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Wie hard werkt of studeert, mag 
ook hard genieten. Daarom willen 

wij je graag verwennen met een 
nachtje in een luxehotel voor een 

heel klein prijsje. Want jij bent 
drie of vier sterren waard, toch? 

Kies voor een romantisch nachtje 
in België of maak er een heuse 
minibreak van in een van onze 

buurlanden. Waar je ook bent, je 
zal je een échte vip voelen. En weet 

je wat? Dan ben je ook!

Productie: Eline Nolf / Vormgeving: Filip Decoster / Verantwoordelijke 
uitgever: Frederik De Swaef. Dit is een bijlage bij Flair 23/2018. Gratis 
supplement bij Flair, mag niet apart worden verkocht. Sanoma Media 

Belgium NV, Stationsstraat 55, 2800 Mechelen
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Supplementen: eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Toeristenbelasting:   € 4,24 p.k.p.n. Parking: 
€ 18 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 19-30/7.
Reserveren: via tinyurl.com/PentaFlair2018,,bij 
Pentahotel Brussels City Centre, Chaussée de 
Charleroi 38, 1060 Brussel, www.pentahotels.com

Supplementen: ontbijt: € 15 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting:    
€ 2,39 p.p.p.n. Parking Diamond: € 13,50  
(i.p.v. € 18,50) per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. zaterdagen, 20-23/7, 
27-30/7 en 8-13/8.
Reserveren: telefonisch op 03/203 54 00, of via 
e-mail: info@antwerpcityhotel.com, bij Antwerp 
City Hotel, Appelmansstraat 31, 2018 Antwerpen, 
www.antwerpcityhotel.com 

Supplementen: eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Toeristenbelasting: € 5,75 p.p.p.n. Publieke 
parking: € 16 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 02/205 16 00, of via 
e-mail: res2@hotel-des-colonies.com, bij Hotel 
des Colonies, Rue des Croisades 8, 1210 Brussel, 
www.hotel-des-colonies.be 

Supplementen: ontbijt: € 18,50 p.p. Eenper-
soonskamer: € 35  p.n. Toeristenbelasting: 
€ 2,39 p.p.p.n. Parking: € 19 per 24u (o.b.v. 
beschikbaarheid)
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 19-22/7 en 26-29/7.
Reserveren: telefonisch op 03/231 15 15, of via 
e-mail: res.antwerp@leopoldhotels.com, bij Leo-
pold Hotel Antwerpen, Quinten Matsijslei 25, 2018 
Antwerpen, www.leopoldhotelantwerp.com 

Brussel  Pentahotel Brussels city centre Antwerpen  Antwerp City Hotel

Brussel  Hotel des Colonies Antwerpen  Leopold Hotel Antwerpen

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Gloednieuw lifestylehotel in de chique 
Louisawijk

> Royaal ontbijtbuffet met bubbeles
> Restaurant met originele burger-bar
> Kamers met XXL-bedden en grote 

inloopdouche

> Centraal gelegen hotel in de Antwerpse 
Diamantwijk

> Op 400 meter van het Centraal Station 
> Vlak bij winkelstraat de Meir
> Minimalistisch ingerichte kamers

> Historisch driesterrenhotel in hartje 
Brussel

> Op wandelafstand van de Grote Markt
> 97 authentieke kamers met hedendaags 

comfort
> vlak bij trein-, tram- en bushalte

> Boetiekhotel op wandelafstand van het 
centrum

> Tegenover het stadspark
> Rituals-producten op de kamer 
> Gezellige loungebar

• overnachting in een 
 tweepersoonskamer
• ontbijt
• stadsplan 
• wifi 

VOORDEEL FLAIRABONNEES: gebruik van
de fitness 

• overnachting in een 
 tweepersoonskamer
• ontbijt
• flesje water op de kamer
• gratis ‘on demand’- films
• gebruik van fitness
• gebruik van pooltafel en PS4 

in Pentalounge
• wifi

• overnachting in een 
 tweepersoonskamer
• gebruik van de fitness
• koffie- en theefaciliteiten op 

de kamer
• wifi 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• stadsplan
• wifi 

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.
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Supplementen: ontbijt: € 13 p.p. (mits vermel-
ding bij reservatie). Eenpersoonskamer: € 35 
p.n. Toeristenbelasting: € 2,39 p.p.p.n. Parking: 
€ 19 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 19-20/6, 26-29/6, 19-22/7, 
26-29/7. Reserveren: telefonisch op 03/203 12 
77, of via e-mail: reservations.astrid.antwerp@
radissonblu.com, bij Radisson Blu Astrid Ant-
werpen, Koningin Astridplein 7, 2018 Antwerpen, 
www.radissonblu.com/astridhotel-antwerp.com

Supplementen: ontbijt: € 20 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 35 p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 014/51 68 02, of via 
e-mail: info@ninfea.be, bij Ninfea Lounge, Nieuw-
straat 10, 2290 Vorselaar, www.ninfea-lounge.be

Supplementen: ontbijt: € 18,50 p.p. Eenper-
soonskamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting: € 2,39 
p.p.p.n. Parking: € 15 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. zaterdagen tussen 5/8 en 
5/9, 25-30/6, 19-22/7, 26-29/7, 9-12/8.
Reserveren: telefonisch op 03/244 88 11, of 
via e-mail: info@ramadaplaza-antwerp.com, 
bij Ramada Plaza Antwerp, Desguinlei 94, 2018 
Antwerpen, www.ramadaplaza-antwerp.com

Supplementen: ontbijt: € 11 (i.p.v. € 18) p.p. 
Eenpersoonskamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting: 
€ 1 p.k.p.n. Parking: € 10 (i.p.v. € 20) per 24u. 
Huisdieren: € 20 p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 5-8/7.
Reserveren: via tinyurl.com/PentaFlair2018, bij 
Pentahotel Leuven, Alfons Smetsplein 7, 3000 
leuven, www.pentahotels.com 

Antwerpen  Radisson Blu Astrid Antwerpen Vorselaar Ninfea Lounge

Antwerpen  Ramada Plaza Antwerp Leuven  Pentahotel Leuven

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Gerenoveerd viersterrenhotel
> Centrale ligging vlak bij het Centraal 

Station, de Meir en de Zoo
> Health Club met zwembad, sauna en 

jacuzzi
> Ontbijtzaal met prachtig zicht op het 

Astridplein

> Prachtige B&B met wellness
> lounge met exclusieve 4 meter lange 

open haard
> Luxueuze suite met Dorsoobed en 

designduobad
> Prachtige watertuin 

> Vlotte tramverbinding naar het centrum 
(10 min.)

> Warm ingerichte kamers met kingsize 
bedden

> Gozo Bar met gastronomische gerechten
> Premtime Café met ruime keuze bieren 

en whiskeys 

> Uniek lifestylehotel in hartje Leuven
> Ruime kamers met gratis ‘on demand’ - 

films
> Gezellige Pentalounge (24/7) met pool-

tafel en PS4
> Bar met snacks en Belgische bieren 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• gebruik van sauna en fitness
• koffie- en theefaciliteiten op 

de kamer
• wifi 

• overnachting in een 
 gerenoveerde standaard 
 twee persoonskamer
• gebruik van zwembad, sauna, 

jacuzzi, hamam en fitness
• gratis wifi 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• flesje water op de kamer
• gratis ‘on demand’ -films
• gebruik van fitness 
• gebruik van pooltafel en PS4 

in PentaLounge
• wifi

• overnachting in de 
 wellness-suite (19u45-11u)
• wifi
• parking 

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

4
    

4
   

4
       

BELGIË BELGIË
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Supplementen: eenpersoonskamer: € 30 p.n. 
Toeristenbelasting: € 1,06 p.p.p.n. Parking: € 24 
per 24u (week) of € 5 per 24u (weekend).
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 4-8/7.
Reserveren: telefonisch op 016/61 66 00 , of via 
e-mail: info.leuven@parkinn.com, bij Park Inn 
by Radisson Leuven, Martelarenlaan 36, 3010 
Leuven, www.parkinn.com/hotel-leuven

Supplementen: eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Toeristenbelasting: € 2,50 p.p.p.n. Parking:   
€ 16 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 011/37 93 00, of via 
e-mail: info@hiexhasselt.com, bij Holiday Inn 
Express Hasselt, Thonissenlaan 37, 3500 Hasselt, 
www.hiexpress.com/exhasselt 

Supplementen: ontbijt: € 15 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting: € 2,50 
p.p.p.n. Parking: € 14 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 15-19/8.
Reserveren: telefonisch op 011/28 82 10, of via 
e-mail: groene@lodge-hotels.be, bij De Groene 
Hendrickx, Zuivelmarkt 25, 3500 Hasselt,  
www.lodge-hotels.be 

Supplementen: ontbijt met glaasje cava: € 17,50 
p.p. (mits reservatie vooraf). Eenpersoons-
kamer: € 35 p.n. Extra bed op de kamer: € 35 
p.n. Toeristenbelasting: € 2,50 p.p.p.n. Parking: 
€ 16 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 15-18/8.
Reserveren: telefonisch op 011/77 00 00, of 
via e-mail: info.hasselt@radissonblu.com, bij 
Radisson Blu Hotel, Hasselt, Torenplein 8, 3500 
Hasselt, www.radissonblu.com/hotel-hasselt

Leuven  Park Inn by Radisson Leuven Hasselt  Holiday Inn Express Hasselt

Hasselt  De Groene Hendrickx Hasselt  Radisson Blu Hotel, Hasselt

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Op wandelafstand van de winkelstraten
> Moderne kamers en badkamers met 

inloopdouche
> Uitgebreid ontbijtbuffet in gerenoveerd 

restaurant 
> Vernieuwde bar met ruime selectie 

Belgische bieren

> Driesterrenhotel in het centrum
> Op wandelafstand van de haven
> Vlak bij de winkelstraten
> Eigentijdse en comfortabele kamers

> Uniek hotel in voormalige jenever-
stokerij

> Ideale locatie in hartje Hasselt
> Stijlvol ingerichte themakamers
> Brasserie met prachtig tuinterras 

> Toplocatie in hartje Hasselt
> Sky Lounge met terras en panoramisch 

uitzicht
> Health Club met binnenzwembad, 

fitness (1800 m2), sauna en stoombad
> Hazeltek-designkamers 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• upgrade naar luxekamer op 

zondag
• toeristische info & Hasselt- 

zoektocht
• wifi 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• ontbijt
• gebruik van fitness
• stadsgids
• wifi

VOORDEEL FLAIRABONNEES: welkomst-
drankje 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• gebruik van Health Club en 

fitness
• koffie- en theefaciliteiten op 

de kamer
• wifi 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• continentaal ontbijtbuffet
• koffie- en theefaciliteiten op 

de kamer 
• wifi

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

3
      

3
    

3
    

4
   

BELGIË BELGIË
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Supplementen: ontbijt: € 12 p.p. Eenpesoons-
kamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting:  € 5,45 
p.p.p.n. Reservatiekosten: € 5 per boeking. 
Parking: € 10 per 24u. Verblijf op za: + € 20 p.k.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 011/23 11 11, of 
via e-mail: info@yuphotel.com, bij YUP Hotel, 
 Thonissenlaan 52, 3500 Hasselt,  
www.differenthotels.com

Supplementen: ontbijt: € 16,50 p.p. Eenper-
soonskamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting:   
€ 4,50 p.p.p.n. Reservatiekosten: € 5 per boeking. 
Parking: € 10 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 089/36 41 50, of 
via e-mail: info@m-hotel.be, bij M Hotel, Albert 
Remansstraat 1, 3600 Genk,  
www.differenthotels.com

Supplementen: ontbijt: € 5 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting: € 4,50 
p.p.p.n. Reservatiekosten: € 5 per boeking. 
Parking: € 9 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 089/36 42 44, of 
via e-mail: mail@hotelecu.com, bij Hotel Ecu, 
Europalaan 46, 3600 Genk, 089/36 42 44,  
www.differenthotels.com

Supplementen: eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Toeristenbelasting: € 4,20 p.p.p.n. Reservatiekos-
ten: € 5 per boeking. Parking: € 9,50 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 089/72 28 22, of 
via e-mail: info@eurotel-lanaken.be, bij Eurotel 
Lanaken, Koning Albertlaan 264, 3620 Lanaken, 
www.differenthotels.com 

Hasselt  YUP Hotel Genk  M Hotel 

Genk  Hotel Ecu Lanaken  Eurotel Lanaken 

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Hip boetiekhotel 
> YUP = Young Urban Professional
> Centrale locatie, vlak bij de winkel-

straten
> Uitstekend Italiaans restaurant Pasta e 

Pane

> Familiehotel in centrum Genk
> Vlak bij het winkelcentrum
> Uitzicht op het groen van stadspark 

Molenvijver
> Gezellige bistro/restaurant Molenvijver

> Driesterrenhotel in het centrum van 
Genk

> Op wandelafstand van stadspark 
 Molenvijver

> Vlak bij de winkelstraten
> Nabij wellness Carbon Sense City Spa 

(betalend)

> Charmant fietshotel in Limburg
> Gelegen naast Nationaal Park Hoge 

Kempen
> Op 6 km van shoppingstad Maastricht
> Kids t/m 9 jaar slapen en ontbijten 

gratis 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• welkomstdrankje
• VIP dagpas Maasmechelen 

Village
• wifi 

• overnachting in een 
 tweepersoonskamer 
• welkomstdrankje
• VIP dagpas Maasmechelen 

Village
• wifi 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• ontbijt
• welkomstdrankje en hapje
• VIP dagpas Maasmechelen 

Village 
• wifi 

VOORDEEL FLAIRABONNEES: late check-out
(behalve op za) tot 12u

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• welkomstdrankje 
• VIP dagpas Maasmechelen 

Village
• wifi 

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

3
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Supplementen: ontbijt: € 15 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting:   
€ 4,35 p.p.p.n. Reservatiekosten: € 5 per boeking. 
Verblijf op za: + € 20 p.k. Parking: € 10 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 012/23 01 99, of via 
e-mail: info@eburonhotel.be, bij Eburon Hotel, De 
Schiervelstraat 10, 3700 Tongeren,  
www.differenthotels.com 

Supplementen: ontbijt: € 20 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 35 p.n. Babybedje: gratis, mits reser-
vatie vooraf. Toeristenbelasting: € 0,96 p.p.p.n. 
Reservatiekosten: € 5 per boeking. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 4-7/6, 2-4/7, 19-28/7, 
22-26/8.
Reserveren: telefonisch op 087/79 21 41, of via 
e-mail: info.spa@radissonblu.com, bij Radisson 
Blu Balmoral, Avenue Leopold II 40, 4900 Spa, 
www.radissonblu.com/balmoralhotel-spa

Supplementen: ontbijt: € 11 p.p. Eenper-
soonskamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting: € 
5,50 p.k.p.n. Parking: € 10 (i.p.v. € 15) per 24u. 
Huisdieren: € 20 p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: via tinyurl.com/PentaFlair2018, bij 
Pentahotel Luik, Boulevard de la Sauvenière 100, 
4000 Luik, www.pentahotels.com

Supplementen: ontbijt: € 12 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 30 p.n. Toeristenbelasting: € 1 p.p.p.n. 
Honden: € 13 p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 082/61 33 75, of via 
e-mail: reception@jardins.molignee.com, bij Les 
Jardins de la Molignée, Rue de la Molignée 1, 
5537 Anhée, www.jardins.molignee.com 

Tongeren  Eburon Hotel Spa  Radisson Blu Balmoral

luik  Pentahotel Liège Anhée  Les Jardins de la Molignée

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Uniek verblijf in voormalig klooster
> Romantische kamers met moderne 

inrichting
> Toprestaurants op wandelafstand
> Ontbijtzaal met zicht op de Basiliek 

> Groene omgeving met tal van wandel-
routes

> Wellness met relaxatiebad, hamam en 
sauna 

> Uitstekend restaurant onder leiding van  
Lionel Richard

> Gezellige bar L’entre-temps 

> Volledig vernieuwd viersterrenhotel in 
centrum Luik

> Vlak bij de bekende uitgaans- en 
 winkelbuurt Centre Carré 
> Uitgebreid ontbijtbuffet met bubbels
> Gezellige brasserie en Pentalounge 

(24/7) 

> Idyllische ligging in het groen
> Op wandelafstand van het centrum 
> Tussen Namen en Dinant
> 3 restaurants in het hotel 

• overnachting in een twee-
persoonskamer • flesje water
op de kamer • gratis ‘on 
demand’- films • stadsplan
• koffie- en theefaciliteiten
op de kamer • gebruik van de 
fitness • gebruik van pooltafel
en PS4 in PentaLounge • wifi

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• welkomstdrankje
• VIP dagpas Maasmechelen 

Village 
• wifi

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• welkomstdrankje
• gebruik van zwembad en 

sauna
• wifi
• parking

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• gebruik van Balmoral 
 Wellness Center (6u-23u)
• wifi 
• parking 

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.
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Supplementen: eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Toeristenbelasting: € 2 p.p.p.n. Reservatiekosten: 
€ 4 per boeking. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 084/24 48 50, of via 
e-mail: rydave@skynet.be, bij Le Ry d’Ave, Sourd 
d’Ave 5, 5580 Rochefort, www.rydave.be 

Supplementen: eenpersoonskamer: € 26 p.n. 
Toeristenbelasting: € 1,15 p.p.p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 28/7.
Reserveren: telefonisch op 065/32 04 00, 
of via e-mail: info@casteauresort.be, bij 
Hotel & Aparthotel Casteau Mons, Chaussée 
de Bruxelles 38, 7061 Casteau, 
www.hotelcasteauresortmons.be 

Supplementen: ontbijt: € 15 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting: € 2 p.p.p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid. Opgelet: min. verblijf 2 nachten 
tijdens het weekend. 
Reserveren: telefonisch op 061/28 96 86, of via 
e-mail: commerce@cocoonhotels.eu, bij Cocoon 
Hotel du Commerce, Rue du Pont 10, 6660 
 Houffalize, www.cocoonhotels.eu 

Supplementen: ontbijt: € 15 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 35 p.n. Extra bed op de kamer: € 15 p.n. 
(0-2  jaar) of € 30 p.n. (3-12 jaar). Toeristenbelas-
ting: € 2,12 p.p.p.n. Honden:  € 18 p.n. Parking: 
€ 20 per 24u. Geldig: elke dag van 5/6 t/m 
5/9/2018, o.b.v. beschikbaarheid, m.u.v. 9/6, 
13-14/6, 16/6, 23/6, 7/7, 14/7, 11/8. Reserveren: 
telefonisch op 050/33 98 33, of via e-mail: 
reservation@hoteldemedici.com, bij Hotel de 
Medici, Potterierei 15, 8000 Brugge, 
www.hoteldemedici.com

Rochefort  Le Ry d’Ave Casteau  Hotel & Aparthotel Casteau Mons

Houffalize  Cocoon Hotel du Commerce Brugge  Hotel de Medici 

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness
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> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Hotel in historisch koetshuis
> Rustige locatie in het groen 
> Terras met zicht op de tuin en de rivier
> Brasserie Chez Mathilde met streek-

gerechten 

> Recent gerenoveerd viersterrenhotel
> Rustige, groene ligging 
> Gratis wellness, wifi en parking
> 7 km van Mons, 17 km van Pairi Daiza

> Groene omgeving bekend voor zijn 
mountainbikeroutes

> Wandelingen vertrekken vanuit het 
hotel 

> Prachtig tuinterras aan de Ourthe
> In het centrum van het pittoreske 

 Houffalize

> Toplocatie aan de Brugse reien
> Vlak bij het historisch centrum en de 

winkelstraten
> Moderne, gerenoveerde ontbijtzaal
> Gezellige bar en binnentuin 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• welkomstdrankje 
• gebruik van wellness 

(16u-20u)
• wifi
• parking 

• overnachting in een twee-
persoonskamer • gidsbezoek 
Lessevallei • lazy check-out
(tot 16u) • 20% korting op huur 
fietsen, scooters en elektrische
voertuigen • parking
 
VOORDEEL FLAIRABONNEES: fles cava op
de kamer 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• gebruik van de fitness
• koffie en thee in de loungebar 

(14u-16u)
• wifi 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• ontbijt
• gebruik van sauna, jacuzzi en 

fitness 
• stadsplan
• wifi
• parking 

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.
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Supplementen: ontbijt: € 16 p.p. Eenpesoons-
kamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting:  € 2,12 
p.p.p.n. Reservatiekosten: € 5 per boeking. 
Parking: € 20 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 050/34 01 94, of via 
e-mail: info@rosenburg.be, bij Hotel Rosenburg, 
Coupure 30, 8000 Brugge, www.rosenburg.be

Supplementen: eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Toeristenbelasting: € 2,12 p.p.p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 050/40 21 40, of via 
e-mail: info@greenparkhotelbrugge.com, bij 
Green Park Hotel Brugge, Chartreuseweg 20, 
8200 Brugge-Sint-Michiels,  
www.greenparkhotelbrugge.com 

Supplementen: ontbijt: € 16 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 35 p.n. Extra bed op de kamer: € 15 
(kinderen) of € 25 (volwassene) p.n.. Babybedje:   
€ 12,50 p.n. Geldig: elke dag van 5/6 t/m 
5/9/2018, o.b.v. beschikbaarheid, m.u.v. 11/8 en 
14/8. Opgelet: het hoofdgebouw wordt momen-
teel gerenoveerd, met beperkte hinder als gevolg.
Reserveren: telefonisch op 050/83 37 80, of 
via e-mail: Brugge@valk.com, bij Hotel Van der 
Valk Brugge-Oostkamp, Kapellestraat 146, 8020 
Oostkamp, www.hotelbrugge-oostkamp.be 

Supplementen: ontbijt: € 17 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting:   
€ 2,50 p.p.p.n. Reservatiekosten: € 5 per boeking. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. be-
schikbaarheid, m.u.v. aankomst op 6-7/7, 13-14/7, 
20-21/7, 27-28/7, 10-14/8.
Reserveren: telefonisch op 059/27 90 06, of 
via e-mail: info@leparisienoostende.be, bij Le 
Parisien, Groentemarkt 19, 8400 Oostende,  
www.leparisienoostende.be 

Brugge  Hotel Rosenburg Brugge-Sint-Michiels  Green Park Hotel Brugge

Oostkamp  Hotel Van der Valk Brugge-Oostkamp Oostende  Le Parisien 

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness
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> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 
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> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Viersterrenhotel met persoonlijk 
 onthaal

> Rustige ligging met zicht op de jacht-
haven

> Gezellige tuin 
> Op wandelafstand van de Grote Markt

> Driesterrenhotel middenin de bossen
> Op 10 minuten rijden van Brugge
> Verwarmd buitenzwembad en speel-

tuin
> Heel wat sport- en ontspanningsmoge-

lijkheden 

> Trendy hotel met huiselijke sfeer
> Rustige ligging in het groene Brugse 

ommeland
> 10 minuten van Brugge en 20 minuten 

van de kust
> Wellness met o.a. sauna, fitness en 

jacuzzi’s 

> Toplocatie op 200 meter van het strand
> Op wandelafstand van de winkelstraten
> Comfortabele kamers met nieuwe 

boxspringbedden
> Royaal ontbijtbuffet (betalend)

• overnachting in een 
tweepersoonskamer • gebruik 
van wellness • stadsplan • 
Welkom@Brugge-voordeel-
kaart • koffie- en theefaciliteit-
en op de kamer • wifi • parking 

VOORDEEL FLAIRABONNEES: lekkere 
chocolade-attentie 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• stadsplan
• korting op toegang Diamant-

museum
• wifi

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• gratis ontbijt bij reservatie 2 

nachten met aankomst op zo, 
ma of di (m.u.v. feestdagen)

• wifi 

• overnachting in een twee-
persoonskamer • ontbijt •
gebruik van buitenzwembad
(vanaf juni) • gebruik van
kidscorner en speeltuin  •
koffie- en theefaciliteiten op de 
kamer • stadsplan • wifi 
• parking 

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.
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Supplementen: eenpersoonskamer: € 15 p.n. 
Toeristenbelasting: € 1,40 p.k.p.n. Huisdieren: 
€ 5 p.n.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 057/21 70 00, of via 
e-mail: bw-ieper@skynet.be, bij Flanders Lodge, 
Dehemlaan 19, 8900 Ieper, www.flanderslodge.be

Supplementen: ontbijt: € 10 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting: € 1 p.k.p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 055/69 99 65, of via 
e-mail: res.oudenaarde@leopoldhotels.com, bij 
Leopold Hotel Oudenaarde, De Ham 14, 9700 
Oudenaarde, www.leopoldhoteloudenaarde.com 

Supplementen: ontbijt: € 17,50 p.p. Eenper-
soonskamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting: € 3 
p.p.p.n. Parking: € 10 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 29/6, 14-22/7, 1/9.
Reserveren: telefonisch op 09/220 24 24, of via 
e-mail: res@higentexpo.com, bij Holiday Inn Gent 
Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent,  
www.higentexpo.com 

Supplementen: ontbijt: € 16 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 35 p.n. Executive room: + € 10 p.p;p.n. 
Toeristenbelasting: € 3 p.p.p.n. Publieke parking 
op wandelafstand. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 13-21/7, 25-30/8, 4-6/9.
Reserveren: telefonisch op 09/266 10 10, of via 
e-mail: info@ghent-river-hotel.be, bij Ghent River 
Hotel, Waaistraat 5, 9000 Gent, 
www.ghent-river-hotel.be

Ieper Flanders Lodge Oudenaarde  Leopold Hotel Oudenaarde

Gent  Holiday Inn Gent Expo Gent  Ghent River Hotel

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness
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> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Driesterrenhotel in de Westhoek
> Vlak bij het bekende In Flanders Fields 

Museum
> Gerenoveerde kamers
> Restaurant met streekgerechten 

> Toplocatie vlak bij het historisch 
 centrum

> Gezellige tuin en terras
> Rituals producten in de badkamer
> We Proudly serve Starbucks-corner in 

het hotel

> Comfortabel viersterrenhotel
> Rustige ligging naast Ikea Gent
> Vlak bij tramhalte met verbinding naar 

het centrum
> Bar Atrium met exclusieve wijnen en 

Belgische bieren 

> Hotel in voormalig industrieel pand
> Centrale maar erg rustige ligging
> Op wandelafstand van alle beziens-

waardigheden
> Ontbijtzaal met panoramisch uitzicht

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• gebruik van minigym
• wifi 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• ontbijt
• stadsgids
• wifi
• parking 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• gebruik van fitness en sauna
• stadsplan
• toeristische info
• glaasje cava als je ontbijt 

neemt
• wifi

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• koffie en thee op de kamer
• wifi
• parking

VOORDEEL FLAIRABONNEES: 10 % korting
op diner in de Bar

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.
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Supplementen: ontbijt: € 12 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 35 p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, 20-22/7, 14/8. Opgelet: min. 
verblijf van 2 nachten tijdens het weekend. 
Reserveren: telefonisch op 00352-26/303 51, of 
via e-mail: rive@cocoonhotels.lu, bij Cocoon Hotel 
la Rive, Rue Buurschter Plage, 9164 Bourscheid-
Plage, www.cocoonhotels.eu

Supplementen: ontbijtbuffet: € 15 p.p. Extra bed 
op de kamer: € 40 p.n.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 00352-92/93 95, of 
via e-mail: info@golfcountry-hotel.com, bij Golf 
& Country Hotel Clervaux, Mecherwee 22, 9748 
Eselborn, www.golfcountry-hotel.com 

Supplementen: ontbijt: € 17,50 p.p. (i.p.v. €22).  
Eenpersoonskamer: € 35 p.n. 1u30 gebruik 
privésauna (incl. fles crémant, water, fruit en 
gebruik badjas): € 69 voor 2 pers. Upgrade 
superior room: + € 40 p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 00352-26 90 56, of 
via e-mail: info@chateau-urspelt.lu, bij Château 
d’Urspelt, Beim Schlass, 9774 Urspelt (Clervaux), 
www.chateau-urspelt.lu 

Bourscheid-Plage  Cocoon Hotel la Rive Eselborn  Golf & Country Hotel Clervaux 

Urspelt  Château d’Urspelt

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Aan de voet van het kasteel van Bour-
scheid

> Groene ligging aan de rivier de Sûre
> Restaurant met streekgerechten en 

gezellig terras
> Prachtige wandelingen vanuit het hotel 

> 3 km van het centrum van Clervaux
> Hotel midden in de Luxemburgse 

Ardennen
> Restaurant met terras en prachtig 

uitzicht op de golfbaan
> Ruime, comfortabele kamers

> Indrukwekkend kasteel uit de 18de 
eeuw

> Rustige locatie in de Our-vallei 
> Mooie binnenplaats en indrukwek-

kende tuin 

• overnachting in een twee-
persoonskamer

• toegang tot fototentoonstel-
ling ‘The Family of Man’: 1+1 
gratis 

• gebruik van de wellness
• koffie- en theefaciliteiten op 

de kamer 
• wifi
• parking 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• gebruik wellness (16u-20u)
• wifi
• parking 

VOORDEEL FLAIRABONNEES: 4u gebruik 
mountainbikes (o.b.v. beschik-
baarheid)

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• wifi
• parking 

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.
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SMS-WEDSTRIJD
Win een droomnacht  
in een luxehotel!

De wedstrijd loopt van dinsdag 5 juni t/m maandag 11 juni 2018 (tot middernacht). Je betaalt € 1 
per verzonden of ontvangen sms. Een volledige deelname bestaat uit vier sms’jes. Max. € 4 per 

correcte deelname. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Voor info over het privacybeleid van 
Sanoma Media Belgium nv, zie colofon. Sanoma Media Belgium nv komt op tegen gokverslaving en 
de financiële gevolgen daarvan. Je kan je telefoonnummer laten blokkeren teneinde elke deelname 

onmogelijk te maken. Alleen meerderjarigen (vanaf 18 jaar) kunnen deelnemen. Sanoma Media Bel-
gium nv verzoekt ouders om toezicht te houden op hun minderjarige kinderen. Vragen? Contacteer 

de helpdesk op 015/67 82 17 of stuur een mail naar secretariaat@flair.be. Deze dienst is niet geschikt 
voor minderjarigen. Minderjarig? Vraag toestemming aan je ouders. Overeenkomstig artikel 47, par. 
4, 1° van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, heeft de consument niet 

het recht om van de aankoop af te zien.

Sms LUXEHOTEL + je antwoord op  
de wedstrijdvraag naar  
6644  (bijvoorbeeld: LUXEHOTEL B) 
(€ 1 per verstuurde of ontvangen  
sms) .

WEDSTRIJDVRAAG
In welke stad staat het bekende 
beeld ‘Manneken Pis?’

A. Brussel
B. Antwerpen
C. Ieper

6644
€ 1/verstuurde  

of ontvangen sms

DEELNEMEN DOE JE ZO

Elke lezer maakt kans op een 
gratis overnachting door een 
sms te sturen naar 6644 (€ 1/
sms verzonden/ontvangen) en 
een correct antwoord te geven op 
de wedstrijdvraag. De winnaar 
wordt persoonlijk verwittigd. Zij 
kan gedurende de actieperiode 
genieten van één gratis overnach-
ting voor twee personen in een 
van de deelnemende hotels, die je 
herkent aan hun icoontje. 



App je 
zin in 

nog meer 
Flair?

Strooi de confetti rond en knal met de champagne, 
want onze Flair App is er eindelijk! De  leukste 
nieuwtjes, meest fashionable trends en fijnste 
wedstrijden zitten vanaf nu gewoon in je 
broekzak. Het allerleukste? Die zuurverdiende 
centen kan je gewoon uitgeven aan een nieuwe 
lipgloss of de laatste Flair, want onze app is 
helemaal gratis. Downloaden, die handel!  
Surf naar www.flair.be/app voor de directe link.

Download  
de app nu gratis!

Als 
eerste een 

overzicht van 
de nieuwste 

trends

Gewéldige 
app-only 

wedstrijden

Exclusieve 
nieuwtjes en 

artikels
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Supplementen: eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Toeristenbelasting: € 0,85 p.p.p.n. Reservatiekos-
ten: € 5 per boeking. Parking: € 19 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 13-15/7, 27-28/7.
Reserveren: via www.inntelhotelsrotterdamcen-
tre.nl/flair, bij Inntel Hotels Rotterdam Centre, 
Leuvehaven 80, 3011 EA Rotterdam

Supplementen: ontbijt: € 12,50 p.p. Eenper-
soonskamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting: 
€ 3 p.p.p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 0031-10/434 54 77, 
of via e-mail: info@deltahotel.nl, bij Delta Hotel, 
Maasboulevard 15, 3133 AK Vlaardingen,  
www.deltahotel.nl

Supplementen: eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Executive room (badjas, slippers, Nespresso 
machine, gevulde minibar): € 25 p.n. Honden:  € 25 
p.n. Fietshuur: € 10 à € 15 per dag. Vroege check-in 
(voor 12u): € 25 p.k. Kids tot 12 jaar: gratis, 13 tot 
16 jaar: € 7,50 p.k.p.n. Geldig: elke dag van 5/6 t/m 
5/9/2018, o.b.v. beschikbaarheid, m.u.v. 13-14/7. 
Reserveren: telefonisch op 0031-10/471 33 22 , of 
via e-mail: H0517-RE@accor.com, bij Novotel 
Rotterdam Schiedam, Hargalaan 2, 3118 JA 
Schiedam, www.novotel.com/0517

Supplementen: eenpersoonskamer: € 30 p.n. 
Toeristenbelasting: € 2 p.p.p.n. Reservatiekosten: 
€ 5 per boeking. Driegangendiner: € 29,50 p.p. 
(mits reservatie vooraf) 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 0031-181 625 222, 
of via e-mail: reservations@oasis.carlton.nl, bij 
Carlton Oasis, Curieweg 1, 3208 KJ Spijkenisse, 
www.carlton.nl/oasis 

Rotterdam  Inntel Hotels Rotterdam Centre Vlaardingen  Delta Hotel 

Rotterdam-Schiedam  Novotel Rotterdam Schiedam Spijkenisse  Carlton Oasis

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
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> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 
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> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Hotel aan de voet van de Erasmusbrug
> Op wandelafstand van bezienswaardig-

heden + metrohalte voor de deur
> Wellness Club H2O met sauna en 

Turks stoombad
> Bar & Brasserie Water 

> Unieke locatie aan de Nieuwe Maas
> Op wandelafstand van Vlaardingen 

centrum
> Inrichting in nautische stijl
> Grand Café met prachtig zicht op het 

water

> Vlak bij het brede strand Hoek van 
 Holland

> Nabij wellnesscentrum Thermen 
 Holiday

> Verwarmd buitenzwembad met 
 ligstoelen
> Grote groene tuin met speeltuin 

> Ideale ligging tussen Rotterdam en 
Zeeland

> Op 15 minuten rijden van het strand 
> Fietshotel met oplaadpunt elektrische 

fietsen 
> Vlak bij gezellige stadjes Brielle en 

 Hellevoetsluis

• overnachting in een twee-
persoonskamer • ontbijtbuffet
• welkomstdrankje • gebruik van 
buitenzwembad • geschenkje 
voor de kinderen bij aankomst 
• stadsplan Rotterdam Schiedam 
• gratis toegang Holland Casino 
• wifi • parking VOORDEEL FLAIRABONNEES:
Flairmenu en borrelarrangement 
met korting

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• ontbijt
• toegang tot de Wellness Club 

H2O
• wifi

• overnachting in een twee- 
persoonskamer • ontbijt 
• gebruik van zwembad, sauna, 
Turks stoombad en fitness • 
gratis toegang Holland Casino 
Rotterdam • koffie- en thee-
faciliteiten op de kamer • wifi 
• parking 

• overnachting in een twee- 
persoonskamer • welkomst-
drankje • stadsplan • koffie- en 
theefaciliteiten op de kamer • 
wifi • parking 

VOORDEEL FLAIRABONNEES: late check-out 
(tot 13u)

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.
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Supplementen: eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Babybedje: € 10 p.n. Premium kamer: + € 7,50 p.n. 
Deluxe kamer: + € 17,50 p.n. Toeristenbelasting: 5% 
p.k.p.n. Reservatiekosten: € 5 per boeking. Parking: 
€ 4,25 (i.p.v. € 8,50) per 24u. Driegangendiner:   
€ 27,50 p.p. (mits reservatie vooraf) Geldig: elke dag 
van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. beschikbaarheid, m.u.v. 
19-21/6. Reserveren: telefonisch op 0031-30/241 41 
82, of via e-mail: reservations@president.carlton.nl, 
bij Carlton President, Floraweg 25, 3452 DX Utrecht, 
www.carlton.nl/president

Supplementen: ontbijt: € 10 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 25 p.n. Standaardkamer: + € 15 p.p.p.n. 
Toeristenbelasting: € 2,50 p.p.p.n. Parking: € 8,50 
vanaf check-in (15u) tot vertrek (11u)
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. feestdagen, 3/8 en 15/8.
Reserveren: telefonisch op 0031-11/841 22 01, 
of via e-mail: info@city2beachhotel.nl, bij City 
2 Beach Hotel, Badhuisstraat 3, 4381 LM Vlis-
singen, www.city2beachhotel.nl 

Supplementen: eenpersoonskamer: € 15 p.n. 
Toeristenbelasting: € 2,95 p.p.p.n. Reservatiekos-
ten: € 5 per boeking. Driegangenkeuzediner:   
€ 29,50 (i.p.v. € 35,50) p.p. mits reservatie vooraf
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 0031-11/146 25 00, of 
via e-mail: info@badhotelrenesse.nl, bij Badhotel 
Renesse, Laone 2, 4325 EK Renesse,  
www.badhotelrenesse.nl 

Supplementen: ontbijt: € 10 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 25 p.n. Kamer met zicht op zee: + € 15 
p.p.p.n. Toeristenbelasting: € 2,50 p.p.p.n. Par-
king: € 8,50 vanaf check-in (14u) tot vertrek (11u)
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. feestdagen, 3/8, 15/8.
Reserveren: telefonisch op 0031-11/841 25 00, 
of via e-mail: info@hoteldeleugenaar.nl, bij Hotel-
Brasserie De Leugenaar, Boulevard Bankert 132, 
4382 AC Vlissingen, www.hoteldeleugenaar.nl 

Utrecht  Carlton President Vlissingen  City2Beach hotel 

Renesse  Badhotel Renesse Vlissingen  Hotel Brasserie De Leugenaar

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness
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> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Vlak bij de mooiste plekjes van de 
vechtstreek

> Wellness met o.a. sauna, Turks stoom-
bad en whirlpool

> 10 minuten rijden van Utrecht
> Op fietsafstand van de Haarrijnse en 

Maarsseveense Plassen

> Gerenoveerde kamers met behoud van 
karakteristieke eigenschappen

> 450 m. van het strand en de boulevard
> Aan de rand van het centrum, vlak bij 

het theater en de bioscoop
> Rustig tuinterras en sfeervolle lunch-

room

> Rustige ligging aan de Zeeuwse kust, 
omgeven door prachtige fietsroutes

> Gezellige lounge met open haard 
> Volledig gerenoveerde kamers en 

restaurant
> Brasserie Bries met streekgerechten

> Kleinschalig familiehotel aan het strand  
en de zee 

> Gelegen aan de langste boulevard van 
Nederland

> Op wandelafstand van het centrum, het 
theater en de bioscoop 

> Gezellige brasserie met serre 

• overnachting in een twee- 
persoonskamer • ontbijt
• 1 dag gebruik hotelfiets (o.b.v. 
beschikbaarheid) • gebruik van 
Finse sauna • wifi • parking

VOORDEEL FLAIRABONNEES: kop koffie of 
thee bij aankomst

• overnachting in een twee- 
persoonskamer • ontbijt • 
gebruik van Leisure Centre 
• gratis toegang Holland 
Casino • koffie- en thee-
faciliteiten op de kamer • 50 % 
korting op parking  • gratis 
Hollandse snack bij drankje in 
de bar • wifi

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• voucher voor gratis Zeeuwse 

minibolus
• wifi 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• voucher voor gratis Zeeuwse 

minibolus
• wifi

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.
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Supplementen: eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Toeristenbelasting: € 1,85 p.p.p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 0031-11/562 11 20, 
of via e-mail: receptie.churchill@hampshire-
terneuzen.com, bij Hampshire Hotel-Churchill 
Terneuzen, Churchilllaan 700, 4532 JB Terneuzen, 
www.hampshire-hotels.com/hampshire-hotel-
churchill-terneuzen 

Supplementen: eenpersoonskamer: € 25 p.n. 
Driegangendiner: € 27,50 p.p. + kids tot 12 jaar 
eten gratis van de kinderkaart. Toeristenbelas-
ting: € 3,20 p.p.p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 29-30/6.
Reserveren: telefonisch op 0031-73/687 46 74, 
of via e-mail: hotel.s-hertogenbosch@movenpick.
com, bij Mövenpick Hotel ‘s-Hertogenbosch, 
 Pettelaarpark 90, 5216 ‘s-Hertogenbosch,  
www.movenpick.com/hertogenbosch

Supplementen: ontbijt: € 16 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 22,50 p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. feestdagen en evene-
menten.
Reserveren: telefonisch op 0031-76/501 00 41, 
of via e-mail: info@fletcherhoteltrivium.nl, bij 
Fletcher Hotel-Restaurant Trivium, Trivium 72, 
4873 Etten-Leur, www.fletcherhoteltrivium.nl

Supplementen: eenpersoonskamer: € 25 p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 0031-41/326 30 88, of 
via e-mail: hoteluden@teugelresort.nl, bij Teugel 
Resort Uden, Bedafseweg 22, 5406 TM Uden, 
www.teugelresort.nl 

Terneuzen  Hampshire Hotel-Churchill Terneuzen ’s-Hertogenbosch  Mövenpick Hotel ‘s-Hertogenbosch

Etten-Leur  Fletcher Hotel-Restaurant Trivium Uden  Teugel Resort Uden

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness
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> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Restaurant met zicht op de Wester-
schelde

> Op wandelafstand van het centrum
> Gratis gebruik zwembad en sauna
> Verhuur van (elektrische) fietsen 

> Rustige locatie aan een meer
> Prachtig terras aan het water 
> Vlotte busverbinding naar het centrum
> Restaurant met internationale kaart 

> Rustige ligging net buiten het centrum
> Uitstekend restaurant en gezellige 

 brasserie
> Terras met zicht op de vijver
> Wellnesscenter met o.a. sauna, beauty- 

en massagesalon en Turks stoombad

> Viersterrenhotel middenin recreatie-
gebied De Maashorst

> Klimpark, bowlingbanen, minigolf en 
fietsverhuur

> Gezellig restaurant met terras 
> Op 25 minuten van Eindhoven en   

’s Hertogenbosch

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• 1 dag toegang tot Beauty & 

Wellness Trivum
• informatiepakket van de 

omgeving inclusief fiets- en 
wandelroutes

• wifi
• parking

• overnachting in standaard 
tweepersoonskamer

• ontbijt
• gebruik van zwembad en 

sauna 
• welkomstdrankje
• wifi
• parking

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• ontbijt
• wandel- en fietsroutes
• wifi
• parking 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• ontbijt 
• gebruik van sauna en infra-

roodcabine
• stadsplan 
• wifi
• parking

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 
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FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.
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Supplementen: ontbijt: € 10 p.p. Eenpersoons-
kamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting: € 3,50 
p.p.p.n. Parking: € 13,50 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 9/6, 2-5/8.
Reserveren: telefonisch op 0031-40/844 40 
00, of via e-mail: info.crown@edenhotels.nl, bij 
Crown Hotel Eindhoven, Vestdijk 14-16, 5611 CC 
Eindhoven, www.crownhoteleindhoven.com 

Supplementen: ontbijt: € 15,95 p.p. Eenper-
soonskamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting: € 2,10 
p.p.p.n. Reservatiekosten: € 5 per boeking. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 7/7, 14/7, 18.8.
Reserveren: telefonisch op 0031-49/368 13 00, 
of via e-mail: welcome@nobis.nl, bij Best Western 
Wellness Hotel Nobis, Nobisweg 1, 5721 VA Asten, 
www.nobis.nl 

Supplementen: eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Toeristenbelasting: € 3,50 p.p.p.n. Parking:   
€ 6,75 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 8-10/6.
Reserveren: telefonisch op 0031-40/252 65 75, of 
via e-mail: H1018@accor.com, bij Novotel Eindho-
ven, Anthony Fokkerweg 101, 5657 EJ Eindhoven, 
www.novotel.com/1018

Supplementen: eenpersoonskamer: € 25 p.n. 
Toeristenbelasting: € 1,46 p.p.p.n. Honden: € 15 
p.n. Parking: € 5,50 per verblijf. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 8-9/6.
Reserveren: telefonisch op 0031-49 267 89 11, 
of via e-mail: reservations@debrug.carlton.nl, bij 
Carlton De Brug, Arkweg 3-17, 5731 PD Mierlo, 
www.carlton.nl/debrug

Eindhoven  Crown Hotel Eindhoven Asten  Best Western Wellness Hotel Nobis 

Eindhoven  Novotel Eindhoven Mierlo  Carlton De Brug

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness
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> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Toplocatie in het centrum van Eind-
hoven

> Vlak bij Primark en tegenover een 
bioscoop

> Gezellig restaurant 
> Recent gerenoveerde kamers 

> Ruime kamers met alle comfort
> Nabij Eindhoven en Roermond Outlet
> Wellnesscentrum in het hotel 
> Brasserie ‘De Stegen’ met streekpro-

ducten 

> Verwarmd buitenzwembad met terras
> Gerenoveerde familiekamers
> Vlak bij Primark en nabij De Efteling
> Kinderen zijn vipgasten

> Ideale fietslocatie
> Vlak bij winkelsteden Eindhoven en 

Helmond
> Tal van sport- en ontspanningsmoge-

lijkheden
> Uitgebreid, gevarieerd ontbijtbuffet 

• overnachting in een twee- 
persoonskamer • ontbijt buffet 
• gebruik verwarmd buiten-
zwembad • stadsplan • wifi • 
geschenkje voor de kids bij 
aankomst 

VOORDEEL FLAIRABONNEES: gebruik 
superior familiekamer met 
slaapsofa voor kids tot 16 jaar

• overnachting in een twee- 
persoonskamer • stadsplan • 
gebruik van fitness • gratis 
toegang Holland Casino • 10 % 
korting in restaurant Crown 
• wifi

VOORDEEL FLAIRABONNEES: gratis upgrade 
naar superior room (o.b.v. 
beschikbaarheid)

• overnachting in een nieuwe 
CLUB Room

• ontbijtbuffet
• toegang tot De Brug Active 

(10.000 m2 sport- en 
 ontspanningsfaciliteiten)
• gratis toegang Holland 
 Casino
• wifi

• overnachting in een twee- 
persoonskamer • gebruik van
fitness, zwembad en sauna
• koffie- en theefaciliteiten op 
de kamer • wifi • parking 

VOORDEEL FLAIRABONNEES: uitgestippelde 
fietsroute met kopje koffie in 
Deurne en Helmond

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.
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FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 
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Supplementen: ontbijtbuffet: € 13,50 p.p. + kids 
ontbijten gratis, indien ouders betalend ontbijten. 
Driegangendiner: € 27,50 p.p. + 50% korting 
voor 2de persoon. Eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Toeristenbelasting: € 4,77 p.p.p.n. Parking: € 7,50 
per 24u. Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, 
o.b.v. beschikbaarheid, m.u.v. 5-8/7, 12-15/7, 
19-22/7, 4/8 en 24-25/8. Reserveren: telefonisch 
op 0031-43/361 18 11, of via e-mail: H0991@accor.
com, bij Novotel Maastricht, Sibemaweg 10, 6227 
AH Maastricht, www.novotel.com/0991

Supplementen: eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Toeristenbelasting: € 2,24 p.p.p.n. Parking: 
€ 9,50 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 4/7, 12/7, 14-20/7.
Reserveren: telefonisch op 0031-24/323 88 88, 
of via e-mail: H1356@accor.com, bij Mercure 
Hotel Nijmegen Centre, Stationsplein 29, 6512 AB 
Nijmegen, www.mercure.com/1356

Suppl.: ontbijt: € 16,50 p.p. Eenpersoonskamer: 
€ 35 p.n. Upgrade Deluxe suite: + € 20 p.p.p.n. 
Toeristenbelasting: € 3,45 p.p.p.n. Reservatie-
kosten: € 5 per boeking. Huur fietsen: € 10 per 
dag. Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. evenementen (Andre 
Rieu-concerten en F1 van Spa-Francorchamps). 
Reserveren: telefonisch op 0031-43/311 69 34, 
of via e-mail: info@kasteeldehoogenweerth.nl, bij 
Kasteel de Hoogenweerth, Hoge Weerd 4, 6229 
AM Maastricht, www.hoogenweerthsuites.nl 

Supplementen: ontbijtbuffet (in het weekend tot 
12u): € 13 (i.p.v. € 18) p.p. Eenpersoonskamer:  
€ 20 p.n. Toeristenbelasting: € 3,15 p.p.p.n. 
Parking: € 3,75 (i.p.v. € 7,50) per 24u. 
Fietsverhuur: € 11 per dag. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 25/6 t/m 1/7.
Reserveren: telefonisch op 0031-50/525 84 00, of 
via e-mail: H1241@accor.com, bij Mercure Hotel 
Groningen Martiniplaza, Expositielaan 7, 9727 KA 
Groningen, www.mercure.com/1241

Maastricht  Novotel Maastricht Nijmegen  Mercure Hotel Nijmegen Centre

Maastricht  Kasteel de Hoogenweerth Groningen  Mercure Hotel Groningen Martiniplaza
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> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 
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> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Op wandelafstand van het historisch 
centrum 

> Tuin met verwarmd buitenzwembad 
> Kids tot 12 jaar logeren gratis 
> In 2018 vernieuwde kamers 

> Centraal gelegen, op 5 min. wandelen 
van het centrum

> Bar met grote keuze wijnen en speciaal-
bieren

> Volledige vernieuwde kamers en bad-
kamers

> Huurfietsen beschikbaar 

> Hotel in het voormalig koetshuis van 
het kasteel 

> Vlak bij het centrum van Maastricht
> Prachtige kasteeltuin: een oase van rust 

aan de Maas
> Verkozen tot mooiste trouwlocatie van 

Limburg 

> Modern viersterrenhotel
> Vlak bij openbaar vervoer naar centrum 

(10 min.)
> Gelegen naast het Stadspark 
> Fietsverhuur mogelijk

• overnachting in standaard 
tweepersoonskamer

• stadsgids Maastricht
• wifi
• parking 

• overnachting in een twee -
persoonskamer • gebruik 
verwarmd buitenzwembad • 
stadsgids • VIP dagpas 
Maasmechelen Village • gratis 
shuttleservice naar het 
centrum • wifi 

VOORDEEL FLAIRABONNEES: gratis toegang
Holland Casino 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• stadsgids
• 50 % korting op parking
• gratis late check-out op 

zondag
• wifi

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• ontbijtbuffet 
• gebruik van fitness en sauna
• stadsplan
• wifi

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.
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Supplementen: ontbijt: € 12 p.p. Diner: vanaf   
€ 25 Eenpersoonskamer: vanaf € 20 p.n. Toeris-
tenbelasting: € 1,20 p.p.p.n. Huisdieren: € 14 p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 0033-231/64 40 40, 
of via e-mail: jardins.deauville@vacancesbleues.
com, bij Les Jardins de Deauville, 670 route de 
Pont l’Evèque, 14130 Saint Martin aux Chartrains, 
www.vacancesbleues.fr/fr/honfleur/hotel-les-
jardins-de-deauville, www.jardinsdedeauville.com 

Supplementen: eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Toeristenbelasting: € 1,50 p.p.p.n.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 0033-32/605 00 08, of 
via e-mail: H0363@accor.com, bij Mercure Reims 
Parc des Expositions, 2 Rue Gabriel Voisin BP 
301, 51688 Reims Cedex 2,  
www.mercure.com/0363

Supplementen: ontbijtbuffet: gratis (5/6-9/7 en 
2/9-12/9) of € 8 p.p. (10/7-1/9) i.p.v. € 10,50 p.p. 
Eenpersoonskamer: € 30 p.n. Toeristenbelasting: 
€ 0,70 p.p.p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 12-14/7.
Reserveren: telefonisch op 0033-25/764 00 30, of 
via e-mail: HB261@accor.com, bij ibis Pontorson 
Baie du Mont Saint Michel, ZA le Point du Jour, 
35610 Saint-Georges-de-Gréhaigne,  
www.ibis.com/B261

Supplementen: eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Toeristenbelasting: € 1,21 p.p.p.n. Extra bed op 
de kamer: € 10 p.n. Huisdieren: € 5 p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 0033-87/34 20 00, of 
via e-mail: H0354@accor.com, bij ibis Metz Nord, 
56 Rue du Fort Gambetta, 57140 Woippy,  
www.ibis.com/0354

Saint Martin aux Chartrains  Les jardins de Deauville Reims  Mercure Reims Parc des Expositions

Saint-Georges-de-Gréhaigne  ibis Pontorson Baie du Mont Saint Michel Woippy  ibis Metz Nord

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Rustige locatie in het groen
> Op 8 km van Deauville en Trouville
> Ruime kamers met hedendaags 

 comfort
> Gezellige bar en restaurant 

> Rustige locatie met grote tuin en 
 gezellig terras 
> Op 10 minuten rijden van het centrum
> Vlak bij champagnehuis Vranken-

Pommery 
> Restaurant met klassieke Franse kaart 

> Recent geopend driesterrenhotel
> Zeer rustig gelegen 
> Op 11 km van de bekende Mont Saint 

Michel
> Uitgebreid ontbijtbuffet

> Volledig gerenoveerd hotel met ruime 
kamers, op 5 km van Metz

> Vlak bij openbaar vervoer (trambus) 
naar Metz-centrum

> Gezellig restaurant ‘La Boucherie’ met 
regionale gerechten

> Groot zonneterras in groene tuin

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• ontbijtbuffet
• wifi
• parking 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• gebruik van buitenzwembad 

en tennisveld
• wifi
• parking 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• ontbijtbuffet
• gebruik van de fitness
• stadsplan
• wifi
• parking

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• ontbijtbuffet
• gebruik van het zwembad 
• toeristische informatie
• wifi
• parking

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.
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Supplementen: ontbijtbuffet: € 12 p.p. Eenper-
soonskamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting: € 2,48 
p.p.p.n. Parking: € 18,40 per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 31/8 en 1/9.
Reserveren: telefonisch op 0033-32/83867 00, 
of via e-mail: H3165@accor.com, bij Novotel Lille 
Centre Gares, 49 Rue de Tournai, 59000 Lille, 
www.novotel.com/3165

Supplementen: eenpersoonskamer: € 30 p.n. 
Toeristenbelasting: € 1,80 p.p.p.n. Huisdieren: 
€ 9 p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 11-12/7.
Reserveren: telefonisch op 0033-38/880 84 48, 
of via e-mail: grandhotelfilippo@orange.fr, bij 
Grand Hotel Filippo, 14-16 Avenue Foch, 
67110 Niederbronn-les-Bains, 
www.grand-hotel-filippo.net 

Supplementen: eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Toeristenbelasting: € 0,90 p.p.p.n. Parking:   
€ 15 per 24u.Kids tot 12 jaar: € 25 p.k.p.n.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 0033-32/197 45 00, 
of via e-mail: H7209@accor.com, bij ibis Styles 
Calais Centre, 46 Rue Royale, 62100 Calais, 
www.ibis.com/7209

Supplementen: ontbijtbuffet: € 13 p.p. Eenper-
soonskamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting: € 2,53 
p.p.p.n. Privéparking: € 20 per 24u. Kids tot 12 
jaar: € 20 p.k.p.n.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 11-14/6.
Reserveren: telefonisch op 0033-14/484 18 66, of 
via e-mail: H8816-RE@accor.com, bij Mercure Pa-
ris 19 - Philharmonie la Villette, 216 Avenue Jean 
Jaures, 75019 Parijs, www.mercure.com/8816

Lille  Novotel Lille Centre Gares Niederbronn-les-Bains  Grand Hotel Filippo 

Calais  ibis Styles Calais Centre Parijs  Mercure Paris 19 - Philharmonie la Villette

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Op wandelafstand van het historisch 
centrum

> Vlak bij de 2 stations Lille Flanders & 
Lille Europe

> Gezellig restaurant met terras
> Recent vernieuwd receptie, lobby en 

bar met warme ‘Nord’-accenten

> In het centrum van wellness-stad 
Niederbronn-les-Bains

> Op 150 meter van het casino
> Ruime kamers met authentieke art-

deco-accenten
> Royaal ontbijtbuffet 

> Driesterrenhotel in het bruisende 
centrum

> Op een boogscheut van het fijne zand-
strand van Calais

> Recent gerenoveerde kamers
> Mooie ontbijtzaal met glazen dak 

> Hotel op 15 minuten rijden van Parijs + 
tramhalte voor de deur 

> Tegenover Parc de la Villette en 
 Philharmonie de Paris

> Ontbijtzaal met panoramisch uitzicht
> Zeer ruime kamers (min. 20 m2)

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• ontbijtbuffet
• stadsplan (vragen aan de 

receptie)
• wifi

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• gebruik van de fitness 
• wifi

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• gebruik van minifitness en 

sauna
• stadsplan
• wifi 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• ontbijt
• wifi
• parking 

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.
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Supplementen: ontbijtbuffet: € 12 (i.p.v. € 20) 
p.p. Eenpersoonskamer: € 30 p.n. Toeristen-
belasting: € 1,50 p.p.p.n. Parking: € 8 (i.p.v.   
€ 12) per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 0033-13/946 94 08, 
of via e-mail: H8817@accor.com, bij Mercure 
Paris-Vélizy, 22 Avenue de l’Europe, 78140 Vélizy-
Villacoublay, www.mercure.com/8817

Supplementen: eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Toeristenbelasting: € 1,40 p.p.p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid, m.u.v. 30/6, 6-7/7, 14-15/7.
Reserveren: telefonisch op 0033-14/946 54 54, of 
via e-mail: H3325@accor.com, bij Novotel Suites 
Paris Stade de France, 31 Avenue Jules Rimet, 
93210 Saint Denis la Plaine, 
www.novotel.com/3325

Supplementen: ontbijtbuffet: € 10 p.p. Een-
persoonskamer: € 35 p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 0033-16/935 66 00, 
of via e-mail: H0392@accor.com, bij Novotel Paris 
Saclay, Rue Charles Thomassin,  
www.novotel.com/0392

Supplementen: ontbijtbuffet: € 16,50 p.p. Een-
persoonskamer: € 35 p.n. Toeristenbelasting: 
€ 2,20 p.p.p.n. Parking: € 12 per 24u. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 0033-14/815 60 00, of 
via e-mail: H1536@accor.com, bij Novotel Marne 
la Vallée Noisy le Grand, 2 Allée Bienvenue, 93160 
Noisy-le-Grand, www.novotel.com/1536

Parijs-Vélizy  Mercure Paris - Vélizy Parijs-Saint Denis  Novotel Suite Paris Stade de France

Parijs-Saclay  Novotel Paris Saclay Noisy-le-Grand  Novotel Marne la Vallée

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Ideale ligging tussen Parijs en Versailles
> Op 200 meter van winkelcentrum 

Vélizy 2 met 180 winkels
> Zeer grote familiekamers (30 m2)
> Gezellige bar en restaurant 

> Op een boogscheut van het bekende 
Stade de France

> 15 minuten met RER B van het centrum
> Moderne en comfortabele suites
> Gratis ontbijt voor kids tot 16 jaar die 

slapen op de kamer van de ouders

> Op 30 minuten van Parijs en Versailles
> Rustige ligging in het groen 
> Recent gerenoveerde kamers
> Tuin met buitenzwembad 

> Groot zonneterras met verwarmd 
zwembad

> Op 10 minuten van RER A naar Disney-
land Parijs

> Recent gerenoveerde bar en restaurant
> Gratis ontbijt voor kids tot 16 jaar

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• gebruik van zwembad en 

fitness
• gebruik van minigolf, 

petanquebaan, tennisveld en 
tafeltennis

• wifi
• parking 

• overnachting in een twee-  
persoonskamer • gebruik van 
verwarmd binnenzwembad en 
fitness • stadsplan • flesje 
water op de kamer • wifi 

VOORDEEL FLAIRABONNEES: gratis parking 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• gebruik van verwarmd 

buitenzwembad en fitness
• 2 flesjes water op de kamer
• gebruik van speelhoek voor 

kids
• stadsplan
• wifi

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• ontbijtbuffet
• wifi
• parking 

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.
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Supplementen: ontbijtbuffet: € 9 p.p. Een-
persoonskamer: € 30 p.n. 
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 0033-13/408 35 
35, of via e-mail: H0383@accor.com, bij Novotel 
Château de Maffliers, Allée des Marronniers, 
95560 Maffliers, www.novotel.com/0383

Supplementen: eenpersoonskamer: € 27 p.n. 
Driegangendiner of buffet (incl. glas bier of wijn) 
op dag van aankomst: € 21 p.p. (mits reservatie 
vooraf). Huisdieren: € 12 p.n. Parking: € 14 
per 24u.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: telefonisch op 0049-211/989 040, of 
via e-mail: H5371@accor.com, bij Mercure Hotel 
Düsseldorf City Nord, Nördlicher Zubringer 7, 
40470 Düsseldorf, www.mercure.com/5371

Supplementen: eenpersoonskamer: € 35 p.n. 
Toeristenbelasting: € 1,46 p.p.p.n. of € 3,21 bij 
single room.
Geldig: elke dag van 5/6 t/m 5/9/2018, o.b.v. 
beschikbaarheid.
Reserveren: via e-mail: H0705-RE1@accor.com, 
bij Mercure Hotel Keulen West, Horbellerstrasse 
1, 50858 Keulen, www.mercure.com/0705 

Maffliers  Novotel Château de Maffliers Düsseldorf  Mercure Hotel Düsseldorf City Nord 

Keulen  Mercure Hotel Keulen West

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> vlotte verbinding naar 
het centrum

> kamers met uitzicht over Antwerpen
> fietsverhuur
> Pool & Wellnesscenter met zwembad, 

sauna, stoombad en fitness

> Prachtig 18de-eeuws kasteel met 
 kamers in bijgebouw

> Gelegen in een park van 8 hectare, 
grenzend aan het bos van Isle-Adam

> Stijlvolle bar en terras
> Verwarmd binnenzwembad en sauna 

> Modern hotel vlak bij het centrum
> Vlotte metroverbinding naar het 

 centrum en de Königsallee
> Ontbijtbuffet ‘best in town’ met koude 

en warme gerechten + korting op diner
> Gerenoveerde bar/lounge en restaurant 

met terras 

> Vlotte tramverbinding (17 min.) naar 
het  centrum

> Kindvriendelijk hotel met familie-
kamers

> In 2014 gerenoveerde kamers
> Ontbijtbuffet, wifi en parking inbegre-

pen 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• gebruik van sauna en 
 verwarmd binnenzwembad
• gebruik van tafeltennis en 

tennisveld
• 2 kids tot 16 jaar slapen en 

ontbijten gratis

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• ontbijtbuffet 
• gebruik van fitness, binnen-

zwembad en sauna
• stadsplan
• wifi
• parking 

• overnachting in een 
 twee persoonskamer
• ontbijtbuffet 
• welkomstdrankje Altbier 
• stadsplan 
• koffie- en theefaciliteiten op 

de kamer
• wifi

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P. VOOR DE 

FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.

VOOR DE 
FLAIRPRIJS VAN € 35 P.P.
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Wat de reden ook is,
jouw Flex abonnement kan je altijd stopzetten.

www.fl ex-abo.be  
of bel naar 02 309 29 02

Kies nu voor een abonnement met 
meer fl exibiliteit dan ooit tevoren op

vanaf

€ 8,90
per maand*

* zie algemene voorwaarden op www.fl ex-abo.be 

Als
morgen

blijkt
van
datje

lezenrimpels
krijgt...

Switch
naar een ander blad

Stop
op elk moment

Pauzeer
wanneer je wil

SAN-6992-Multiflex-Pockets-Flair.indd   4 5/02/18   10:31
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VOORWAARDEN BON

Vóór je enthousiast gaat  boeken, 
lees eerst even dit!
• Een Flairhotelkamer voor € 35 per persoon per nacht boek je 

telefonisch of via e-mail, op basis van beschikbaarheid. 

• Opgelet: sommige hotels verhuren een beperkt aantal van hun 
kamers voor deze Flairprijs. Dat wil zeggen dat alle Flairkamers 
volzet kunnen zijn, terwijl je nog wel een kamer voor de gewone 
(hogere) prijs kan boeken.

• Vermeld bij het boeken duidelijk dat het om de Flairactie ‘luxeho-
tels’ gaat en bied bij het inchecken de originele Flairbon (zie 
hiernaast) aan. Ben je van plan om meerdere hotels uit te testen, 
loop dan snel even naar de krantenwinkel voor een extra Flair.

• Met één Flairbon kan je verschillende opeenvolgende 
nachten boeken (max. 3) voor maximaal 2 volwassenen en 
2 kinderen in hetzelfde hotel, tenzij anders vermeld.

• De prijs van € 35 per persoon per nacht is op basis van een 
tweepersoonskamer, die je ook met zijn tweeën betrekt. Eén 
kamer kost dus € 70. In de meeste hotels geldt een toeslag 
voor een eenpersoonskamer.

• In de meeste hotels gelden speciale tarieven voor kinderen. 
Je herkent die hotels aan het symbooltje ‘kindvriendelijk’. Check 
vooraf bij het adres van jouw keuze wat die aanbieding/korting 
juist inhoudt.

• Als je pas na 17u in je hotel kan zijn, vermeld dat dan duidelijk 
bij je reservering. Bij een aantal hotels moet je een geldig kre-
dietkaartnummer opgeven, zodat ze zeker weten dat je komt.

• Bij elk hotel wordt met symbolen aangegeven hoeveel sterren 
het heeft, of het ontbijt en/of de parking is inbegrepen, of er gratis 
wifi is, of het een kindvriendelijk en/of rolstoelvriendelijk hotel is.

• Let wel op: de sterrenclassificatie verschilt van land tot 
land. Drie sterren in België zijn dus niet gelijk aan drie sterren in 
 Nederland.

• Ben je Flairabonnee, dan geniet je bij verschillende hotels 
van extra voordelen. Kijk bij je favoriete hotel naar wat je wordt 
aangeboden. Vul je abonneenummer in op de bon. Dat nummer 
vind je op de bijlage van je abonnement. Vermeld bij het reserve-
ren ook duidelijk dat je Flairabonnee bent.

• Deze aanbiedingen zijn geldig van 5 juni tot en met 5 
 september 2018. Dat betekent dat je binnen die periode boekt 
én effectief in het hotel verblijft. Eventuele uitzonderingen op die 
data worden per hotel vermeld.

• Als je om de een of andere reden moet annuleren, wees dan zo 
vriendelijk om het hotel tijdig te waarschuwen (het liefst zeven 
dagen vóór je geplande aankomstdatum). Zo kan jouw kamer aan 
een andere Flairlezer worden verhuurd.

• Deze gids wordt met zorg samengesteld, maar Sanoma Media 
Belgium nv is niet aansprakelijk voor vergissingen, weglatingen 
en/of foutieve informatie. Sanoma Media Belgium nv kan even-
min aansprakelijk worden gesteld voor problemen, van welke 
aard ook (zoals reserveringsproblemen, prijzen, kwaliteit…), of 
indien de beschrijvingen niet aan de realiteit zouden beantwoor-
den. Elke klacht of vraag in dat verband dient rechtstreeks aan het 
hotel en/of de uitbater te worden gericht.

Je gegevens worden opgenomen in het adressenbestand van Sanoma Media Belgium nv, Stationsstraat 55, 2800 
Mechelen, om je aanvraag te beantwoorden en om je informatie over onze producten toe te sturen. Sanoma kan je 
gegevens aan derden (zoals commerciële partners) overmaken voor direct marketing, tenzij je je verzet. Je kan je 
gegevens altijd raadplegen, verbeteren of laten schrappen in het bestand van Sanoma.
Als je niet wenst dat je gegevens voor direct marketing gebruikt worden, kruis aan ❍.

Ben je tevreden over deze actie? ❍        ❍        ❍        ❍         ❍
Heb je suggesties voor toekomstige Flairacties?

Overnachting in een luxehotel 
voor maar € 35 p.p.

GELDIG VOOR MAX. 2 VOLWASSENEN EN 2 KIDS T/M 18 JAAR*

Als je graag op de hoogte wil blijven van de producten en activiteiten van Sanoma 
Media Belgium nv (uitgever van Flair), vul dan hier je e-mailadres in:
E-mail:

Naam:
Voornaam:       ❏ M ❏ V
Straat:     

Nr.:                       Bus:     Postcode:

Gemeente:
Tel.:    Geboortedatum:           /            /
Flairabonneenummer**:

Deze overnachting wordt aangeboden bij de hotels in deze pocket weergegeven van blz. 6 t/m 43. Deze actie is geldig van 5 juni 
t/m 5 september 2018, tenzij anders vermeld. Sanoma Media Belgium nv, Stationsstraat 55, 2800 Mechelen.

* In de meeste hotels – die je herkent aan het symbooltje ‘kindvriendelijk’ – gelden speciale tarieven voor kinderen. Check vooraf 
bij het adres van jouw keuze wat die aanbieding/korting juist inhoudt.
** Alleen in te vullen als je Flairabonnee bent. Je Flairabonneenummer bestaat uit min. 4 en max. 7 cijfers. Daarvoor neem je het 
eerste deel van de volledige code op de bijlage van je abonnement en laat je de nullen weg. 002487-FLA-001 wordt dus 2487.

Ik reserveer voor         (aantal) personen (max. 2 volwassenen + 2 kids)  
op            /            /                    (datum) voor       (aantal) nachten in het
hotel
 (naam en stad van het hotel).
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