Voor een familiereünie

Uw libelle
voordeel tot
31 maart
2008

’t Kapelhof in Vinkem
De troeven

• Voor grote families
• Elk gezin z’n eigen
zonneterras
• De zee op 12 km

Nood aan héél veel
ruimte? In ’t Kapelhof in
Vinkem (Beauvoorde),
logeert u probleemloos
met 20 man. De gerestaureerde hoeve omvat
12 eenvoudige, verzorgde
vakantiewoningen, waarbij gezinnen hun eigen
studio of appartementje
krijgen. De keuken is
ingericht zoals bij u thuis!
Geen zin in zelf koken?
Pal tegenover ’t Kapelhof
ligt restaurant-tearoom
Scheurvliet, waar u bij
mooi weer in de tuin kunt
zitten terwijl de kinderen
buiten spelen. (058-29 96
78, scheurvliet@pi.be)
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In ’t Kapelhof heeft elk
huisje een zonneterras.
Voor de kinderen is er een
groot centraal grasveld
met schommels en een
voetbalveld. Op een kwartiertje wandelen ligt het
mooie waterkasteel van
Beauvoorde, en de kust
ligt op amper 12 km.
In het openluchtmuseum

’Bachten de Kupe’ in Izenberge staan reconstructies
van huizen uit de 17de en
19de eeuw, een oude
boerderij, ambachtshuizen en een winkelstraatje
van toen. (058-31 51 30,
www.bachtendekupe.net)
Meer info: Westtoer,
050-30 55 00,
www.dekust.org

Uw Libelle-voordeel

U krijgt 20% korting op de prijzen uit de Vlaanderen
Vakantieland-brochure. Verschillend naargelang van
de huisjes (3, 4 of 6 personen), de periode (weekend,
week, midweek) en het seizoen. Voorbeeld: voor een
weekend in hoogseizoen (juli & augustus) in een
huisje voor 6 personen betaalt u € 308 i.p.v. 385.
Geldig van 26 april 2007 tot 31 maart 2008.

Info & reserveren

’t Kapelhof, Zomerweg 4, 8630 Vinkem, www.
kapelhof.be , 0472-75 34 29. Vergeet niet Libelle te
vermelden bij uw reservering! De ingevulde Libellebon geeft u af bij uw aankomst.

Voor een familiereünie

Gastenverblijf Sigginga Haim

in Zingem

De troeven

• Plaats voor 14 man
• Midden in de
Vlaamse Ardennen
• Paradijs voor
fietsfanaten

Sigginga Haim klinkt exotisch, maar dit luxueuze
vakantieadres in Zingem
is op en top Vlaams. Heidi
en Gino ontvangen u in
hun volledig vernieuwde
herenwoning, waar ze
vier kamers voor 2 tot
6 personen stijlvol hebben
ingericht. In de ruime
duplexkamers voor meerdere mensen hebt u toch
privacy. ’s Morgens eet u
mee in de gezellige open
leefkeuken of geniet u
van de zon op het terras.
Er is een overdekt terras
voor rokers, een petan-

quebaan en een ruime
fietsenstalling. Zingem
ligt midden in een groot
landbouw- en natuurgebied: de vlakke Scheldemeersen, de rietvelden en
het jaagpad vormen een
afwisselend decor voor
lange wandelingen en
fietstochten.
Eddy Merckxroute, Paterroute, Watermolenroute?

Dit zijn de Vlaamse
Ardennen en uw kuiten
zullen het geweten
hebben! In het gastenverblijf kunt u fietsen huren
én stages voor wielerploegen laten organiseren. En
gastheer Gino helpt u
graag bij fietsreparaties.
Info: Toerisme OostVlaanderen, 09-269 26 00,
www.tov.be

Uw Libelle-voordeel

U betaalt € 400 i.p.v. 500 voor 2 overnachtingen in
de hele woning (maximumcapaciteit 14 personen).
Geldig van 1 oktober 2007 tot 31 maart 2008 (niet
tijdens het 1 november-weekend, op 11 november
en met kerst en nieuwjaar).

Uw libelle
voordeel tot
31 maart
2008
Gastenverblijf Sigginga Haim, Kwaadstraat 16,

Info & reserveren

9750 Zingem, 09-384 82 86, www.lepuretlimpur.be.
Vergeet niet Libelle te vermelden bij uw reservering!
De ingevulde Libelle-bon geeft u af bij uw aankomst.
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