS

LS
TS

Weekend
Midweek
Week
Kamer met ontbijt
Kamer zonder ontbijt
Halfpension (overnachting, ontbijt,
en middag- of avondeten)
Prijs per persoon
Prijs per nacht
Prijs per dag
Prijs per kamer
Prijs per woning
Hoogseizoen (juli en augustus +
Vlaamse schoolvakanties,
tenzij anders vermeld)
Laagseizoen
Tussenseizoen

MEER LOGEERADRESJES OP WWW.LOGERENINVLAANDERENVAKANTIELAND.BE
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B&B’S, HOTELS EN
VAKANTIEWONINGEN
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VLAAMSE REGIO’S
Westhoek
Brugse Ommeland
Leiestreek
Meetjesland
Vlaamse Ardennen
Scheldeland
Waasland
Kempen

DE KUST
Groene Gordel
Hageland
Limburgse Kempen
Hasselt
Haspengouw
Maasland
Voerstreek

p. 12
p. 40
p. 50
p. 58
p. 66
p. 78
p. 88

De Panne
Koksijde-Oostduinkerke
Nieuwpoort
Middelkerke-Westende
Oostende
Bredene
De Haan-Wenduine
Blankenberge
Knokke-Heist

p. 112
p. 120
p. 134
p. 150
p. 156
p. 172
p. 182

p. 96

1

KUNSTSTEDEN

p. 200
p. 202
p. 204

2

Kalmthout

Wuustwezel

2

Ravels

3

p. 210
p. 214
p. 218

ANTWERPEN

1

KEMPEN

3

5

1
2

Retie 3

1
Lille

LIMBURG

Hamont-Achel

3

Lommel

Dessel

1

Nederland

Kasterlee

Pelt

4

ANTWERPEN
4

Mol

Bocholt

Balen

1

Grobbendonk

2

5

2

2

Beveren

2
3

2

Kruibeke

Puurs-Sint-Amands

Ham

Laakdaal

MECHELEN
1

Londerzeel

1
3

Zemst

Aarschot ScherpenheuvelZichem

Haacht

GROENE GORDEL

2

Rotselaar

2

Holsbeek

1

BRUSSEL

ilbeek

LEUVEN

Wezembeek-Oppem

1

1

2

1

Bierbeek

Boutersem

Oud-Heverlee

1
1

1

Linkebeek

1

VLAAMS-BRABANT

Halle

0

20 km

HASPENGOUW
9

1

Hoeselt

Kortessem

8

Maasmechelen

Lanaken

1

2

5
Riemst

Borgloon

Landen

Hoeilaart

Wellen

Sint-Truiden
2

ters-Leeuw

1
2

Zoutleeuw

Tienen

1

3

2

Zutendaal

Diepenbeek

Nieuwerkerken

1

4

Linter

1

1

HAGELAND

Glabbeek

2

Genk

HASSELT

Herk-de-Stad

1
Kortenaken

Lubbeek

1

10

1

Halen

Tielt-Winge Bekkevoort

2

MAASLAND
2

1

5

3

Dilsen-Stokkem

1

HeusdenZolder
Zonhoven

3

5

hout

7

3

Heist-op-den-Berg

1

Maaseik

3
LIMBURGSE
KEMPEN
Oudsbergen
Beringen

1

2

Westerlo

2

9

Peer
1

1

Kinrooi

Bree

Herentals 2

Lier

1

1

p. 234

p. 208

Arendonk

Rijkevorsel

Rumst

p. 232

2

Hoogstraten

Bornem 3

p. 230

Baarle-Hertog

1

3

5

p. 224
p. 228

1

Essen

aas

Antwerpen
Brugge
Gent
Leuven
Mechelen

p. 192
p. 196

14

Tongeren
Voeren

5

Heers
Gingelom

VOERSTREEK

3
Aantal logies op deze locatie

WWW.LOGERENINVLAANDERENVAKANTIELAND.BE

Grenzeloos genieten

DE WESTHOEK
De Westhoek charmeert als grensregio
met Frankrijk iedere bezoeker. De heuvels
met hun beboste toppen, de eindeloze
vergezichten en het vlakke noorden met de
IJzer en de polders nodigen uit tot sfeervolle
ontdekkingstochten. In de historische stadjes
en charmante dorpjes kom je helemaal tot
rust. De monumenten, gezellige dorpspleinen
en musea vertellen over andere tijden en
maken van je bezoek een tijdloze ervaring.
Trek er op uit, van de bergen tot de zee,
met de fiets, te voet, per boot,… en kom tot
rust, ver weg van de dagdagelijkse drukte!
WWW.TOERISMEWESTHOEK.BE

UIT IN DE WESTHOEK
FIETSEN IN DE WESTHOEK
De Westhoek is de fietsregio bij uitstek.
Zowel voor de sportieve fietser (Gent –
Wevelgem fietsroute), de recreatieve
fietser (fietsnetwerk en lusvormige
routes) als de fietser die graag met de
kinderen (Westhoek KD fietsroutes) op de
trappers gaat. De bier- en wijnfietsroutes
nemen je mee langs brouwerijen,
wijngaarden, authentieke kroegen,....
050 30 55 00 | info@toerismewesthoek.be | www.toerismewesthoek.be

DE WESTHOEK,
WANDELREGIO BIJ UITSTEK
Met 5 wandelnetwerken is de Westhoek de
ideale bestemming voor wandelaars. Elk
wandelnetwerk leidt je langs de mooiste
vergezichten en brengt je van de bergen naar
de zee, terwijl je geniet van afwisselende
landschappen. De wandelnetwerkkaarten kan
je bestellen via shop.westtoer.be of ophalen bij
een van de diensten voor toerisme in de regio.
050 30 55 00 | info@toerismewesthoek.be | www.toerismewesthoek.be

WESTHOEK
DE GROTE GOESTING
Wie grenzeloos wil genieten, moet
in de Westhoek zijn. Hier proef je
lekkere streekgerechten en geniet
je van een heerlijk streekbiertje, een
Picon of een lekkere Heuvellandse
wijn. En dit bij voorkeur in een van
die vele, gezellige estaminets.
050 30 55 00 | info@toerismewesthoek.be | www.toerismewesthoek.be

2
6

2

OP STAP MET
DE WESTHOEK KD’S

Koekelare
Diksmuide

Veurne

8
Alveringem

3

WESTHOEK
2

1
Hooglede

Lo-Reninge
Houthulst

4
15

Familievriendelijke fietsroutes
en wandeltochten, speurtochten
in het bos, een uitje naar de
Kinderbrouwerij, op stap met de ezels
of een huifkartocht langs Vlaamse
wegen. De Westhoek biedt tal van
activiteiten op kindermaat, van de
allerkleinsten tot de puberende jeugd.

Vleteren

9

1

050 30 55 00 | info@westhoekkd.be | www.westhoekkd.be

LangemarkPoelkapelle

7

Poperinge

Ieper

8
Heuvelland

Zonnebeke

WESTHOEKVOORDEELPAS
Logeren als God naast Frankrijk. Wie in
de Westhoek verblijft, geniet van tal van
kortingen met de Westhoekvoordeelpas.
Deze pas biedt ruim € 75 voordeel bij
de toegang tot musea en attracties.
Vraag er zeker naar bij jouw
reservering bij het vakantieverblijf.
050 30 55 00 | info@toerismewesthoek.be | www.toerismewesthoek.be
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B&B HOF TER HEEBEKE
Meersdreef 1, 8691 Alveringem (Stavele)
T.: 057 40 03 73 | G.: 0478 51 28 34
hofterheebeke@telenet.be
www.hofterheebeke.be

ALVERINGEM
DIEP VERSCHOLEN IN DE WONDERE WESTHOEK ...

ERKEND

LIGGING Aan de rand van de verdronken hooilanden langs de Ijzer delen
we graag met jou de schoonheid en
rust van deze charmante vierkantshoeve.
LOGIES Geniet de slaap der gelukzaligen op de “Voute” of op de “Opperzolder”. Beide ruime suites zijn gelegen in het boerderijhuis.

GENIETEN TE LANDE
(€ 420,00 p.k. (2p.))

CAPACITEIT
• 2 x 4 persoonskamer

• 2 overnachtingen + ontbijt
• verwenkoffie met gebak
• avond 1: diner bij kaarslicht
• fietsen voor 1 dag + picknick
• avond 2: driegangenmenu
• koets of hot tub met bubbels
(prijs op basis van 2 personen)

VANAF-PRIJS B&B
PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KO

Bij ondergaande zon kan
er gezellig gekeuveld worden in het
stemmig ovenhuisje met vlindertuin,
hot tub en zwemvijver. Beleef per
koets, paard, fiets of te voet dit mooi
stukje natuur van Bachten de Kupe.
Ontbijt met zelfgebakken brood.
TROEVEN

B&B VAKANTIEHOEVE BRIESLAND
Oudekapellesteenweg 18, 8690 Alveringem
T.: 058 28 81 09 | G.: 0474 94 28 62
info@briesland.be
www.briesland.be

LS
90,00

HS
90,00

korting vanaf 3 nachten: 5%
speciale kindertarieven
toeslag 1 enkele overnachting: € 5,00 p.p.
prijs single: € 60,00/k.

ALVERINGEM

OP ADEM KOMEN OP DE HOEVE
LIGGING De B&B is gelegen in het rustige, vlakke Veurne-Ambacht, op 15 km
van de kust en de Franse grens.

ERKEND

Wij bieden kamers met ontbijt
aan. Binnen vind je een grote living
met open haard en een knusse zithoek. Het is ook mogelijk om in de industriële keuken zelf jouw avondmaal
klaar te maken.

LOGIES

TROEVEN Kids leven zich uit met gocarts, fietsen, tafeltennis en -voetbal,
biljart, zandbak, binnenspeelruimte,
zwem- en visvijver en pony. Ze mogen ook meehelpen op de boerderij:
koeien melken, meerijden op de tractor of kalfjes melk geven.

Van hieruit kan je wandelen, fietsen,
kajakken, huifkartochten maken en
genieten van een adembenemende
vakantie. Ontdek de geschiedenis van
WOI in de buurt en in de hoeve. Bij
deze Herdenkingspartner Westhoek
ben je aan het juiste adres!

VANAF-PRIJS B&B
PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KZO

LS
80,00

HS
80,00

1 Nacht KO

100,00

100,00

verblijf enkel min. 2 nachten
gratis tot 1j.; 1-2j.: € 5,00; 3-10j.: 50% korting
singleprijs: € 60,00/nacht
Het hele jaar dezelfde prijs .

CAPACITEIT
• 4 x 2 persoonskamer
• 1 x 3 persoonskamer
• 1 x 4 persoonskamer

FENIKS 2020 in Diksmuide
Wederopbouw van een stad na vier jaar oorlog
Diksmuide was tijdens WO1 het middelpunt van het IJzerfront.
Vier jaar zinloos geweld herleidde de stad tot een ruïne.
En toch werd die woestenij omgebouwd tot een nieuwe stad
en thuis. In 2020 blikken we terug op die grote wederopbouw.

Vrijdagavond 22 mei 2020
Wervelend spektakel met dans, muziek,
zang en projecties.
Bekende artiesten zingen op muziek uit
de wederopbouwtijd, gespeeld door de
Muziekkapel van de Marine.
Gratis | Betalende zitplaatsen
Grote Markt Diksmuide

16 mei - 11 november 2020
Beklijvende tentoonstelling
‘Feniks in Diksmuide’.
Beleef het herrijzen van
Diksmuide op de stadhuiszolder en volg de rondgang
in de heropgebouwde stad.
Gratis | Dagelijks open
Grote Markt Diksmuide

www.bezoekdiksmuide.be
toerisme@diksmuide.be
051 79 30 50

B&B’S/HOTELS WESTHOEK - 15
DIKSMUIDE
EEN OASE VAN RUST IN EEN LUXUEUZE GROENE OMGEVING
Een B&B in het pittoreske St.Jacobskapelle, een klein dorpje midden in de polderweiden achter de
IJzer. Na een heerlijke nachtrust verwennen wij jullie graag met een stevig
ontbijt in ons jachthuisje.
LIGGING

Wij waren 2e in het programma “Met
4 in bed” (2018).
Onze accommodatie bevat vier
luxueuze kamers waarvan twee gezinskamers.
LOGIES

toegankelijk. Onze ligging kan ieder
zijn wens bekoren. Onze locatie is centraal gelegen met zicht op de ijzertoren en de open velden. Voor de fietsliefhebbers: onze B&B ligt op een
fietsknooppuntenroute. Fietsenberging aanwezig met oplaadpunt voor
elektrische fietsen.

VANAF-PRIJS B&B
PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KO

LS
125,00

HS
125,00

HOF TER BOONE

Kapellestraat 5, 8600 Diksmuide
G.: 0479 26 11 54
info@hofterboone.be
www.hofterboone.be

vanaf 2 nachten: € 110,00 per nacht/kamer
familiekamer op aanvraag

B&B-

ERKEND

CAPACITEIT
• 4 x 2 persoonskamer

TROEVEN Mogelijkheid tot gebruik van
sauna en hot-tub (mits een kleine
bijdrage). Onze zwemvijver is gratis

DIKSMUIDE
LUISTEREN NAAR DE STILTE
De hoeve is gelegen in de beschermde ‘komgronden’ van Lampernisse, het stilste dorp van Vlaanderen.
LIGGING

Je kan er ook genieten van de beeldhouwwerken van gastheer Bart
Steenkiste.
Op amper 15 km van de kust en FransVlaanderen, is het een ideale uitvalsbasis voor fietsers, wandelaars en ruiters.
Bladelijn is een smaakvol gerestaureerd, kindvriendelijk hoevehotel met ruime, gezellige kamers voorzien van alle comfort. Je kunt er ook
genieten van een streekbiertje op het
terras of aan de bar.

LOGIES

Tal van boerderijdieren zoals paarden,
koeien, schapen en poezen zijn er om
je te verwennen, zelfs een ritje op een
pony of paard behoort tot de mogelijkheden.

We bieden korting voor kinderen,
groepen en lange verblijven.

PAARDRIJDEN
(€ 508,00 p.k. (2p.))

FIETSEN EN WANDELEN
(€ 440,00 p.k. (2p.))

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

4 overnachtingen (2 p.)
4 x streekeigen ontbijt
4 x lunchpakket
4 x streekeigen 3-gangen diner
fietskaarten ter beschikking
wandelkaarten ter beschikking

VANAF-PRIJS HOTEL
PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KO

LS
78,00

HS
78,00

1 Nacht HP

114,00

114,00

minimum verblijf van 2 nachten

DIKSMUIDE

KASTEELHOEVE VICONIA

PROEF DE NATUUR OP DE KASTEELHOEVE
In de rust van de innemende
poldervlakte, op 10 km van de kust en
op 20 km van de Franse grens, vind je
de kasteelhoeve Viconia. Het hotel is
gelegen in Stuivekenskerke, één der
mooiste dorpen van Vlaanderen.
LIGGING

De kamers in zachte aardse
kleuren zijn aangenaam ingericht. De
maaltijden, met groenten en kruiden
uit eigen tuin, zijn pure verwennerij.

LOGIES

Heb je het liever wat actiever? Dan kan je de Westhoek al fietsend verkennen. Bezoek zeker de oorlogsmonumenten in de nabijheid!
TROEVEN

ERKEND

Bij een verblijf van twee nachten ontvang je de Westhoekvoordeelpas met
tal van kortingen of voordelen in de
streek.

Fietsverhuur en andere ontdekkingsarrangementen op aanvraag.

4 overnachtingen (2 p.)
4 x streekeigen ontbijtbuffet
4 x lunchpakket
4 x streekeigen 3-gangendiner
stallen van paard in stal of op
de weide

3 x 2 persoonskamer
2 x 3 persoonskamer
4 x 4 persoonskamer
1 x 5 persoonskamer

HOTEL-

Bij ons kan je ook iedere avond lekker
dineren. De maaltijden worden dagvers klaargemaakt met een vleugje
van de Vlaamse en Franse keuken.

TROEVEN

Voor jong en oud is er een
binnen- en buitenspeelplein met
volksspelen, petanque-baan, go-carts
en trampoline.

Zadelstraat 8, 8600 Diksmuide (Lampernisse)
T.: 051 55 50 83
info@bladelijn.com
www.bladelijn.com

CAPACITEIT
•
•
•
•

BLADELIJN

CAPACITEIT
• 1 x 1 persoonskamer
• 16 x 2 persoonskamer
• 1 x 3 persoonskamer

ZOMERS FIETSEN
(€ 388,00 p.k. (2p.))
• 2 nachten met ontbijtbuffet
• 2 x driegangenmenu
• 2 x aangepaste wijn inbegrepen

HOTEL-

Kasteelhoevestraat 2 2, 8600 Diksmuide (Stuivekenskerke)
T.: 051 55 52 30
info@viconia.be
www.viconia.be
ERKEND

VANAF-PRIJS HOTEL
PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KO

LS
112,00

HS
112,00

1 Nacht HP

168,00

168,00

korting budgetkamer: €28,00 per kamer

MEER LOGEERADRESJES OP WWW.LOGERENINVLAANDERENVAKANTIELAND.BE
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HOTEL NOTARISHUYS PURE HOTEL
Koning Albertstraat 39, 8600 Diksmuide
T.: 051 50 03 35
info@notarishuys.be
www.notarishuys.be

DIKSMUIDE

NOTARISHUYS RESTAURANT & PURE HOTEL

ERKEND

LIGGING Notarishuys Pure hotel ligt in
het centrum van het gezellige Diksmuide, een kleine stad aan de oever
van de IJzer.

Diksmuide ligt heel centraal in de
Westhoek met tal van excursiemogelijkheden.
De stad ligt op amper 16 km van
Nieuwpoort, aan onze Westkust, en
ook andere steden zoals Ieper, Poperinge en Veurne liggen vlakbij.
De pittoreske dorpen, de natuur en de
open landschappen, maken van Diksmuide een topbestemming waar men
alle rust kan vinden.
Het waterlandschap is wat Diksmuide
onderscheidt van andere Westhoek
gemeenten.

Ook andere bezienswaardigheden liggen op minder dan een uur rijden van
de boterstad. Denk hierbij aan Brugge,
Heuvelland, het prachtige noorden
van Frankrijk (met onder andere Cap
Griz Nez & Cap Blanc Nez), de Moeren,
de omgeving van Roeselare,...
Notarishuys Pure hotel staat
voor een uniek verblijf ... Het biedt 4
luxueuze kamers met moderne allure.

LOGIES

Authenticiteit, gastvrijheid en emotie
lopen als een rode draad doorheen
het decor van het hotel.

TROEVEN

* onze arrangementen voor één of meerdere nachten (zie www.notarishuys.be)
* prachtige ommuurde tuin met eeuwenoude rode beuk en terras
* restaurant met dagverse, verfijnde
keuken met mooie vermelding in
GaultMillau en Michelin gids
* ons ‘ontspannen’ en uniek ontbijt
* de ligging vlak bij de kust, midden in
een gezellig stadscentrum en toch
heel rustig

Een unieke mix van minimalisme, architectuur en comfort geeft het interieur sfeer en power.

* het gratis gebruik van de sauna met
kleur -en klanktherapie

Kortom een fantastische setting voor
‘out of the box’ genieten.

* overdekte en afgesloten parking
met mogelijkheid tot opladen van
elektrische wagens
* iPad op de kamer

CAPACITEIT

HET VLAKKE LAND
(€ 500,00 p.k. (2p.))
• glas Champagne bij aankomst
• all-in vrijdagmenu op vrijdag
• 3-gangen keuzemenu op
zaterdag
• 2 nachten met heerlijk ontbijt
• Westhoek pas en fietskaart
• minibar, fruit en zoetigheden
(Prijzen vanaf 500,00 )

VANAF-PRIJS HOTEL
PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KZO

LS
120,00

HS
230,00

1 Nacht KO

150,00

260,00

1 Nacht HP

230,00

340,00

• 2 x 2 persoonskamer
• 2 x 3 persoonskamer

Prijzen starten vanaf € 75,00 tot € 130,00
p.p./nacht in kamer met ontbijt (afhankelijk
van kamertype en periode)

STREEKPOCKET WESTHOEK
Tijdens een bezoek aan de Westhoek is de streekpocket een
onmisbaar instrument. Je ontdekt er alles over de toeristische
bezienswaardigheden, leuke restaurants en cafeetjes in de Westhoek.
Voor de actievelingen zijn er leuke fiets- en wandeltips. Haal jouw
gratis exemplaar bij één van de diensten voor toerisme in de regio.
050 30 55 00 | info@toerismewesthoek.be
www.toerismewesthoek.be
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B&B’S/HOTELS WESTHOEK - 17
HEUVELLAND
SCANDINAVISCH ONTSPANNEN IN HEUVELLAND
Gelegen in Kemmel, het hart
van Heuvelland, op de flank van de
Kemmelberg middenin het provinciaal natuurdomein. Van hieruit verken
je de West-Vlaamse bergen, bezoek je
de ontroerende sites uit In Flanders
Fields, ontdek je de historische steden
van de Westhoek en steek je zelfs ‘de
schreve’ over.
LIGGING

Fika telt twee tweepersoonskamers én een uitgebreide ontbijt- en
loungeruimte. De B&B is volledig ingericht in de moderne Scandinavische
stijl. De tuin van Fika loopt over in het
landschap dat wordt gedomineerd
door de Kemmelberg.
LOGIES

Fika is een Zweedse uitdrukking. Het betekent koffiepauze, maar
dan op zijn Scandinavisch... met dat
ietsje meer! Ook zin om eens op een
Scandinavische manier uit te blazen?
Dan is Fika dé plek! Kom genieten van
jouw welverdiende fika... jouw pauze
met dat ietsje meer!

TROEVEN

VANAF-PRIJS B&B
PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KO

LS
100,00

HS
110,00

Op het terras met panoramisch uitzicht kan je stijlvol dineren of een
glaasje streekwijn of streekbier proeven.

Andere kamertypes en arrangementen kan je vinden op www.kemmelberg.be. Bezoek ook www.facebook.
com/kemmelberg.

HOSTELLERIE KEMMELBERG

Kemmelbergweg 34, 8956 Heuvelland (Kemmel)
T.: 057 45 21 60
info@kemmelberg.be
www.kemmelberg.be

CAPACITEIT
• 23 x 2 persoonskamer

EVEN WEG IN DE WESTHOEK
(€ 476,00 p.k. (2p.))

• 2 overnachtingen in “ECO Bos”
• 2 x Royaal ontbijtbuffet
• 4-gangen en 5-gangen diners
• 1 Westhoek voordeelpas
• gratis parking & internet
• gratis gebruik badjas/slippers
(toeslag andere kamertypes)

• 2 overnachtingen in “ECO Bos”
• 2 x Royaal ontbijtbuffet
• 3-gangen en 4-gangen diners
• 1 Voordeelpas + kaart
• gratis parking & internet
• gratis gebruik badjas/slippers
(toeslag andere kamertypes)

Authenticiteit: 65 jaar traditie in kwaliteit, luxe en gastvrijheid.
Exclusief panorama-familiehotel.
Ons hotel ligt midden in een beschermd landschap.
Gratis: omheinde parking, snelle Wifi,
slippers en badjassen.

VANAF-PRIJS HOTEL
PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KO

LS
114,00

HS
124,00

1 Nacht HP

194,00

204,00

toeslag citytax: € 1,50/p.p.n.
toeslagen: vrijdag: + € 10,00; zaterdag:
+ € 20,00; vallei: + € 25,00; VIP: vanaf + € 70
HS: vanaf Pasen tot weekend na 11 november

HEUVELLAND
ZALIG GENIETEN VAN STILTE EN NATUUR

De B&B is ingericht in de gerenoveerde stallingen van de vroegere
boerderij en biedt een uniek zicht op
de Kemmelberg en de gevarieerde natuur. Hilde en Xavier beschikken over
twee sfeervol en romantisch ingerichte kamers in authentieke, landelijke stijl.

ERKEND

Hostellerie Kemmelberg beschikt over diverse soorten kamers
(op aanvraag kunnen sommige kamers uitgebreid worden tot max.
vierpersoonskamers. In totaal tot 72
personen): deze gaan van kleine, budgetvriendelijke eco-kamers tot duurdere grote kamers of junior suites met
jacuzzi en regendouches. Voor elk wat
wils dus.

PRESTIGE ARRANGEMENT
(€ 560,00 p.k. (2p.))

LOGIES

HOTEL-

LOGIES

TROEVEN

“In ‘t Stille Weg” is gelegen in
het landelijke Heuvelland dat een ideale uitvalsbasis vormt voor wandel- en
fietstochten en uitstapjes in de mooie
Westhoek, met zijn rijk oorlogsverleden en tal van bezienswaardigheden.

ERKEND

• 2 x 2 persoonskamer

Het royale ontbijt, familiefeesten, recepties en seminaries worden georganiseerd in één van de diverse zalen van het hotel. De top chef brengt
klassieke, doch eigentijds gebrachte,
gerechten met een knipoog naar de
streek. De passie voor wijn uit zich in
het originele wijnaanbod.

LIGGING

Terrierstraat 5, 8956 Heuvelland (Kemmel)
G.: 0468 47 26 05
info@fika.one
www.fika.one

CAPACITEIT

MEER DAN 65 JAAR TRADITIE IN LUXE EN GASTVRIJHEID OP TOPLIGGING!
Dit stijlvol charmehotel (met
bar en culinair restaurant) is gelegen
op het hoogste punt van Vlaanderen
met grandioos uitzicht op de FransVlaamse vlakte en de ‘Schreve’. Het
is dé plek om te genieten van de natuur en de rust. Zeer goede uitvalsbasis om te wandelen, fietsen, golfen en
voor cultuurbeleving (bezoek IeperRijsel-Cassel-Lens, musea, ... ).

B&B-

minimum twee nachten per verblijf
verblijven van 3 nachten of meer: LS € 95,00;
HS € 100,00 (kamerprijs 2 p./nacht)
HS: 1 april t.e.m. 30 september en schoolvakanties

HEUVELLAND

LIGGING

FIKA

Morgens zalig genieten van
een uitgebreid ontbijt met huisbereide producten.

VANAF-PRIJS B&B

Op het overdekte terras met panoramisch zicht kan je proeven van een
streekbiertje. Indien gewenst en op
aanvraag tovert Xavier ‘s avonds een
(h)eerlijke maaltijd op tafel.

HS: minimum 2 nachten
toeslag verblijf van 1 nacht: € 15,00
- € 5,00/extra vanaf 3 nachten
toeristentaks: € 1,25 p.n.p.p.
HS: juni tot september en schoolvakanties.

TROEVEN ‘s

PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KO

LS
95,00

HS
95,00

IN ‘T STILLE WEG
Molenstraat 4, 8956 Heuvelland (Kemmel)
G.: 0477 43 23 51
intstilleweg@gmail.com
www.intstilleweg.be

B&B-

ERKEND

CAPACITEIT
• 2 x 2 persoonskamer
• 1 x 4 persoonskamer

MEER LOGEERADRESJES OP WWW.LOGERENINVLAANDERENVAKANTIELAND.BE
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HOTEL SPARHOF

HEUVELLAND
GENIETEN VAN GASTVRIJHEID IN FAMILIAAL HOTEL OP TOPLOCATIE!

Wulvestraat 1, 8951 Heuvelland (Dranouter)
T.: 057 33 41 39
info@sparhof.be
www.sparhof.be

LIGGING Prachtig landelijk gelegen net
buiten het dorpje Dranouter. (op 15min
van Ieper & Poperinge)

Ideale uitvalsbasis voor mooie wandel- of fietstochten.
Alle kamers beschikken over
een kwaliteitsbed, ruime inloopregendouche, wc en toiletartikelen, de
luxekamers ook over een houten bad,
privé terras met prachtig zicht en
vloerverwarming.

LOGIES

Fietsverhuur: gewone & elektrische fietsen op aanvraag.

CULINAIR GENIETEN!!
(€ 329,00 p.k. (2p.))

Charmant restaurant met zonneterras waar prijs/kwaliteit centraal staan.

• welkomstaperitief
• 2 overnachtingen
• uitgebreid ontbijtbuffet
• all-in 4 gangen diner laatste avond
• geschenk bij vertrek
(supplement luxekamer: € 26,00/nacht)

TROEVEN

Onze grote tuin geeft je een uniek
vakantiegevoel!

CAPACITEIT
• 7 x 2 persoonskamer

VANAF-PRIJS HOTEL
PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KO

LS
99,00

HS
104,00

excl. toeristentaks
toeslag luxekamer: € 30,00/nacht
HS: schoolvakanties & verlengde weekends

B&B BUYTENSHUYS

HOOGLEDE
BUITENGEWOON GENIETEN

Gitsbergstraat 39, 8830 Hooglede (Gits)
T.: 051 20 37 53 | G.: 0476 45 62 31
info@buytenshuys.be
www.buytenshuys.be

LIGGING Gits situeert zich in hartje
West-Vlaanderen, vlakbij Roeselare.

ERKEND

Vijf unieke kamers, sfeervol en
charmant ingericht. Aan de ontbijttafel veel ruimte, licht en zicht op glooiende landerijen. Gezellige zithoek,
uitgeruste keuken en uitgebreide honesty bar. Grote tuin, boomgaard en
terras.

LOGIES

CAPACITEIT
• 3 x 2 persoonskamer
• 2 x 3 persoonskamer

• 2 nachten met streekontbijt
• gastronomisch 4 gangen-diner
met keuze: bistro ‘t Verschil
(Rock&Roll menu) of restaurant
Forum (Escoffier menu)
VANAF-PRIJS B&B
PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KO

TROEVEN Warm onthaal en focus op lokale producten. Relaxen in de hangmat of aan de vuurschaal. Ideale uitvalsbasis voor fietsers, ruime parking.
Zelf koken of kok-aan-huis formule.
Ook geschikt voor groepen en families.

B&B HOEVE 37

BUITENGEWOON CULINAIR
(€ 380,00 p.k. (2p.))

LS
100,00

HS
100,00

1p.: € 85,00/n.; 3p.: € 140,00/n.; 4p.:
€ 175,00/n.
korting bij meerdere nachten & voor kinderen: zie site

IEPER

Veurnseweg 37, 8900 Ieper
T.: 057 20 83 72 | G.: 0478 56 97 29
info@bb-hoeve37.be
www.bb-hoeve37.be

GENIET VAN DE RUST IN HOEVE 37 OP 2KM VAN DE IEPERSE GROTE MARKT

ERKEND

LIGGING Onze B&B is rustig gelegen
tussen de velden, maar toch op amper 2 km van de prachtige Grote Markt
van Ieper. Op 500 m vind je al een gezellig restaurantje en een supermarkt.
De ideale uitvalsbasis!

Onze B&B beschikt over vijf
ruime, sfeervol ingerichte slaapkamers voorzien van vloerverwarming
en alle comfort.

LOGIES

De B&B beschikt over een gezellige
gemeenschappelijke ontbijtruimte en
zithoek. In de zithoek kan je met de
andere gasten een glaasje drinken,
een praatje maken, een gezelschapsspel spelen of rustig wat tv kijken.

B&B VIJVERHUIS
Zillebekevijverdreef 2A, 8902 Ieper (Zillebeke)
G.: 0475 93 68 61
info@vijverhuis.be
www.vijverhuis.be

Eén kamer in de B&B is volledig rolstoeltoegankelijk.

TROEVEN

Wij beschikken over een gezinskamer
met aansluitend een afzonderlijke kinderslaapkamer.
Rustig en landelijk gelegen, op een
boogscheut van het Ieperse centrum.
Wij bieden je een ruime parkeerplaats
aan.

VANAF-PRIJS B&B
PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KO

LS
95,00

HS
95,00

korting: € 5,00 vanaf 2 nachten; € 10,00
vanaf 3 nachten

CAPACITEIT
• 3 x 2 persoonskamer
• 2 x 4 persoonskamer

IEPER
ONVERGETELIJK VERBLIJF MET UNIEK ZICHT!
Rustig met uniek zicht op de
vijver van Zillebeke. Ideale uitvalsbasis om de streek te verkennen. Op
wandelafstand van het centrum Ieper.
1 km van domein De Palingbeek, 1 km
naar zwembad en het station op 2 km.
LIGGING

ERKEND

3 gezellige kamers met zorg
en kwaliteit ingericht. Geniet van het
zonneterras en jacuzzi met overweldigend zicht. Lounge-, tv-ruimte en keuken met maxibar.

LOGIES

Het prachtig zicht op de vijver van Zillebeke, tot in de puntjes afgewerkte kamers en onze gastvrijheid
maken dat je zeker terug wil komen!
TROEVEN

WESTHOEK VAKANTIEWONINGEN p.25 XXX

CAPACITEIT
• 3 x 2 persoonskamer

ZALIG GENIETEN
(€ 145,00 p.k. (2p.))
• 1 nacht (2p.) in “Chambre d’eau”
• genieten van onze jacuzzi in
open lucht met fantastisch zicht
op de vijver
• flesje cava door ons aangeboden
(vrijdag en zaterdag: + € 10,00)
VANAF-PRIJS B&B
PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KZO

LS
100,00

HS
110,00

1 Nacht KO

110,00

120,00

korting bij extra nacht of lang verblijf
chambre d’eau: + € 10,00 per nacht
toeristentaks: € 2,00 per persoon per nacht
HS: vrijdagnacht en zaterdagnacht

B&B’S/HOTELS WESTHOEK - 19
IEPER
EEN KNUS HOTEL, MET DE CHARME VAN EEN BLOKHUT
Buiten het centrum van Ieper
bevindt zich het gerenoveerde familiehotel Flanders Lodge.
LIGGING

Onze kamers zijn voorzien van
badkamer met instapdouche, haardroger, tv, telefoon, airco en wifi.
LOGIES

Wij heten je ook van harte welkom in
onze bar en restaurant. Je kan er genieten van een driegangenmenu of à
la carte gerechten.
Ieper is gekend omwille van de slagvelden van WOI.

HOTEL-

Albert Dehemlaan 19, 8900 Ieper
T.: 057 21 70 00 | G.: 0477 55 98 46
bw-ieper@skynet.be
http://flanderslodge.be

CAPACITEIT
• 30 x 2 persoonskamer
• 10 x 3 persoonskamer

ERKEND

VANAF-PRIJS HOTEL

FIETSARRANGEMENT
(€ 309,00 p.k. (2p.))
•
•
•
•
•
•

FLANDERS LODGE

2 nachten in tweepersoonskamer
dag 1: driegangenmenu
dag 2: vijfgangenmenu
Westhoekvoordeelpas
fietsnetwerkkaart
welkomstdrankje

PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KO

LS
99,00

HS
99,00

1 Nacht HP

143,00

143,00

toeslag: € 1,40/p.p. citytax
kind ‹ 4j.: gratis; kind ‹ 12 j.: € 15,00
singleprijs: € 69,00
sluitingsperiode: 22/12/2019-03/01/2020

TROEVEN Vele gedenkplaatsen en musea. Last post in Ieper iedere avond.
Fietsnetwerkroutes.

IEPER
ADEMPAUZE NODIG? RELAX EEN PAAR DAGEN IN DE WESTHOEK!
LIGGING Je vindt de B&B Ter Vesten terug binnen de stadswallen van Ieper.
Zeer rustig aan de rand van de stad
maar tegelijk op korte afstand van het
centrum. Te voet is de Grote Markt bereikbaar op 6 minuten. Voor de dagelijkse Last Post ceremonie onder de
Menenpoort wandel je 10 minuten.

TROEVEN Fietstoeristen hebben een
fietsenberging. Motorrijders kunnen
hun voertuig in de garage zetten. Ons
uitgebreid ontbijt is zeker een troef.
Zelfs bij grote evenementen in Ieper is
het rustig aan deze kant van de stad.

De B&B is een voormalige conciërgewoning van een spinnerij-weverij die hier tot midden vorige eeuw
zorgde voor een werkgelegenheid van
ongeveer 600 arbeiders.

• 3 x 2 persoonskamer
• 1 x 3 persoonskamer

LOGIES

HS
95,00

Arsenaalstraat 4, 8900 Ieper
T.: 057 21 57 59 | G.: 0473 42 90 07
magda.vandenbroucke@telenet.be
www.bbtervesten.be

IEPER

HOF DE ABEELEBOOM

VANAF-PRIJS B&B
PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KO

LS
95,00

TER VESTEN

prijs driepersoonskamer met ontbijt:
€ 140,00 p.n.
toeslag: gemeentelijke toeristentaks
€ 2,00 p.k.p.n.

B&B-

ERKEND

CAPACITEIT

De kamers hebben allemaal afgesloten toilet en douche op de kamer. De
mooie tuin is volledig ingesloten.

ACTIE OP DE BOERDERIJ, PARADIJS VOOR KIDS. RUST VOOR SENIOR.
LIGGING Moderne landelijk hoeve in vol-

ledige werking. Rustig gelegen tussen
velden en weiden, op 300 m van de
openbare weg. 80 ha wandelbos achter de boerderij.
Ideale wandel- en fietsstreek. Vlakbij het overdekt zwembad in Poperinge (5 km), Ieper (7 km), Heuvelland
(15 km), Bellewaerde (12 km), kust en
Plopsaland (25 km). Ook autotripjes
in Frankrijk zijn mogelijk (grens 12 km):
Calais, Cap Gris-Nez en Cap BlancNez.
Woonhuis met negen gastenkamers, tot 29 personen: allen voorzien
van wifi en eigen wastafel, douche en
wc + extra wc boven en 2 wc’s op het
gelijkvloers.

LOGIES

Zithoek met streekinfo. Gezellige gezinssfeer. Overdekt terras. Verzorgde
kamers en heerlijke maaltijden met
hoeveproducten.

CAPACITEIT
• 2 x 2 persoonskamer
• 3 x 3 persoonskamer
• 4 x 4 persoonskamer

Ideaal voor familiereünies en vriendenkringen. Rustig voor senioren.
Zwembad in de zomer. Voor kinderkorting: zie website
Uit het gastenboek van ons
hoevehotel: “Afgelopen weekend heb
ik samen met mijn familie gelogeerd
op de prachtige boerderij van Patrick
en Claudine. En ik moet eerlijk toegeven, het was gewoonweg super! De
boerderij is enorm kindvriendelijk, de
kindjes konden zich amuseren met gocarts, fietsen, trampolines, biljart, glijbaan en de dieren. Maar ook de volwassenen hebben zich geamuseerd:
van tractorritjes tot aperitieven in de
pergola, het was gezellig!
TROEVEN

komt mede door Patrick, Claudine,
Robin en Cindy, zij waren heel sympathiek en open.
Deze boerderij is een echte aanrader!
Er is veel ruimte en ook in de omgeving is er van alles te beleven! Wij komen nog eens terug, want zo’n weekend heb ik nog nooit meegemaakt!”

Steentjemolenstraat 33, 8906 Ieper (Elverdinge)
T.: 057 42 23 15 | G.: 0494 77 51 05
info@hofdeabeeleboom.be
www.hofdeabeeleboom.be

B&B-

ERKEND

De kamers waren meer dan in orde,
net zoals het hele huis. Ook het eten
was fantastisch, lekker vers en gezond
en meer dan we op konden. We hebben allemaal genoten van dit weekend, de sfeer zat er zeker dik in en dat

VANAF-PRIJS B&B
PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KO

LS
72,00

HS
72,00

1 Nacht HP

104,00

104,00

kinderen tot 1j. gratis
kinderkortingen tot 12j.: zie website
7 nachten = 6 betalen
gemeentetaks: € 1,5 p.volw./p.n.
prijs single: € 46,00 of € 62,00, min. 2 nachten

MEER LOGEERADRESJES OP WWW.LOGERENINVLAANDERENVAKANTIELAND.BE

20 - WESTHOEK B&B’S/HOTELS

HOTEL MAIN STREET HOTEL

IEPER
EEN JUWEELTJE IN IEPER...

Rijselstraat 136, 8900 Ieper
T.: 057 46 96 33 | G.: 0473 84 12 61
info@mainstreet-hotel.be
www.mainstreet-hotel.be

LIGGING Een knus hotelletje in hartje
Ieper! Vlakbij de Menenpoort met
de Last Post, de vestingen, de Grote
Markt...

En er zijn ook nog de West-Vlaamse
heuvels ten zuiden en het polderlandschap ten Noorden. Heerlijk!
Main Street Hotel is anders! Je
voelt het als je binnenkomt. De kamers zijn zo uitnodigend en de badkamers zo luxueus dat het verblijf niet
meer stuk kan!

LOGIES

TROEVEN Hier ben je thuis. De warme
gezelligheid omringt je meteen.

PROEF DE ROMANTIEK
(€ 640,00 p.k. (2p.))

Eén van de meest romantische hotels
in België?

•
•
•
•
•
•

Inderdaad... geniet ervan!

CAPACITEIT
• 6 x 2 persoonskamer

2 luxe overnachtingen
wijnproeverij in de Westhoek
zetellift Westouter
overheerlijk ontbijt
1 viergangenmenu voor 2 p.
minibar inbegrepen

VANAF-PRIJS HOTEL
PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KO

LS
180,00

HS
220,00

citytax: € 1,40/kamer per nacht
vermelde kamerprijzen zijn richtprijzen: raadpleeg de website voor actuele prijzen!
HS: half april tot eind oktober

B&B VARLET FARM

LANGEMARK-POELKAPELLE

Wallemolenstraat 43,
8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle)
T.: 051 77 78 59 | G.: 0470 21 16 54
info@varletfarm.com | www.varletfarm.com

TOT RUST KOMEN OP HET PLATTELAND

ERKEND

LIGGING Zo’n 9 km van Ieper, vlakbij
alle grote slagvelden en begraafplaatsen, ideaal gelegen voor een bezoek
aan de Ieperboog (‘Ypres Salient’). Op
een boogscheut van de West-Vlaamse
heuvelrug, maar ook een bezoek aan
Brugge, Gent of vergeten parels als
Veurne en Diksmuide vult de lege
gaatjes in de agenda makkelijk in!
LOGIES In de kamers, met private badkamer, kan iedereen tot rust komen.
‘s Avonds kan je gezellig bijpraten
met andere gasten in de zithoek.

B&B L’HÉRITAGE
Dorpplaats 15, 8647 Lo-Reninge (Reninge)
G.: 0497 42 16 94
lheritage@telenet.be
www.lheritage.be

TROEVEN Gelegen op de slagvelden van
de Groote Oorlog. Informatie over de
verschillende bezienswaardigheden
die verbonden zijn met dit stukje geschiedenis. Bibliotheek met WOI-boeken.

De moto of fiets kan ‘s nachts gestald
worden in de schuur. Wij zijn gelegen
langs het fietsknooppuntennetwerk
en in de buurt zijn er verschillende
uitgestippelde fietsroutes.

CAPACITEIT
• 6 x 2 persoonskamer
• 2 x 3 persoonskamer

VANAF-PRIJS B&B
PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KO

LS
90,00

HS
90,00

korting van € 5,00/nacht vanaf 2 overnachtingen
in het weekend: verblijf van minimum 2
nachten

LO-RENINGE
CHARME EN GASTVRIJHEID IN DE IJZERVALLEI

ERKEND

LIGGING B&B l’ Héritage is gelegen in
Reninge, een rustig dorpje in de IJzervallei, midden in de driehoek Diksmuide-Ieper-Veurne. Van hieruit kan
je de Westhoek met de auto, per fiets
of al wandelend verkennen.
LOGIES In deze charmante voormalige kapelanij op het dorpsplein van
Reninge staan gastvrijheid en een
ontspannen sfeer centraal. Iedere
kamer, met badkamer, straalt een
aparte sfeer uit. Je kan er ook heerlijk genieten van een pannenkoek of
van het huisgemaakte roomijs op het
groene terras! Bij het ontbijt serveren
we verse hoeve- en streekproducten.

Dit alles maakt van l’Héritage de perfecte uitvalsbasis voor wie van fietsen
en wandelen houdt, of van zalig nietsdoen.
Centrale ligging in de Westhoek, fietsvriendelijk, ruim terras,
streekproducten. Welkomstdrankje bij
aankomst. Westhoek Voordeelpas.

TROEVEN

VANAF-PRIJS B&B
PRIJS/Kamer (2p.)
1 Nacht KO

LS
95,00

korting bij verblijf van min. 2 nachten: € 5,00
p.k.p.n.

CAPACITEIT
• 5 x 2 persoonskamer

DE MOOISTE UITZICHTPUNTEN VAN DE WESTHOEK
Heel wat uitkijktorens (Belvedèretoren Kemmel, Vredesmolen Houthulst,
kerktoren Zonnebeke, kerktoren Mesen, kerktoren Veurne ...) en gebouwen
met een uniek zicht worden toegankelijk gemaakt voor het publiek.
Beklim deze torens en geniet van het mooie Westhoeklandschap.
050 30 55 00 | info@toerismewesthoek.be | www.toerismewesthoek.be

WESTHOEK VAKANTIEWONINGEN p.25 XXX

HS
95,00

