ACTIE

KIES UIT
MEER DAN
300 MYHOTELS
IN EUROPA!

Bewaar deze MyHotelCard goed
en gebruik ze voor je volgende
weekendbreaks of vakanties!
(t.w.v. € 89,50!)

EEN JAAR LANG

LUXUEUS
LOGEREN

MET DEZE
VOORDEELKAART
BOEK JE EEN
OVERNACHTING
AL VOOR € 29,
€ 39 OF € 49 P.P.,
ONTBIJT
INBEGREPEN

Heeft onze citytripsspecial je geïnspireerd? Onze redacteur
selecteert onze 5 favoriete hotels, waar je met de MyHotelCard
overnacht, mét korting. Maar test er vooral zo veel mogelijk zelf uit!

ACTIVEER
VANDAAG
NOG JE
MYHOTELCARD

DE 5 FAVORIETEN
VAN TOERISMEREDACTEUR
EVY VAN ELSACKER

1
QUALITY TIME VOOR
TWEE IN CHÂTEAU D’URSPELT
Logeren in een monument is sowieso bijzonder,
en in een 17de-eeuws Luxemburgs kasteel al
helemaal. Met zijn 29 kamers en suites biedt het
sprookjesachtige Château d’Urspelt logies in een
groene omgeving. Perfect voor wandelingen in de
natuur, maar ook ideaal voor quality time met z’n
tweetjes. In het elegante restaurant Victoria reser
veer je je intieme diner. Aperitieven of nagenieten
kan in de loungebar beneden, in de sfeervolle
kelder van het kasteel. De twee wellness-ruimtes
maken je verblijf helemaal bijzonder, zeker als je
met je partner komt. Elk gastenpaar mag immers
een uur lang relaxen in de privéwellness voor
twee, met bubbelbad en sauna. Op de tweede
verdieping kun je verder genieten in de publieke
spa, met een grote ronde jacuzzi en Turks stoom
bad. Ook massages en beautybehandelingen zijn
op aanvraag mogelijk. Perfect voor een flinke
scheut romantiek in je relatie!
CHÂTEAU D’URSPELT, AM SCHLASS, 9774 URSPELT
LUXEMBURG

Stap 1: surf naar
www.myhotelcard.be
Stap 2: Activeer gratis
via je unieke kaartcode
(zie achterkant kaart)
Stap 3: reserveer snel en
makkelijk het hotel van
je keuze.

2
D-HOTEL, ECOLOGISCHE
DESIGNTOPPER
D-hotel, d-mixx en d-drinxx, het klinkt hip - en
dat is het ook. In Marke bij Kortrijk, midden in
het groen, prijkt naast de geklasseerde wind
molen een verrassend strak hotel. Twee moder
ne windmolens en een dak vol zonnepanelen
zorgen voor groene energie. iPods maken je
wegwijs binnen, maar er is ook persoonlijke
assistentie. De kamers zijn minimalistisch, de
suites werden ingericht door kunstenaars van
allerlei pluimage: modeontwerper Natan houdt
het romantisch, filmmaker Jan Verheyen zorgt
voor spektakel, de Parijse topdesigner Matali
Crasset dompelt je onder in een bubbelwereld.
Ook heel bijzonder is de diamantkamer, waar
je juwelen van Hulchi Belluni kunt bewonderen
en huren. Logés kunnen ook relaxen in d-mixx,
de spa van het hotel en d-relaxx, de rustruimte,
die al even gestroomlijnd is. Voor drankjes zit je
goed in d-drinxx, de gezellige loungebar. Als de
zon schijnt, staan er designmeubels op het ter
ras. Kortom, dit is d-max!
D-HOTEL, ABDIJMOLENWEG 1,
8510 MARKE (KORTRIJK)

3
PRINSES VOOR EEN
NACHT IN SCHLOSSHOTEL
BURGHAUS KRONENBURG
“Wat een uitzicht!” Dat is gegarandeerd je eerste
reactie als je binnenstapt in dit middeleeuwse
kasteelhotel. Burghaus Kronenburg ligt boven
op een heuvel met zicht op de Eifel, de perfecte
bestemming voor wie houdt van wandelen,
fietsen, vissen en zwemmen. De sympathieke
kasteelheer verwelkomt je in het Nederlands.
Een hemelbed en volop rust, alles is er om te
slapen als een prins(es) in dit luxueuze kasteelhotel. Bondskanseliers en de royalty van
Monaco gingen je al voor, nu is het jouw beurt
om te genieten. De 20 kamers zijn nostalgisch
ingericht en tegelijk bijzonder comfortabel, met
minibar, tv, en een badkamer met alles wat je
maar kunt wensen, van badjas en slippers tot
make-upspiegel en eigen badlijn. Na een dag in
de natuur is het zalig opwarmen in een van de
sauna’s. Dineren doe je bij kaarslicht in het res
taurant met panoramisch terras.
In de zomer is het verwarmd overloopzwembad
met uitzicht op het Eifelgebergte zeker een
plons waard!
SCHLOSSHOTEL BURGHAUS KRONENBURG,
BURGBERING, 53949 DAHLEM, DUITSLAND
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5

CHAMPAGNE AAN ZEE IN HET
PANTHEON PALACE HOTEL

VOLOP RUST IN SANDTON
HÔTEL DOMAINE COCAGNE

Over Blankenberge werd lang lacherig gedaan,
maar inmiddels is het een van de hipste badste
den aan de Belgische kust. Dat komt ook door
nieuw logies zoals het Pantheon Palace Hotel,
bij de zeedijk. Modern comfort harmonieert hier
perfect met de art-nouveausfeer. Je logeert in
een van de 28 luxekamers rond de gezellige
binnentuin met koivijver. Naast een verkwikken
de nacht garanderen ze hier ook een prettig be
gin van de dag: het ontbijtbuffet biedt een ruime
keuze aan brood en broodjes, een overvloed aan
beleg, yoghurt, eieren, fruit, koffie, thee en ook
de Piper-Heidsieck staat klaar. In restaurant
Kotee Jardin is het genieten van gastronomische
specialiteiten. In de gezellige loungebar kun je
de krant lezen bij een drankje. Of een boek
nemen uit de collectie en rustig wegzakken in
een van de zetels. Niks moet, alles mag!

Hotelketens zijn eigenlijk niet zo ons ding, behal
ve dan de Sandton-hotels. Die vind je namelijk
steevast in een uniek pand op een schitterende
locatie. Neem nu Sandton Hôtel Domaine Cocagne, op de zonovergoten zuidhellingen van de
Côte d’Azur, bij het middeleeuwse dorpje Cagnes. Dit hotel is ontworpen door designer Jan
des Bouvrie en beslaat 5 hectare met mooie
parken, bos, wuivende palmbomen en zeeën
van lavendel.
Op 3 km van de stranden vind je op dit weidse
domein volop rust. De 20 luxekamers en 9 suites
zijn verdeeld over diverse gebouwen, wat het
gevoel van privacy nog versterkt. En ook het
azuurblauwe zwembad ontbreekt niet. Lekker
eten doe je in de klassebrasserie met terras,
waar je op warme avonden geniet van de
feeërieke sfeer, tsjirpende krekels en de cuisine
de saison.

PANTHEON PALACE HOTEL, LANGESTRAAT 36,
8370 BLANKENBERGE

SANDTON HÔTEL DOMAINE COCAGNE, 30 CHEMIN
DU PAIN DE SUCRE, 06800 CAGNES-SUR-MER,
FRANKRIJK

HIER KUN JE
MET JE KAART
TERECHT!
• België, Duitsland,
Frankrijk, Hongarije, Italië,
Luxemburg, Nederland,
Tsjechië, Verenigd Konink
rijk en Zwitserland. Dat zijn
de landen waar je met de
Feeling MyHotelCard terecht
kunt. Het aanbod wordt
voortdurend uitgebreid.
• Een jaar lang zo vaak je
wilt stijlvol en voordelig
overnachten tegen vaste
voordeelprijzen, of met
andere hotelkortingen,
oplopend tot meer dan
50% onder de prijzen van
openbare boekingsites.
• Ontbijt altijd inbegrepen.
• Geen verdere maaltijd
verplichtingen.
• Geen reserveringskosten,
en je betaalt in het hotel.*
*MEER INFO EN VOORWAARDEN
OP MYHOTELCARD.BE
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