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Het begin van het  
jaar betekent een  
nieuwe voordelengids!
Beste lezers, Beste abonnee,

U kent het ondertussen wel al: onze voordeelgids is één 
van die aangename verrassingen die je het hele jaar door 
een leuke tijd belooft. We kunnen nu al zeggen: 2023 
wordt een geweldig jaar!

In de Elzas, in Spanje, in Portugal...
Een paar dagen over de grens. Een verblijf of een 
ontdekking in België, zoals het Forestia dierenpark of een 
cruise op de Maas. Of een bezoek aan inspirerende musea, 
zoals de Abdij van Villers-la-Ville.Cultuur, plezier, natuur 
en ontspanning, allemaal tegen interessante prijzen die we 
speciaal voor jou hebben onderhandeld.

We hopen dat we u hiermee in 2023  
mooie momenten kunnen aanbieden!

Het Plus Magazine team

De voordelen van de  
Plus Club kaart
Als abonnee van Plus Magazine hebben wij het genoegen je de 
Voordelengids 2023 aan te bieden. Je hebt ook een persoonlijke Plus 
Club kaart ontvangen.
 
Deze kaart bevat je naam en abonneenummer. Houd ze bij de hand, 
zodat je kan profiteren van de voordelen die wij voor jou in petto 
hebben.

Kortingen
In deze gids vind je reisaanbiedingen tegen voordelige prijzen, 
kortingen op de toegang tot musea, tentoonstellingen, pretparken, 
enz., maar ook kortingen op diverse producten.
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POUR TOUS VOS 
AVANTAGES  
EN 2023PlusCLUB

Hier is je nieuwe  
Plus Club Kaart 2023

Ontdek met Plus Club een waaier aan voordelen:
het genieten begint vandaag!

Opgelet! Jouw lidnummer van de Plus Club 
is tevens je abonneenummer
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JOUW VOORDEEL 
•  15% korting op toegang 

tot de baden (3 uur of een 
dag*) van maandag t/m 
donderdag (m.u.v. feestda-
gen en brugdagen)

•  10% korting op toegang tot 
de baden (3 uur of een dag*) 
van vrijdag t/m zondag + 
feestdagen en brugdagen

PRAKTISCH
•  Colline d’Annette et Lubin, 

B-4900 Spa
• +32 (0)87 77 25 60 
• www.thermesdespa.com 
• info@thermesdespa.com
•  3 uur toegang tot de  

baden: € 27 
•  Een dag toegang tot de ba-

den: € 38

Thermen van Spa
JOUW WELZIJN AAN DE BRON

Elke dag opnieuw borrelt het weldoende water op uit de 
heilzame bronnen van Spa.  
In de Thermen van Spa speelt dit water de hoofdrol: het 
masseert, stimuleert en versoepelt je lichaam terwijl het 
je geest ontspant. L’Institut by Thermes de Spa biedt je 
een uitgebreid gamma aan balneotherapieën, esthetische 
gelaatsverzorgingen of “lichaam en geest”-formules. 

Daarbij staat een team van een dertigtal verzorgers in 
dienst van jouw welzijn. Ontdek nu onze 60 individuele 
cabines en onze relaxruimtes. Neem alle tijd om langzaam 
te genieten van de weldadige, verzorgende effecten van 
onze behandelingen.
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JOUW VOORDEEL 
€ 2 korting op het stan-
daardtarief (dierenpark en/
of avontuurpark) of op een 
abonnement.
Het dierenpark is heel het 
jaar open.

PRAKTISCH
• Rue du Parc 1 – 4910 Theux
• www.forestia.be/nl
•  alternatieve route GPS:  

Rue du Pied de la Fagne 
4910 Theux.

• hello@forestia.be
• +32 (0)87 54 10 75.

JOUW VOORDEEL 
€ 1 korting op de prijzen voor
individuele bezoekers (vol-
wassen, kind en senior).

voor max. 4 personen

PRAKTISCH
•  Avenue Winston Churchill,  

kaai 6, 5500 Dinant
• +32 (0)82 22 43 97
• www.dinant-croisieres.be
•  croisieres@dinant-evasion.be
•  Aanbod geldig van 01/04 

tot 31/10/2023 
volgens openingsperiodes.

Dinant Evasion -  
Boottocht op de MaasForestia

AVONTUREN MIDDEN IN HET BOS!

Forestia biedt twee grote activiteiten en voldoet dan 
ook aan de verwachtingen van het hele gezin. Kom 
voor een onvergetelijke dag met familie en vrienden. In 
het dierenpark kan je kennis maken met een dertigtal 
diersoorten. Het domein van meer dan 40 hectare vlak-
te en bos herbergt zo’n driehonderd dieren. Het avon-
tuurpark werd opgericht in 2007. Maak een wandeling 
door het bos via een avontuurlijk parcours: 11 klimrou-
tes in de bomen, meer dan 100 hindernissen voor klein 
en groot, sportief of niet (voor kinderen vanaf 2 jaar en 
volwassenen van alle leeftijden) en twee sensationele 
kabelbanen (120m)!

En dan is er nog de Forest’bar, de resto-bar in het hart 
van het woud (open voor bezoekers in het seizoen en 
voor iedereen op donderdag, vrijdag en zaterdagavond) 
en het grote speelplein…

PAREL AAN DE MAAS, DUIZEND 
JAAR OUDE STAD, BAKERMAT VAN 
KUNSTENAARS EN UITVINDERS, 
DINANT HEEFT ZOVEEL TE BIEDEN

Op de kades van de Croisette, die zijn naamgenoot in 
Cannes waardig is, begin je aan een aangename ont-
spannende pauze en ontdekkingstocht langs de Maas.

Ontdek na het bruisende stadscentrum de rust van 
Anseremme alvorens je langs de landelijke oevers 
van de Haute-Meuse vaart. Keer samen met de rivier 
terug in de tijd: Maaslandse villa’s, de voormalige pri-
orij en het renaissancekasteel vergezellen je langs je 
route. Tijdens de boottocht wordt audiocommentaar 
gegeven. Terug aan land kun je deze historische wan-
deling voortzetten met een bezoek aan de nabijgele-
gen Citadel, het Adolphe Sax-museum of het Mosan 
middeleeuws erfgoedhuis.
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Actie is niet cumuleerbaar met andere kortingen
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JOUW VOORDEEL 
€10 korting op de PassHan 
12+ en €7 korting op de 
PassHan 4-11 jaar met promo-
code PROM23PLP

PRAKTISCH
• Han-sur-Lesse
• www.grotte-de-han.be
•  Toegang met PassHan 12+: 

€29,5 ipv €39,5, PassHan 
4-11 jaar €22,5 ipv €29,50.

Het Domein van  
de Grotten van Han

PURE WILDLIFE EN EEN MYSTERI-
EUZE ONDERAARDSE WERELD

Op safari in je achtertuin! In dit adembenemend 
mooie Domein van 250 ha kun je de Europese big 
five spotten: beren, wolven, lynxen... Bezoek het in 
alle vrijheid te voet of met de Safari-car.

Vervolgens neem je een duik onder de grond om het 
majestueuze decor van de grot te ontdekken. Ontdek 
de sprookjesachtige lichteffecten dankzij de nieuwe 
LED verlichting.

Beleef magische werelden met Origin, een zin-
nenstrelende voorstelling van licht en geluid en 
geavanceerde video-mapping en lasertechnologieën.

Online reserveren is verplicht 
op www.grotte-de-han.be. 
Bij het bezoek moet de Plus 
Club kaart getoond worden 
aan de kassa en worden de 
tickets gevalideerd. De tickets 
zijn enkel geldig met de 
controlestempel van de kassa.
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JOUW VOORDEEL 
€ 1,50 korting op de toe-
gangsprijs (volwassene of 
senior), op vertoon van uw 
Plus Club kaart

PRAKTISCH
•  Rue de l’Abbaye 55, 1495 

Villers-la-Ville
•  +32 (0)71 880 980 – www.

villers.be
•  van 01/04 tot 31/10 van 10 

tot 18u –  
van 01/11tot 31/03 van 10 
tot 17u

•  Tarieven: € 9 - kinderen (6-
12 jaar): € 4 (bezoekplan en 
tuin inbegrepen)

Abdij van Villers 

WANNEER CULTUUR HAND IN 
HAND GAAT MET NATUUR

Op zoek naar een speelse activiteit, een wandeling 
voor het hele gezin?

Kom dan zeker naar de Abdij van Villers la Ville, het 
is DE ideale bestemming !
De ruïne ademt 900 jaar geschiedenis en baadt in 
15 hectare groen. Wandel door de zes plantentuinen 
van vroeger en nu.

Ontdek en geniet van het 360° panorama van de site 
vanaf de heuvel. Sluit je dag af met een heerlijk diner 
in de Bistro l’Abbaye.
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Geldig voor 2 personen. Niet 
geldig tijdens evenementen.
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JOUW VOORDEEL
€ 2 korting op het individueel 

tarief

PRAKTISCH
•  Dijver 17c, Brugge
• +32 (0)50 44 87 43
• www.museabrugge.be 
•  musea.reservatie@brugge.be
•  Tickets : € 15 – kinderen (tot 

en met 12 jaar): gratis

Groeningemuseum Brugge

ZES EEUWEN BEELDENDE KUNST

Het beste van de Belgische beeldende kunst vind je in 
het Groeningemuseum. Dit niet te missen museum 
bevat een wereldberoemde verzameling topstukken 
uit de middeleeuwse kunst. Kijk je ogen uit op de 
Vlaamse primitieven met topwerken van Jan van 
Eyck, Hans Memling en Gerard David. Meer fan van 
de neoclassicistische stijl? Bewonder het werk van de 
kunstenaars Suvée of Ducq. Voor de fans van Belgi-
sche moderne kunst zijn niet minder dan Permeke, 
Brusselmans, Broodthaers, Magritte, Delvaux of 
Raveel hier te vinden.

Het Groeningemuseum is een dynamische plek: de col-
lectie wisselt regelmatig en je kunt genieten van presti-
gieuze tentoonstellingen met internationale allure.
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JOUW VOORDEEL
€ 2 korting op het 
individueel tarief

PRAKTISCH
•  Dijver 17c, Brugge
• +32 (0)50 44 87 43
• www.museabrugge.be 
•  musea.reservatie@brugge.be
•  Tickets : € 15 - kinderen (tot 

en met 12 jaar): gratis

Gruuthusemuseum 
Brugge

EEN STADSPALEIS MET MEER  
DAN 600 OBJECTEN

“Plus est en vous” ofwel: “Er zit meer in je”. Je hebt de 
spreuk vast wel al eens gehoord. Het was het levens-
motto van Lodewijk van Gruuthuse, de man die dit 
stadspaleis zijn grandeur gaf. In het Gruuthusemu-
seum vind je majestueuze wandtapijten, kleurrijke 
glasramen, elegante houtsculpturen, historisch kant, 
Bourgondische manuscripten en Chinees porselein. 
Elk van de objecten vertelt een uniek Brugs verhaal. 
Van op het balkon krijg je een uniek uitzicht over de 
mooiste plekjes van Brugge zoals een van de meest 
gefotografeerde bruggetjes en de O.L.V.-kerk. Plus est 
en nous, quoi.
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JOUW VOORDEEL
2 tickets voor de prijs van 1

PRAKTISCH
•  Stadhuis, Burg 12, 8000 

Brugge
• +32 (0)50 44 87 43
• www.museabrugge.be 
•  musea.reservatie@brugge.be
•  Tickets: € 8 – jongeren (tot 

en met 12 jaar): gratis

JOUW VOORDEEL
2 tickets voor de prijs van 1

PRAKTISCH
•  Stadhuis, Burg 12, 8000 

Brugge
• +32 (0)50 44 87 43
• www.museabrugge.be 
•  musea.reservatie@brugge.be
•  Tickets: € 8 – jongeren (tot 

en met 12 jaar): gratis

Stadhuis BruggeVolkskundemuseum 
Brugge

DE TIJD VAN TOEN

Old-school is cool. In het Volkskundemuseum ontdek 
je het dagelijkse leven in Brugge in de 19e en begin 20e 
eeuw. Bezoek een oud klaslokaaltje, apotheek, kleerma-
kersatelier, suikerbakkerij of kruidenier. In deze geres-
taureerde 17e-eeuwse werkmanshuisjes lijkt de tijd wel 
even stil te staan. De kamers staan vol zeldzame, oude 
voorwerpen: tabaksproducten, oude kinderspelletjes 
en koek- en chocoladevormen. Ideaal voor een paar 
uurtjes ontdek- en speelplezier met kinderen.

Sluit je bezoek af met een glaasje in museumherberg 
‘De Zwarte Kat’.

HET KLOPPENDE BESTUURLIJKE 
HART VAN DE STAD

Brugge wordt al meer dan 600 jaar bestuurd vanuit 
een van de oudste stadhuizen (1376) van de Neder-
landen. In de Gotische Zaal brengen spectaculaire 
muurschilderingen van omstreeks 1900 de Brugse 
geschiedenis in beeld. Kijk omhoog en ontdek een 
magnifiek, kleurrijk gewelf.

In de historische zaal daarnaast ontdek je de geschie-
denis van Brugge en de zee. Dankzij een Augmented 
Reality-maquette en verschillende archeologische en 
kunstobjecten komt de geschiedenis tot leven. Op de 
benedenverdieping sta je oog in oog met levensgrote 
portretten van vroegere machthebbers: burgemees-
ters, koningen, keizers en zelfs Napoleon. Je krijgt er 
ook zicht op de evolutie van de Burg, het plein voor 
het stadhuis.
 
Het stadhuis is de moeite vanbinnen én vanbuiten. Geen 
wonder dat hier nog regelmatig huwelijken plaatsvinden.
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JOUW VOORDEEL
€ 1 korting op het 
individueel tarief

PRAKTISCH
• Dijver 17c, 8000 Brugge
• +32 (0)50 44 87 43
• www.museabrugge.be 
•  musea.reservatie@brugge.be
•  Tickets: € 8 - jongeren (tot 

en met 12 jaar): gratis

JOUW VOORDEEL
10% korting op een Ticket 
Story of Ticket Story + VR

PRAKTISCH
•  Historium, Markt 1, 8000 

Brugge
• +32 (0)50/27 03 11
• www.historium.be
•  Elke dag open van 11u tot 

18u (laatste toegang 1 uur 
voor sluitingstijd), ook open 
op zon- en feestdagen.

Historium Brugge
O.L.V.-kerk Museum 
Brugge

EEN KERK VOL KUNSTSCHATTEN

115 meter. Daarmee is de toren van de Onze-Lie-
ve-Vrouwekerk de op een na hoogste bakstenen toren 
ter wereld. Bepalend voor de Brugse skyline. Maar 
de kerk laat niet enkel langs buiten een indruk na. 
De O.L.V.-kerk is gevuld met kunstschatten, met als 
topstuk Michelangelo’s marmeren ‘Madonna met kind’. 
Je komt er ook schilderijen, 13e-eeuwse beschilderde 
grafkelders en de praalgraven van Maria van Bourgon-
dië en Karel de Stoute tegen.

BELEEF JAN VAN EYCK!

In het Historium, de meest bezochte attractie op de 
Markt van Brugge, stap je terug in de tijd. Je kunt er 
op verschillende manieren zien hoe Brugge bruiste 
tijdens de Gouden Eeuw. In de Historium Story volg je 
het liefdesverhaal van Jan Van Eyck’s leerjongen Jacob, 
terwijl je wandelt door de wonderlijke attractie met 
film, decors en speciale effecten. 

In de Historium Exhibition, de interactieve tentoonstel-
ling, vind je aanvullende informatie over de Brugse mid-
deleeuwen. Keer met de Historium Virtual Reality terug 
naar het jaar 1435 en vaar virtueel de haven van Brugge 
binnen! Je ziet de Waterhalle en het Belfort van toen en 
vliegt van de Markt naar de vroegere Sint-Donaaskerk. 
Een niet te missen beleving voor het hele gezin!
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JOUW VOORDEEL
€ 2 korting op  
volwassen tarief

PRAKTISCH
•  Lakenhallen, Grote Markt 

34 – Ieper
•  +32 (0)57 23 92 20 
•  Openingsuren en dagen  

op www.inflandersfields.be 
•  Volwassenen: € 10 ,  

19-25jaar: € 6  
7-18jaar: € 5

• Jonger dan 7: Gratis 

JOUW VOORDEEL
€5 korting op het standaardtic-
ket ≥1m met de online promo-
code PLUSMAGAZINE 
via www.plopsa.be. Geldig 
voor Plopsaland De Panne, 
Plopsaqua De Panne, Plopsa 
Indoor Hasselt, Plopsa 
Station Antwerp, Plopsaqua 
Landen-Hannuit, Plopsa Coo & 
Plopsa Indoor Coevorden (NL).

PRAKTISCH
•  De Pannelaan 68,  

8660 De Panne, België
• www.plopsa.be
• info@plopsa.be
•   Actie geldig tot en met 

15/07/2024

PLOPSAIn Flanders Fields Museum

BELEEF HET HISTORISCHE VERHAAL 
VAN DE EERSTE WERELDOORLOG

Het In Flanders Fields Museum brengt het his-
torische verhaal van de Eerste Wereldoorlog in 
de West-Vlaamse frontstreek. De focus ligt op de 
menselijke ervaring en het landschap als getuige van 
de Oorlog. Het is gevestigd in de Lakenhallen van 
Ieper, een belangrijk symbool van oorlogsleed en 
van wederopstanding.
 
Recent kreeg het museum een make-over waarbij de 
focus werd gelegd op een verbeterde ervaring met een 
volledig nieuwe invalshoek! Ontdek onze nieuwe in-
stallaties, nieuwe films en objecten. Daarnaast wordt 
er ook meer de nadruk gelegd op persoonlijke ver-
halen. Je kan het In Flanders Fields Museum nu ook 
bezoeken met een audiogids die je nog meer informa-
tie geeft. Er is ook een versie op maat van kinderen.

ONTDEK ALLE PLOPSA-PARKEN

Laat je verrassen door meer dan 50 spectaculaire 
attracties, waaronder de Nr.1 best new coaster in 
Europe: The Ride to Happiness by Tomorrowland in 
Plopsaland De Panne! Combineer je bezoek aan Plopsa-
land De Panne met een duik in de wonderwaterwereld 
van Plopsaqua De Panne. Of laat je betoveren door de 
magische indoorwereld van Plopsa Indoor Hasselt en 
Plopsa Indoor Coevorden waar ploppertjes van 2 tot 10 
jaar zich geen seconde vervelen! Je geliefde stripfiguren 
en favoriete Plopsa-helden heten je van harte welkom in 
Plopsa Station Antwerp, gelegen in het stationsgebouw 
van Antwerpen-Centraal. Dankzij de unieke ligging 
geniet je van een vlotte bereikbaarheid met de trein! 
Of droom weg in de bloemenwereld van Maya de Bij in 
Plopsaqua Landen-Hannuit. Geniet van een verrukke-
lijke combinatie van natuur en avontuur in Plopsa Coo 
bij de beroemde Watervallen van Coo. 

Korting ook geldig aan de kassa. 
Voorwaarden: www.plopsa.be/
voorwaarden. Niet combineerbaar 
met andere acties en/of voordelen.
Promocode actief t/m 15/07/2024 
PLU: 9978.
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JOUW VOORDEEL
€ 1,50 korting op de
kassaprijs Bilzen Mysteries
Het Complot bij een online
reservatie

PRAKTISCH
•  Kasteelstraat 6 – Bilzen
• +32 (0)89 399 614 
•  www.bilzenmysteries.be 

25jaar: € 6  
7-18jaar: € 5

• Jonger dan 7: Gratis 

JOUW VOORDEEL
€ 2 korting op het regulier 
tarief, enkel voor volwassenen

PRAKTISCH
•  Vlaanderenstraat 27 – 29,  

8400 Oostende
• www.ensorstad.be 
• info@jamesensorhuis.be

Het James EnsorhuisBilzen Mysteries
HET COMPLOT

De nieuwe speurtocht Het Complot van Bilzen 
Mysteries is een interactief misdaadspel voor jong en 
oud. Gewapend met tablet en een flinke portie speur-
derstalent ontrafel je stukje bij beetje de oplossing van 
het mysterie. Word jij de rechterhand van Commissa-
ris Angel, vertolkt door Joke Devynck?

De Landcommanderij bestaat 800 jaar.
In 2020 vierde Landcommanderij Alden Biesen haar 
800ste verjaardag. Ze werd in 1220 opgericht door de 
ridders van de Duitse Orde.

Alden Biesen
Een schitterende erfgoedsite, een internationaal cul-
tuur- en congrescentrum, een toeristische trekpleis-
ter: de Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen is 
het allemaal.

DE STAD AAN ZEE EERT PIONIER 
VAN MODERNE KUNST  
MET GLOEDNIEUW MUSEUM

Het nieuwe belevingscentrum omvat het woonhuis 
van Ensor én vijf interactieve salons. Je wekt Ensors 
schilderijen tot leven, neust in zijn brieven en foto’s 
en daarna mag je zijn authentieke woon- en werkplek 
bezoeken.
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Voorwaarden: Tickets kunnen 
enkel online aangekocht worden 
op  www.ensorstad.be.  
Ter plaatse dient het 
lidmaatschap op Plus Magazine 
bewezen te worden, max 2 
tickets per abonnement.

Condities: kiezen voor 
voordeeltarief, toon je lidkaart 
ter controle aan de inkom
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JOUW VOORDEEL
7% korting

PRAKTISCH
•  62 restaurants verspreid 

over heel België
•   Voordeel geldig tot en met 
31/12/2023

•  www.lunchgarden.be

Lunch Garden
TIJD OM SAMEN TE TAFELEN!

Bij Lunch Garden ga je op restaurant op jouw manier. 
Want we geloven niet in lang wachten, wel in zelf 
kiezen waar je zin in hebt aan ons rijkelijk buffet. Een 
snelle hap of een uitgebreid diner, een verwenontbijt of 
een koffiepauze, met het hele gezin of gezellig met z’n 
twee, bij ons kan het allemaal. Elke dag bieden we heel 
wat heerlijke gerechten aan, allemaal in huis gemaakt, 
met verse producten en véél liefde. 

Als het kan, gebruiken we topproducten van eigen 
bodem. Zo maken we onze chocomousse met Cal-
lebaut-chocolade en is al ons vlees op de grill 100% 
Belgisch. Iedereen is welkom in een van onze 62 
restaurants in België – zélfs op zondag. Onze maaltijden 
kunnen ook afgehaald worden of voor sommige zones 
via Deliveroo worden besteld, zodat je ook thuis van 
jouw favoriete kost kan genieten. Welke formule je ook 
kiest, je komt altijd buiten met een glimlach.

Voordeel geldig voor max 2 pers. 
Niet cumuleerbaar met  
andere promoties.
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JOUW VOORDEEL
€ 29,90 i.p.v. adviesprijs 
€ 69,90
* Prijs incl. btw, excl. € 4,95 
verzendkosten per bestelling 
binnen België. Levering aan 
huis na betaling. 

PRAKTISCH
•  Meer info en bestel online 

op www.plusmagazine.be/
wifirepeater 

•  Actie geldig zolang de  
voorraad strekt

Wifi repeater 
 
VERSTERK JE WIFI SIGNAAL IN EN 
ROND JE HUIS MET DEZE  
WIFI REPEATER

Thuiswerken zonder zorgen! Zorg voor een snelle wifi 
verbinding in en rond je huis, ook bij meerdere gebrui-
kers op hetzelfde netwerk. Vergroot snel en eenvoudig 
het bereik van je draadloze internetverbinding met deze 
Premier Wifi Repeater WR06. Gemakkelijk te installe-
ren, heel praktisch en... tegen een supervoordelige prijs!
•  Verzekert een betrouwbare en snelle internetverbin-

ding voor laptops, tablets, smartphones, gameconsoles 
en smart tv’s

•  Slimme led-signaalsterkte-indicatoren geven de beste 
locatie voor je wifi-versterker aan

•  Zorgt voor extra snelheid als meerdere gebruikers 
actief zijn op één wifinetwerk

•  Met dual-band technologie
•  Klein formaat: slechts 8,5 x 5 cm

JOUW VOORDEEL
€129.95 ipv € 169
* Prijs incl. btw, excl. € 4,95 
verzendkosten per bestelling 
binnen België. Levering aan 
huis na betaling. 

PRAKTISCH
•  Meer info en bestel online 

op www.plusmagazine.be/
denver 

•  Actie geldig zolang de  
voorraad strekt

Denver DAB+, FM- en 
Internetradio Black

Een verrassende radio met tal van afspeelmoge-
lijkheden. Hiermee luister je niet alleen naar je 
favoriete radioprogramma, maar ook naar je digitale 
muziekcollectie via Bluetooth of AUX-input. Zet je 
liever een radioprogramma op, dan zorgt de digitale 
DAB+-tuner voor een helder en ruisvrij signaal. Of 
haal je CD’s nog eens uit de kast en beluister ze via 
de geïntegreerde CD-speler. 

EIGENSCHAPPEN:
•  Microsysteem met Internet Radio
•   DAB+ & FM radio
•  CD-speler
•  Bluetooth
•  AUX-input & koptelefoon uitgang
•  2.4’‘ kleuren display
• Geïntegreerde speakers
•  2x 100W Max output (2 x 10W RMS)
•  Houten behuizing
•  Afmetingen : 38 cm  x 23 cm x 14 cm ( B x D x H )
•  Kleur : zwart
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3 DAGEN MOEZEL – TRABEN 
TRARBACH

Dit typisch Duits hotelletje is al jaren de favoriet van de Plus-le-
zers. Het restaurant biedt een lekkere keuken die wordt bereid 
door de gastheer. De gastvrouw spreekt Nederlands. Je logeert 
in Traben Trarbach, een romantisch wijnstadje met kronkelende 
steegjes en jugendstilhuizen. Het toeristische Bernkastel-Kues ligt 
op een half uurtje rijden. Je beschikt over een brede waaier aan 
wandeltochten en fietsroutes. De Moseltherme, een thermaal
complex waar je kan baden in water van 33°C, ligt op 50m afstand 
van het hotel.

LIGGING: Op 269 km van Brussel. Heel rustig, omgeven door bos-
sen en wijngaarden, op 2 km van het centrum van Traben-Trarbach. 
FACILITEITEN: Restaurant en zomerterras. Minigolf aan het hotel. 
Je kan wijn proeven en kopen in het hotel. Geen lift. Gratis parking, 
ook voor fietsen en e-bikes. 
KAMERS: 14 kamers, gezellig ingericht, steeds met een tweeper-
soonsbed. Douche en wc, haardroger, telefoon, televisie, gratis 
wifi, kluisje, vasttapijt of laminaat.

Boekingscode: MOEPCL22

5 DAGEN ZWARTE WOUD –  
LAUTENBACH

Ringhotel Sonnenhof ligt in het kleine dorpje Lautenbach, omgeven 
door wijngaarden. De hoeveelheid wandel- en fietspaden is ein-
deloos. Het nieuw ontwikkelde Black Forest National Park ligt op 
slechts enkele kilometer. Bezoek de bruisende steden Straatsburg 
en Freiburg. Maar niet enkel de locatie, ook de vele uitstekende 
faciliteiten van dit recent gerenoveerde hotel maken van dit adresje 
een perfecte keuze. De ruime wellness is een absolute troef.

LIGGING: Op 497 km van Brussel. Lautenbach is een klein dorpje 
tussen Straatsburg (32 km) en Freudenstadt (32 km), perfect om 
de omliggende natuur te ontdekken. De omgeving is reeds enkele 
eeuwen gekend voor de wijnbouw en de fruitteelt.
FACILITEITEN: dit hotel bestaat uit meerdere delen. Zo is er het au-
thentieke gedeelte waar onder andere het à-la-carterestaurant en de 
bar gelegen zijn. Daarnaast is er ook een nieuwer gedeelte waar de 
kamers en de wellness (1.200 m², gratis toegang) zich bevinden, en 
waar het ontbijt en het diner genomen worden. Je geniet van een re-
gionale keuken en verse producten. KAMERS: in totaal beschikt het 
hotel over 50 kamers. De Sonnenhof kamers (29 m²) zijn ingericht 
in een traditionele stijl en beschikken over tapijt en een balkonnetje. 
De Lautenbach kamers (25 m²) hebben een moderne stijl. 

Boekingscode: ZWWPCL35

Hotel Gräffs Mühle*** vanaf € 169 p.p. Hotel Sonnenhof **** vanaf € 415 p.p. 

JOUW VOORDEEL
• 2 nachten 
• 2x ontbijtbuffet 
• 1x 4-gangendiner 
•  1x 5-gangendiner met  

wijndegustatie 
•  1 dagkaart voor de Mo-

seltherme (zwembad en sauna)

PRAKTISCH
•  Prijs per persoon o.b.v. een 

tweepersoonskamer tussen 
02/01-20/12/22: € 169.  
Tussen 01/04-23/12/23:€ 185 
Single kamer: € 195 en €215.  
Geen aankomst op donderdag 
en zaterdag.

•  3e nacht gratis (inclusief ont-
bijtbuffet) mits aankomst op 
maandag (uitgez. op 03/10 en 
31/10).

Info & reservatie: 050/330.990 
info@holidayline.be  
www.holidayline.be/plusmagazine

JOUW VOORDEEL
• 4 nachten 
• 4x ontbijtbuffet 
• 4x 3 gangendiner
•  gratis toegang tot de wellness 

(1200m²): binnenzwembad, bin-
nen- en buitensauna, zoutgrot, 
bubbelbad op het terras

•  Konus-Gästekarte: voordeelkaart 
voor het openbaar vervoer en 
bepaalde musea

•  digitale reisgids

PRAKTISCH
•  Prijs per persoon op basis van een 

Sonnenhof 2-persoonskamer (tra-
ditionele stijl), volgens beschikbaar-
heid. Tussen 03/01-31/03/23:  
€ 415. Tussen 01/04-21/12/23:  
€ 465. Voor een Lautenbach 
2-persoonskamer in moderne stijl 
betaal je een supplement van € 30 
p.p. Dubbel Sonnenhof voor alleen-
gebruik: € 569 en € 635.maandag 
(uitgez. op 03/10 en 31/10).

Info & reservatie: 050/330.990 
info@holidayline.be  
www.holidayline.be/plusmagazine
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3 DAGEN GROOT-HERTOGDOM 
LUXEMBURG – WALLENDORF-PONT

Een kleinschalig hotel aan de rechteroever van de Sûre dat al enkele generaties 
lang door de gastvrije familie Dimmer wordt gerund. Trek eropuit om de 
prachtige omgeving van Klein Zwitserland te verkennen, waar bossen, rots-
formaties, beken en watervallen voor een heel afwisselend landschap zorgen. 
Een uitgestrekt netwerk van wandelpaden garandeert urenlang wandelplezier. 
Leuke uitstapjes zijn Vianden met middeleeuws kasteel, Diekirch met leuke 
winkeltjes en restaurants, de abdij van Echternach, de burchtruïnes van Beau-
fort en Larochette en Trier (Duitsland). ‘s Avonds kan je relaxen in de wellness 
en zal je culinair verwend worden in het hotelrestaurant. 

LIGGING: Op 215 km van Brussel. Wallendorf-Pont is een klein dorpje 
vlak bij de grens met Duitsland. Een brug verbindt Wallendorf-Pont met 
het Duitse Wallendorf. Dit gebied wordt omringd door de Zuid-Eifel, de 
Ardennen en Klein Zwitserland. FACILITEITEN: Een volledig gerenoveerd 
familiehotel waar service en gastvrijheid de sleutelwoorden zijn. Aangename 
bar en terras. In het restaurant, in Provençaalse stijl, verwent de chef verwent 
je culinair met seizoensgebonden gerechten en streekmenu’s. Ook bij de 
lokale bevolking erg in trek. Het wellnesscenter is gratis toegankelijk voor de 
hotelgasten: fitness, dampbad, aromatische en tropische douches, voetbaden. 
Massages zijn betalend. Fiets- en kanoverhuur. Tennisplein (betalend). Geen 
lift in het bijgebouw. Gratis parking. KAMERS: 14 kamers, gezellig ingericht, 
steeds met een tweepersoonsbed (individuele matrassen). Douche en wc, 
haardroger, telefoon, televisie, gratis wifi, kluisje, vasttapijt of laminaat.

Boekingscode: GDLPCL17

8 DAGEN MAGGIOREMEER – STRESA

In het klein en familiaal hotel Flora *** aan het Lago Maggiore in 
Noord-Italië ben je verzekerd van een persoonlijke service. De ka-
mers zijn uiterst comfortabel en aan het zwembad  (mei-september) 
kom je tot rust. Je logeert op wandelafstand van het centrum van 
Stresa. Dit vissersdorp, meer dan 1.000 jaar oud, groeide uit tot een 
gezellig toeristisch centrum. Je vindt er parken, schitterende villa’s, 
restaurantjes, mooie boetieks en talrijke watersportmogelijkheden. 
Maak een boottochtje naar andere plaatsen aan het Maggioremeer 
en bezoek de Borromeïsche eilanden. 

LIGGING: Stresa is erg mooi. Het oude, typisch Italiaanse centrum 
lokt heel wat toeristen. Je logeert op 800 m van het centrum en op 
200 m van het meer en het keienstrand. Op 200 m vind je eveneens 
winkels, bars en restaurants. Bushalte op enkele minuten van het 
hotel. FACILITEITEN: Het hotel heeft een tuin waar een buiten-
zwembad voor ontspanning en verfrissing zorgt (mei-september). 
U wordt bediend op het terras. In het restaurant serveert men een 
verzorgde keuken.  Kleine fitness. KAMERS: De tweepersoonska-
mers (20 m²) beschikken over bad of douche, de éénpersoonska-
mers steeds over een douche. Daarnaast zijn ze voorzien van parket 
of vast tapijt en hebben ze een balkon. 

Boekingscode: LAGPCL11

Hotel Dimmer *** vanaf € 199 p.p. Hotel Flora *** vanaf € 615 p.p.

JOUW VOORDEEL
• 2 nachten 
•  2x ontbijtbuffet
•  1x viergangendiner
•   1x gastronomisch  

vijfgangendiner
•  fles bier als geschenk
•  gratis toegang tot de wellness
• digitale reisgids

PRAKTISCH
•  Prijs per persoon op basis van 

een charme 2-persoonskamer 
in het bijgebouw, volgens 
beschikbaarheid. Tussen 17/02-
31/03/23: € 199. Tussen 01/04-
27/11/23 bedraagt de prijs:  
€ 209. Single kamer € 255 en 
€ 265.

Info & reservatie: 050/330.990 
info@holidayline.be  
www.holidayline.be/plusmagazine

JOUW VOORDEEL
• 7 nachten
• 7x ontbijtbuffet
• 7x 4-gangendiner (keuzemenu)
• fles Spumante per kamer
• welkomstdrankje
• digitale reisgids

PRAKTISCH
•  Prijs per persoon op basis van 

een standaard 2-persoonskamer 
met balkon, volgens beschik-
baarheid. Tussen 08/03–06/04, 
11/04–21/04, 02/05-16/05 
en 03/10-05/11/23: € 615. 
Periodes 17/05-26/05 en 11/09-
02/10/23: € 639. Periode 
27/05-30/06/23*: € 675 en 
01/07-10/09/23: € 709. Single 
kamer vanaf € 715.  
Deze promotie dient geboekt te 
worden vóór 15/02/23

*supplement met 27-29/05 of 08-11/06 in 
het verblijf

Info & reservatie: 050/330.990 
info@holidayline.be  
www.holidayline.be/plusmagazine
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5 DAGEN BRETAGNE – COMBOURG

Hotel du Château *** is mooi gelegen aan het meer van Combourg, 
aan de voet van het familiekasteel van de schrijver Chateaubriand. 
De gebouwen maakten vroeger deel uit van het domein. Combourg 
is een ideale uitvalsbasis om zowel de Côte d’Emeraude als het 
hinterland te verkennen! Bezoek het historische Dinan op 24 km en 
de wereldberoemde Mont Saint-Michel op 35 km. Aan de kust moet 
je beslist Saint-Malo en Dinard gaan bekijken. 

LIGGING: Op 630 km van Brussel. Je logeert hier in het dorp van 
Combourg, aan het meer. 
FACILITEITEN: het hotel bestaat uit het hoofdgebouw en 2 bijge-
bouwen (even mooi en origineel), die omgeven zijn door een rustige 
tuin. Inkom met de receptie en verder een lobby/bar en een restau-
rant, gezellig en sfeervol met een veranda en een terras. Je geniet er 
van lekkere gerechten op basis van lokale producten. Tafeltennis. 
Geen lift. Gratis parking voor het hotel en op het binnenplein.
KAMERS: er zijn 32 authentiek ingerichte kamers in een sobere 
maar geraffineerde en elegante stijl.   

Boekingscode: BRTPCL16

5 DAGEN ELZAS-VOGEZEN – 
WANGENBOURG

Het Parc Hotel & Spa *** is omringd door een botanisch park van 
1 ha en biedt een mooi uitzicht op een van de vele valleien die zo 
typisch zijn voor dit gedeelte van de Elzas, het noordelijk deel van 
de Vogezen. Tal van uitgestippelde wandel- en fietsroutes vertrek-
ken op zo’n 150 m van het hotel. Bezoek het imposante kasteel van 
Saverne. Je bent amper 15 km verwijderd van het begin van de popu-
laire wijnroute van de Elzas, die loopt van Marlenheim tot Thann. 

LIGGING: Op 410 km van Brussel. In de hoofdstraat die leidt naar 
het kasteel van Wangenbourg (500 m), een héél vredig dorpje met 
weinig beweging.  FACILITEITEN: receptie, bar, rustgevende lobby 
met rustiek kader. Gratis wifi. Ontbijtruimte in typische Elzasserstijl. 
Het elegant restaurant heeft een grote veranda en serveert regionale 
gerechten. Terras waar je rustig een glaasje Elzaswijn kunt proeven, 
aangename tuin. Gratis toegang tot het wellnesscentrum met bin-
nenzwembad, sauna, hamam, belevenisdouches en bubbelbad in een 
decor van hout en steen. Massages en behandelingen zijn betalend. 
Gratis afgesloten privéparking aan de achterkant van het hotel of 
gratis publieke parking tegenover het hotel. KAMERS: 29 kamers 
met bad of douche en wc, haardroger, telefoon, televisie, gratis WiFi, 
vast tapijt of parket. 

Boekingscode: ALSPCL35

Hotel du Château *** vanaf € 299p.p. Parc Hotel & Spa ***  vanaf € 249 p.p.

JOUW VOORDEEL
• 4 nachten 
• 4x ontbijtbuffet
•  4x 3-gangendiner (menu  

du terroir)
• welkomstdrankje (Kir breton)
• digitale reisgids

PRAKTISCH
•  Prijs per persoon o.b.v. een 

tweepersoonskamer ‘club’, 
volgens beschikbaarheid. Tus-
sen 08/01-31/03/23*: € 299. 
Periodes 01/04-31/05/23* en 
01/10-14/12/23*: € 309 en 
01/06-30/09/23: € 325. Single 
kamer: € 439 / 489 / 515

*08/01-10/04 en 01/10-14/12: geen
aankomst mogelijk op vrijdag en zondag. 
Indien vrijdag of zondag in het verblijf, dan 
wordt het diner vervangen door een lunch

Info & reservatie: 050/330.990 
info@holidayline.be  
www.holidayline.be/plusmagazine

JOUW VOORDEEL
• 4 nachten  
• 4 x ontbijtbuffet
• 4x 3-gangendiner
• 1x welkomstdrankje
• toegang tot het wellnesscenter
• digitale reisgids

PRAKTISCH
•  Prijs per persoon op basis van 

een classic 2-persoonskamer, 
volgens beschikbaarheid. 
Tussen 12/04-16/05/23, 31/05-
06/07/23 en 11/09-05/11/23 
betaal je € 249 p.p. Van 07/04-
11/04/23, 17/05-30/05/23 en 
07/07-10/09/23 bedraagt de 
prijs € 339. Single kamer: € 405 
en € 559. Comfort 2-persoons-
kamer (22-30 m², aparte wc)  
€ 265 en 359 p.p.

Info & reservatie: 050/330.990 
info@holidayline.be  
www.holidayline.be/plusmagazine
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8 DAGEN ALGARVE – PECHÃO

Hotel Quinta dos Poetas ****, met als naam ‘Huis van de dichters’, 
staat garant voor een combinatie van rust, mooie uitzichten, lekker 
tafelen en ontspanning. Huur een fiets en ontdek de groene om-
geving. Je logeert hier in een rustig, klein dorpje in de Algarve, dat 
zich net boven Faro situeert. Pechão behoort eigenlijk tot Olhão, dat 
6 km verderop ligt, met mooie stranden in de omgeving. Zalige rust 
is hier verzekerd, terwijl de bruisende animatie van Faro niet veraf 
is, voor wie dit wenst. Op 20 minuten rijden van de luchthaven en 
diverse golfclubs, o.m. Vilamoura. 

LIGGING: in Pechão op 2 km van het centrum, tussen Olhão en 
Faro. Faro heeft een levendig centrum met winkels, terrasjes en res-
taurants. In Olhão, een visserstadje met Moorse invloeden kan je de 
markten bezoeken. Ook de moeite: een boottocht naar de eilandjes. 
De dichtste stranden liggen op 10 minuten rijden, het Nationaal Park 
Formosa op 15 minuten. FACILITEITEN: een persoonlijke service en 
een mooi zwembad met zicht op de tuinen en de omgeving.  Heerlijk 
ontbijten (buffet) en dineren kan in het restaurant met een prima 
wijnkaart. Gratis gym en een speelkamer met snooker. Fietsverhuur. 
Lounge met tv. Geen lift (2 verdiepingen). KAMERS: 22 kamers, 
waarvan slechts 6 zonder balkon (volgens beschikbaarheid).

Boekingscode: ALGPCL06

9-DAAGSE RONDREIS DOOR ZUID-
OOST-SPANJE (MURCIA EN VALENCIA)

Charme troef tijdens deze rondreis door het mooie Murcia en Va-
lencia! Dankzij het milde mediterrane klimaat is het in deze Spaanse 
regio’s in de winter ook goed toeven. 

Je logeert eerst 4 nachten in Bajo El Cejo ***, in een piepklein dorp-
je op 650 m hoogte gelegen midden de natuurpracht van de Sierra 
Espuña. Dit is echt voluit genieten voor mensen die op zoek zijn 
naar stilte, wandelen en fietsen in de natuur, een supervriendelijk 
onthaal en lekker eten. En wat een panorama! Bezoek Murcia (50 
min), een historische stad met Moorse roots, gesierd door barokke 
gebouwen. Vergeet havenstad Cartagena (70 km) niet.

Vervolgens verblijf je 4 nachten in Casa Rural La Venteta, op 23 km 
van de badplaats Alicante. Het is een gemoedelijk hotelletje met een 
adembenemend panorama, omringd door de bergen en de zee, een 
zalig zwembad, mooie tuinen en patio’s, lekker eten én een perfecte 
gastheer. Bezoek Elche (45 min) met een schitterend historisch 
centrum. De gezellige badplaatsen van de Costa Blanca zijn vlot 
te bereiken: Altea (45 min), Moraira (60 min), Benidorm (35 min), 
Calpe (50 min), ... 

Boekingscode: MJVPCL03

Quinta dos Poetas **** vanaf € 639 p.p. vanaf € 799  p.p.

JOUW VOORDEEL
•  vlucht Brussel-Faro h/t met 

Brussels Airlines (volgens beschik-
baarheid)

•  huurwagen Opel Corsa of gelijk-
waardig, incl. all-in verzekering 
(volgens beschikbaarheid)

•  7 nachten
•  7x ontbijtbuffet
•  digitale reisgids

PRAKTISCH
•  Prijs per persoon op basis van 

een standaard 2-persoonskamer, 
volgens beschikbaarheid. Telkens 
met vertrek op donderdag. Tussen 
01/03-31/03/23: € 639. Van 17/04-
30/04/23: € 705. Tussen 01/05-
31/05 en 01/10-15/10/23:  
€ 769, van 01/06-30/06 en 16/09-
30/09/23: € 855

Toeslag half-pension: +€182

Info & reservatie: 050/330.990 
info@holidayline.be  
www.holidayline.be/plusmagazine

JOUW VOORDEEL
•  vlucht Brussel-Alicante h/t met 

Brussels Airlines (volgens beschik-
baarheid)

•  huurwagen Fiat 500 of gelijkwaar-
dig, incl. all-in verzekering  
(volgens beschikbaarheid)

•  4 nachten in Hotel Bajo el Cejo *** 
(El Berro)

•  4 nachten in La Venteta  
Casa Rural (Aigües)

•  8x ontbijt
•  1x fles cava (per kamer)  

in Bajo el Cejo
•  1x welkomstdrankje en 1x diner  

inclusief 1 glaasje wijn in La Venteta

PRAKTISCH
•  Prijs per persoon op basis van 

een standaard 2 persoonskamer, 
volgens beschikbaarheid. Tussen 
01/02-31/03/23: € 799. Tussen 
09/04-31/05/23: € 875. Periode 
01/06-30/06/23: € 889. Tussen 
01/07-31/07/23 betaal je € 1125 en 
tussen 01/08-31/08/23 € 1079. Peri-
ode 01/09-21/12/23: € 819.

Info & reservatie: 050/330.990 
info@holidayline.be  
www.holidayline.be/plusmagazine
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8 DAGEN KUST  
VAN LISSABON – ESTORIL

De mooie villa’s, de bloemrijke parken en de met palmbomen afge-
zoomde lanen getuigen van het roemrijke verleden van Estoril. Je kan 
langs de heerlijke strandpromenade naar Cascais wandelen. Bezoek het 
chic casino van Estoril en geniet op één van de gezellige terrasjes. Het 
sprookjesachtige Sintra ligt op 15 km en de hoofdstad Lissabon op 27 
km (vlotte verbinding). Hotel Inglaterra **** is een charmant Boutique 
hotel in een fraai gebouw van begin 20ste eeuw. Er is een goed restau-
rant, een klein overloopzwembad en een panoramisch dakterras.

LIGGING: gelegen in het centrum van Estoril, in de hoogte, op 200 
m van het beroemde casino en op 300 m van het strand (Tamariz), 
tegenover de spa van Estoril. Op 4 km ligt de badplaats Cascais. Het 
sprookjesachtige Sintra ligt op 15 km en de hoofdstad Lissabon op 27 km 
- twee echte must sees. 
FACILITEITEN: het restaurant werd een nieuwe look aangemeten. 
Daarnaast is er de Estoril Sky bar en restaurant aan het kleine overloop-
zwembad op het panoramisch dakterras van het recente bijgebouw. 
Beide zijn open van maart tot oktober, afhankelijk van het weer. Gratis 
ligstoelen, parasols en handdoeken. Publieke parking in de buurt (beta-
lend). Lift.
KAMERS: Klassiek ingericht, meestal met balkon en zeezicht (volgens 
beschikbaarheid). Daarnaast zijn er 14 superior kamers in de recentere 
vleugel (25 m², balkon, inloopdouche, badjassen, laminaat).

Boekingscode: LBOPCL09

8 DAGEN TOSCANE – VERSILIAKUST

Versilia is het noordelijke deel van de Toscaanse kust. Het gebied 
ligt vlak bij steden als Lucca en Pisa en ligt op slechts een uur 
rijden van Firenze. Hotel Andreaneri *** is een charmant en stijl-
vol driesterrenhotel, rustig gelegen in een residentiële zone van de 
levendige badplaats Marina di Pietrasanta, vlakbij zee en de mooie 
zandstranden van de Versiliakust. Het hotel wordt gerund door de 
eigenaars zelf. Vriendelijke service, een lange traditie van gastvrij-
heid en een rustig, aangenaam kader zijn de sleutelwoorden.

LIGGING: rustig, op 250 m van de zee, op 400 m van het centrum 
van Marina di Pietrasanta, met tal van restaurants, bars en winkel-
tjes. Pietrasanta ligt op 3,5 km, het luxueuze Forte dei Marmi – de 
meest luxueuze badplaats van de Versiliakust – bereikt u na 4 km. 
Carrara, vermaard omwille van het marmer, ligt op 23 km. 
FACILITEITEN: de gemeenschappelijke ruimtes bestaan uit de 
inkom met de receptie, een tv-ruimte en een bar. In het restaurant 
wordt zowel de lokale als internationale keuken geserveerd. Op het 
terras kunt u genieten van het ontbijtbuffet of ‘s avonds van een ape-
ritiefje. Het strand voor het hotel is betalend (u geniet als hotelgast 
van voordeeltarieven). Lift. 
KAMERS: 43 comfortabele kamers (14 m²) met balkon

Boekingscode: TOSPCL11

Inglaterra **** vanaf € 599 p.p. Andreaneri ***  vanaf € 545 p.p.

JOUW VOORDEEL
•  vlucht Brussel-Lissabon h/t met 

Brussels Airlines (volgens beschik-
baarheid)

•  7 nachten
•  7x ontbijtbuffet
•  1x welkomstdrankje
•  periodes 01/04-31/05 en 01/10-

23/12: 1x diner
•  1 dag gratis fietshuur 
•  digitale reisgids

PRAKTISCH
•  Prijs per persoon op basis van 

een standaard 2-persoonskamer, 
volgens beschikbaarheid. Tussen 
01/04-31/05/23 en 01/10-31/10/23: 
€ 745. Van 01/06-30/06/23 en 
01/09-30/09/23: € 895. Tussen 
01/07-31/08/23: € 959, Periode 
01/11-23/12/23: € 599. Schoolva-
kanties en verlengde weekends: prijs 
op aanvraag. Deze promotie dient 
geboekt te worden vóór 28/02/23

Optioneel: halfpension + € 31 pppn.

Info & reservatie: 050/330.990 
info@holidayline.be  
www.holidayline.be/plusmagazine

JOUW VOORDEEL
• 7 nachten
• 7x ontbijtbuffet
• 7x diner (keuzemenu)
• digitale reisgids

PRAKTISCH
•  Prijs per persoon op basis van 

een standaard 2-persoonskamer 
met balkon, volgens beschikbaar-
heid. Tussen 01/04-02/06/23: 
€ 545. Van 03/06-11/06 en 
04/09-10/09/23: € 639. Peri-
ode 12/06-30/06/23 en 28/08-
02/09/23: € 619. 01/07-04/08 
en 21/08-27/08/23:  
€ 819. Tussen 05/08-20/08/23: 
€ 899, Periodes 12/06-30/06 
en 28/08-03/09 dienen ge-
boekt te worden vóór 31/01, 
periodes 01/04-11/06 en 04/09-
10/09 vóór 31/03.

Info & reservatie: 050/330.990 
info@holidayline.be  
www.holidayline.be/plusmagazine
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8 DAGEN NOORD-PORTUGAL – 
PÓVOA DE VARZIM

Noord-Portugal biedt een schat aan historische bezienswaardigheden. Proef 
de geschiedenis en de warme gastvrijheid, geniet van dromerige landschap-
pen in de vallei van de Douro of in het nationaal park Peneda-Geres. En 
vergeet vooral niet te ontspannen op een terras met een glaasje Porto.  São 
Félix Hillside and Nature **** wordt gerund door de Familie Ferreira, die 
service en comfort hoog in het vaandel draagt. U wordt ontvangen in een 
ongedwongen kader voor een rustige vakantie dicht bij de natuur. Ligging op 
de top van een heuvel, waardoor u geniet van een subliem panorama op de 
groene omgeving, met de Atlantische Oceaan op de achtergrond. De rust, de 
talrijke faciliteiten en de goede keuken zorgen voor een geslaagde vakantie aan 
de noordkust van Portugal. 

LIGGING: uitermate rustig, hoog op een steile heuvel, vlak bij het kleine 
bedevaartskerkje van São Felix - wat een panorama! Het hotel is een vredige 
oase, perfect geïntegreerd in het groene landschap. U zit hier op 6 km van het 
strand en van het centrum van Póvoa de Varzim (dagelijks hotelbusje). In de 
omgeving bezoekt u o.m. Braga met een authentiek centrum, Viana do Castelo, 
Barcelos (waar elke donderdag een grote markt plaatsvindt), en uiteraard 
Porto, Guimarães, het grootste nationaal park van Portugal Peneda-Gerês, de 
Dourovallei, Amarante,...  FACILITEITEN: Receptie met salon en een knusse 
bar. In het restaurant, met schitterend uitzicht, worden internationale en 
typisch Portugese gerechten geserveerd. Ovaal buitenzwembad (gesloten in 
de winter) met gratis ligstoelen en parasols, apart kinderbad. Poolbar (snacks). 
Lift. KAMERS: 45 fraaie en eigentijdse kamers (21 m²). De tweeper-
soonskamers hebben een balkon, eenpersoonskamers zonder balkon. Voor 
gezinnen zijn er familiekamers ter beschikking. 

Boekingscode: NPTPCL09

3 DAGEN DELFT

Tussen Den Haag en Rotterdam ligt de kleinere stad Delft. Deze Zuid-Hol-
landse stad is een stad met geschiedenis en een bijzondere band met het 
Koninkijk Huis van Oranje. Natuurlijk kent u Delft van het wereldberoem-
de porselein: Delfts Blauw. Maar Delft is nog zoveel meer! Kunstschilder 
Johannes Vermeer kwam uit Delft. In de autovrije binnenstad is het heerlijk 
wandelen door de smalle straatjes, langs de pittoreske grachten, leuke 
boetiekjes en prachtige panden. U logeert in hotel WestCord Delft **** een 
hedendaags stadshotel met mooie faciliteiten, volledig ingericht en gestyled 
door de designers van het naastgelegen IKEA. Greenkey gecertifieerd. 
Gastvrijheid en vriendelijke service.

LIGGING: op 1,6 km van de pittoreske binnenstad en vlakbij het prachtige 
natuur- en recreatiegebied de Delftse Hout. Het Vermeer Centrum ligt op 2,5 
km. Het Royal Delft Museum op 2 km, rechtstreekse tram vanaf station Delft 
(45 min.) naar het strand van Scheveningen (14 km). Rotterdam op 14 km, 
Den Haag en het strand van Scheveningen op resp. 11 en 14 km . 
FACILITEITEN: Receptie met lounge en open haard, bar met (verwarmd) 
terras. In restaurant proeft u heerlijke, Mediterraans geïnspireerde gerech-
ten. De open keuken zorgt voor de nodige animatie bij de maaltijd. Op de 5de 
verdieping: fitness met panorama-sauna waar u als hotelgast gratis gebruik 
kan van maken. Jeu de boules baan in de tuin. Fietshuur (vanaf € 8,50 voor 
een halve dag) en fietsenstalling met oplaadpunten voor elektrische fietsen. 
KAMERS: 123 eigentijds ingerichte hotelkamers. We reserveren voor u 
een comfort kamer (22 m2, rondom de binnenplaats of op de lagere eta-
ges). Of een comfort deluxe (23 m2, kingsize bed, op de hogere etages). 

Boekingscode: ZHOPCL03

São Félix Hillside and Nature **** vanaf € 635 p.p. WestCord Hotel Delft **** vanaf € 155 p.p.

JOUW VOORDEEL
•  vlucht Brussel-Porto h/t met Brussels 

Airlines (volgens beschikbaarheid)
•  huurwagen type Fiat 500 of gelijk-

waardig, incl. all-in verzekering (7x 24u, 
volgens beschikbaarheid)

•  7 nachten
•  7x ontbijtbuffet
•  digitale reisgids

PRAKTISCH
•  Prijs per persoon op basis van 

een standaard 2-persoonska-
mer, volgens beschikbaarheid. 
Tussen 01/10-23/12/23: € 635. 
Van 01/04-15/05/23: € 655. Pe-
riode 16/05-31/05/23: € 699 en 
01/06-30/06/23: € 679. Tussen 
01/07-09/07/23: € 875, Periode 
10/07-27/08/23: € 1149. En 28/08-
30/09/23: € 785. Schoolvakanties en 
verlengde weekends: prijs op aanvraag. 
Deze promotie dient minimum 60 
dagen voor afreis geboekt te worden. 
Optioneel: half pension: + € 180 p.p.

Info & reservatie: 050/330.990 
info@holidayline.be  
www.holidayline.be/plusmagazine

JOUW VOORDEEL
• 2 nachten WestCord Delft ****
• 2x ontbijtbuffet
• 1x diner
• welkomstpakketje met een lo-
kale lekkernij op de kamer 
• digitale reisgids

PRAKTISCH
•  Prijs per persoon o.b.v. Een com-

fort tweepersoonskamer, volgens 
beschikbaarheid. Tussen 02/01-
31/03/23: € 159*. Tussen 01/04-
30/06 en 01/09-31/10/23:  
€ 189**. Periode 01/07-
31/08/23: € 185** en 01/11-
23/12/23: € 175***. 

*met een vrijdag en/of zaterdag in 
het verblijf: - € 2 p.p.p.n.
** met een vrijdag en/of zaterdag 
in het verblijf: + € 7 p.p.p.n.
*** met een vrijdag en/of zaterdag 
in het verblijf: + € 6 p.p.p.n.

Info & reservatie: 050/330.990 
info@holidayline.be  
www.holidayline.be/plusmagazine
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Inhoudstafel

Deze gids werd door Roularta samengesteld, maar Roularta is niet aansprakelijk voor vergissingen, 
weglatingen en/of foutieve informatie. Roularta kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor problemen 
van welke aard ook (zoals reserveringsproblemen, prijzen, kwaliteit), of indien de beschrijvingen niet aan 
de realiteit zouden beantwoorden. Elke klacht of vraag in dat verband dient rechtsreeks aan de partners te 
worden gericht. Prijswijzigingen voorbehouden. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
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