3 - HAGELAND HOTELS

HOTEL HET HUIS VAN PETER MOT
Watermolenstraat 20, 3650 Dilsen-Stokkem (Lanklaar)
T +32 89 75 78 38 | G +32 498 51 96 15
F +32 89 75 20 20 | E info@hoteldemaretak.be
www.hoteldemaretak.be

BIJ JOS & ROOS

AARSCHOT

ROMANTISCHE B&B VOOR ELK SEIZOEN
Je bent weg van huis maar
toch thuis in onze recent gerenoveerde hoeve volop in ‘t groen, in
de prachtige Demervallei, net buiten
Aarschot. Hier vind je stilte en rust
en ook betaalbare luxe. Onze grote
tuin grenst aan een natuurgebied,
het uitzicht is schitterend.

LIGGING

LOGIES Je wandel- en fietstochten star-

ten aan de voordeur. Het huis heeft
een niet te strakke, knusse inrichting, uit een tijd toen er nog tijd was.
De charmante ruime (familie)kamers
(max. 6p.) hebben hun eigen badkamer, afgescheiden wc, zithoekje en tv.

TROEVEN In een afzonderlijke, ruime
sfeervolle ontbijt- en zitkamer met
houtkachel en terras, geniet je van
een heerlijk ontbijt. Er is een afgesloten fietsenstalling. Gratis wifi. Mogelijkheid tot half pension in samenwerking met nabijgelegen restaurant.

CAPACITEIT

BIJ FRIDA EN JO

• 2 nachten met ontbijt
• 2 driegangendiners
• fiets- of wandelroutekaart
v/d streek per kamer

PRIJS HOTEL

• 1 x 4 persoonskamer
• 1 x 6 persoonskamer

PRIJS/Kamer

LS

HS

1 Nacht KO

47,50

47,50

1 Nacht HP

89,50

89,50

toeslag single: € 20,00
korting vanaf 2 nachten
zie onze website voor kortingen,
bijkomende personen

HOTEL COUNTRY LODGE HOTEL MORIAANSHOOFD
Watermolenstraat 20, 3650 Dilsen-Stokkem (Lanklaar)
T +32 89 75 78 38 | G +32 498 51 96 15
F +32 89 75 20 20 | E info@hoteldemaretak.be
www.hoteldemaretak.be

ACTIEF BUITEN FIETSEN
(€ 322,00 p.k.)

OUDENAARDE

LUXUEUS LANDELIJK LOGEREN
Villa Hestia is uniek gelegen
voor wandelaars, fietsers, mountainbikers, natuur- en cultuurliefhebbers. De GR512, de Hagelandse Parel en het fietsnetwerk lopen voor
de inrijpoort. Geniet van een heerlijk
glaasje Hagelandse wijn in de prachtige tuin van ruim 1ha.

LIGGING

TROEVEN Wij beginnen de dag met
een luxe ontbijt, bovendien geniet
u van een persoonlijke service. Rust
en privacy zijn verzekerd.

CAPACITEIT
• 2 x 2 persoonskamer

Onze kamers zijn suites, luxueus ingericht en met 65 m2 en 70
m2 bijzonder ruim. Elke suite beschikt over een afzonderlijk salon,
gratis wifi, flatscreen, hifi, minibar,
kluis en ruime badkamer.

LOGIES

BUITENGEWOON
BIJ ONS (€ 322,00 p.k.)
•
•
•
•
•
•

welkomstdrankje
2 nachten met luxe ontbijt
1 driegangenmenu
1 fietsvieruurtje voor onderweg
gratis fietsen & fietsstalling
1 pakket streekinformatie

PRIJS HOTEL
PRIJS/Kamer

LS

HS

1 Nacht KO

47,50

47,50

korting 2de nacht: € 5,00 p.k.
korting 3de nacht: € 8,50 p.k.
half pension in samenspraak mogelijk

ADVERTENTIE
VOLLEDIGE PAGINA
Formaat: 210 mm breed x 285 mm hoog
Overloop: 5 mm aan alle kanten

ADVERTENTIE
HALVE PAGINA
Formaat: 210 mm breed x 141 mm hoog
Overloop: 5 mm onderaan en aan
de zijkanten van de pagina

