Romantische
weekendjes
ȇeg

VillaAugustus

Villa Augustus is van alles: een hotel,
restaurant, winkel en (moes-)tuin in en rond
een oude watertoren in Dordrecht. Het
totaalconcept met slapen, eten en beleven
is tot in de puntjes verzorgd. Eenmaal hier
geweest, ga je gegarandeerd weer terug.
Er is altijd wel iets te vieren, nietwaar?
OVERNACHTEN IN ZOVEEL MEER DAN EEN HOTEL
Villa Augustus is inmiddels een begrip te noemen. Door de unieke
combinatie van hotel, restaurant en winkel gaat dit plekje nooit
vervelen. Bovendien zijn alle kamers verschillend, je kunt dus elke keer
een andere kiezen. De 45 kamers liggen verspreid over de watertoren, in
de tuin en op een kantoorschip uit 1903. Twee kamers zijn wel heel
romantisch: de Lantarenkamer in het hoogste puntje van de watertoren
met een uitzicht om van te dromen. En Il Giardino Segreto, een geheime
tuinkamer! Deze unieke kamer waar rust en stilte heerst, ligt aan de
rand van de boomgaard, in een ommuurde tuin.
Villa Augustus is zo veel meer dan een hotel. Tussen het hotel in de
watertoren en het restaurant in het pompgebouw ligt een weelderige
tuin met bloemen, fruitbomen en een moestuin. De producten uit de
moestuin gaan rechtstreeks naar de open keuken. Direct op je bord,
verser kan het niet. Proef het tijdens het ontbijt, de lunch of het diner.
Vergeet ook niet de taartjes uit eigen bakkerij, je hebt iets te vieren, toch?
Stap voordat je naar huis gaat ook even binnen bij de Markt, de
bijbehorende winkel met lekkers en leuke accessoires. Veel van wat in
Villa Augustus wordt gebruikt, kan hier worden gekocht: versgebakken
brood, taarten en koekjes, olijfolie, bijzondere boeken, brocante, kunst...
Welk aandenken aan dit romantische plekje neem jij mee naar huis?
villa-augustus.nl

De liefde mag gevierd
worden, het liefst elke dag.
Verras jouw favoriete
persoon met een van deze
romantisch weekendjes
weg eigen land in mooie
accommodaties die net
dat beetje extra bieden

Meer dan slapen!
Een romantisch weekendje naar
de stad gaat nooit vervelen. Villa
Augustus biedt als hotel een
totaalbeleving, maar ga zeker
ook wat van Dordrecht zien.
Huur een fiets bij het hotel om
de stad in te gaan.
Achter de watertoren, aan de
steiger van het Wantij, liggen
rondvaartboten waarmee je (op
reservering) langs het historische
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3 Redenen om te gaan Het unieke all-in-oneconcept van Villa Augustus
De romantische torenkamer Naar de stad met je schat
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In Bucketlist
Romantisch Weekendje
Weg van Marleen Brekelmans
vind je deze en nog 21 van de meest
romantische plekjes in Nederland en
België. Plekjes die thuishoren op je
bucketlist, adressen waar je als het kon
meteen naartoe wilt gaan en waar je
een keer in je leven samen moet
zijn geweest (€20;
kosmosuitgevers.nl).

centrum van Dordrecht vaart.
Ga varen in Nationaal Park de
Biesbosch en neem iets lekkers
mee van de Markt.
Op afspraak kun je een
rondleiding door de tuin, keuken,
het restaurant, de bakkerij en het
hotel krijgen.
Haal iets lekkers voor een lunch
bij Nobel’s Pakhuis en zoek een
plekje aan de kade langs de
Oude Maas.
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Treelodge

Avontuur, natuur en vrijheid, gekruid
met een beetje luxe; dat zijn dé
ingrediënten voor een onvergetelijk
verblijf bij Treelodge. Een plek voor
intense geluksmomenten, in de natuur
en in je boomhut. Met de tips van Bram
en Karen kom je meer in contact met
elkaar dan ooit tevoren.

®

Natuurlofts

In de heuvels van Zuid-Limburg ligt een vijftal unieke, door
een architect ontworpen vakantielofts. De Natuurlofts®
zijn zo gebouwd dat ze nauwelijks opvallen in de
omgeving en meegaan met de glooiing van het
landschap. Je kunt je hier met gemak een paar dagen
‘verstoppen’, in een loft met privéhottub, pizzaoven of...

3 redenen om te gaan Overnachten in een levensgroot schilderij Een jacuzzi en
hottub in Natuurloft® Water Duurzaam gebouwde lofts
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OVERNACHTEN IN EEN LOFT MET EEN THEMA
Hoewel het lijkt of er vijf identieke vakantielofts op een
rij staan, zijn ze toch allemaal anders. Wat in elk huis
gelijk is, is de focus op de grote ramen met fantastisch
uitzicht op het Limburgse Heuvelland. Elke loft is
voorzien van alle nodige luxe en ingericht met
duurzame, natuurlijke materialen en een privéhottub.
Je kiest de Natuurloft® die het best past bij jouw wensen
en ervaart dat een verblijf in een Natuurloft® een
beleving is. De thema’s van de Natuurlofts® – Rust,
Koken, Lounge, Aarde en Water – bepalen de indeling.
Een bubbelbad erbij? Liever een houtgestookte
pizzaoven op je terrug? Een haard? Met al die luxe
extra’s ervaar je dat een weekendje weg of vakantie
vieren bij Natuurlofts® veel meer is dan slapen.
Er is voor elke gelegenheid een bijzondere loft, maar
heb je iets te vieren en kom je voor een romantisch
weekend dan is de Natuurloft® Water de ultieme plek.
Het comfortabele tweepersoonsbed staat op de ramen
gericht en er zit een jacuzzi in de grond. Alsof dat nog
niet romantisch genoeg is, er staat op het terras ook een
hottub voor je klaar. landgoedmoerslag.nl
Meer dan slapen!
Wandelen, fietsen, een
terrasje pikken aan de
Maas of liever het gevoel
van Frankrijk ervaren net
over de grens in Franstalig
België? Alles kan, maar
geniet vooral van de luxe
van de lofts en het niets
moeten... Tips voor een
snufje extra romantiek:
Bubbelen in je eigen
jacuzzi of hottub met een
glaasje brut van
Wijndomein Holset.
Proef de chocoladeen ijsverwennerijen
bij ijssalon Angelati
in Eijsden.

Geniet aan de Maas bij
Eetcafé Oan ’t Bat in
Eijsden, het beste terras
van Limburg.
Samen toeren met een
Vespa door het Limburgse
Heuvelland.
Slenter heerlijk door
romantisch Maastricht.
Bezoek de
zondagsmarkt in Aubel,
net over de grens in België
en proef de streek.
Hoeveel plannen je ook
maakt, bereid je erop voor
dat je niet verder komt dan
badderen, bubbelen en
samen naar het uitzicht
staren.

OVERNACHTEN IN EEN TREELODGE
Het boomhuttendorp Treelodge ligt in de Belgische
Kempen. Kom overnachten in een van de zelf ontworpen
en zelf gerealiseerde luxe boomhutten en ontdek de
charme van dit romantische weekendje weg. Logeren en
relaxen in een stoere boomhut midden in de natuur is
voor velen een kinderdroom. Maak die droom nu waar en
huur een paar dagen een van de luxe houten lodges bij
Treelodge. Je bent zowel de zomer als de winter van harte
welkom en je kunt je verblijf zo basic of luxe maken als je
maar wilt. Ben je een avonturier en wil je indruk maken
op de liefde van je leven, neem dan een buitendouche,
kook op het kampvuur en slaap een nachtje in een
hangmat onder de sterrenhemel. Past comfort beter bij
jou, hou het dan bij de zalige luxe boomhut. Dat is logeren
op niveau. Alle boomhutten hebben verwarming, een
houtkachel, goede bedden, een volledig ingerichte
keuken, een badkamer met douche en soms zelfs een
vrijstaand bad met uitzicht op de natuur. Maak je verblijf
extra bijzonder door de hottub, sauna of zweeftent te
reserveren. treelodge.be
Meer dan slapen!
Met de hottub en sauna is
je verblijf hier sowieso
meer dan alleen maar
slapen. Gebruik deze tips
wanneer je meer wilt
doen dan alleen maar
dromen tussen de bomen:
Ontwaak met het
gekwetter van vogels,
ontbijt op je gemak,
sprokkel hout voor een
vuurtje en kabbel de
dag door.
Ga met behulp van de
boeken in de boomhut op
ontdekking in het bos.
Welke vogels hoor je,
wat zie je allemaal in
de natuur?

In de Antwerpse
Kempen moet je zijn voor
afwisseling, wandel door
bossen, over heide en
zandvlaktes.
Fiets langs Kempense
hoeves om lekkers te
halen voor in je boomhut
of bij het kampvuur.
Ben je écht stoer?
Neem dan een
verfrissende plons in
het nabijgelegen ven.
Ontdek de vijf
verborgen parels in
de omgeving.
Laat een ontbijtmand
vullen bij delicatessenzaak ’t Genoegen in
het dorp Retie.

3 redenen om te gaan Logeren in een (luxe) houten lodge Samen een potje koken op
een kampvuur Slapen in een hangmat onder de sterrenhemel
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JUST TEXEL SUITES
& APARTMENTS

Of je nu net verliefd bent of al 25 jaar
getrouwd, een paar dagen op Waddeneiland
Texel is altijd een goed idee, het hele jaar
door. Verblijf bij Just Texel Suites & Apartments,
dat is simpelweg genieten! Er zijn smaakvol
ingerichte suites en veel extra’s.

OVERNACHTEN IN LUXE
De overtocht naar Texel is net lang genoeg om even uit te waaien aan dek
en je het gevoel te geven echt weg te zijn. De scheepstoeter kondigt je
komst op het eiland aan, het startsein van een paar dagen onbezorgd
genieten van elkaar. Adem de frisse zeelucht in en de vlinders in je buik
gaan spontaan fladderen. Just Texel Suites & Apartments is dé plek voor
levensgenieters en tortelduifjes die een stijlvolle accommodatie weten te
waarderen. De suites en appartementen van Just Texel hebben namen
die je vooraf al laten wegdromen. Eenmaal op het eiland doet gastvrouw
Corina er alles aan om die dromen waarheid te laten worden.
Kies voor een verblijf in Just Relax (met privé-sauna) of Just Watching
Stars (met grote ramen boven het bed). Het zijn beide tweepersoonssuites met veel ruimte, een zithoek, balkon of terras, badkamer met ligbad en een aparte regendouche. Die ruimte geeft een gevoel van luxe,
versterkt door de mooie materialen, zachte tinten en perfecte afwerking.
De rijk opgemaakte bedden met prachtig linnengoed, badproducten van
Rituals (in grote flacons), dikke en zachte handdoeken en nog een pakket
aan extra’s geven het relaxen en “je verwend voelen” een extra dimensie.
Tijdens de zomermaanden je eigen strandhuisje bij Paal 17, grote
badlakens voor op het strand, de koelkast gevuld met Texelse biertjes &
bittertjes en iets lekkers voor bij je biertje. justtexel.com
Meer dan slapen!
Just Texel ligt in het hart van Den
Burg, vlak bij leuke winkels,
restaurants en gezellige terrasjes.
Laat de auto staan en wandel naar
het centrum of stap op de fiets om
meer van het eiland te ontdekken.
Het ontbijt is niet inbegrepen,
maar daar heeft gastvrouw Corina
een goede oplossing voor
bedacht zodat niets jouw relaxen
in de weg staat. ’s Ochtends tussen
09.00 en 10.30 uur kun je
aanschuiven voor het ontbijt bij De

Smulpot, op een paar minuten
lopen.
Een hip strandpaviljoen? Jawel!
Daarvoor moet je bij
Gastropaviljoen XV zijn.
Maak een wandeling bij de
karakteristieke vuurtoren in het
noorden van Texel.
Ga culinair genieten bij Paal 17
op De Eerste Etage met uitzicht op
zee en de zonsondergang.
En verder: just relax! Uitslapen,
lekker veel naar buiten, uitwaaien,
wandelen en genieten van elkaar.
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3 Redenen om te gaan Texel is 365 dagen per jaar fijn om te zijn
Samen uitwaaien en opladen Just Texel is pure verwennerij
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