
  
 

Hotel-Restaurant Koogerend  
Kogerstraat 94 (Den Burg) 
 
Hotel-Restaurant Koogerend is gelegen aan de rand van het centrum van Den 
Burg. Texel is een ideale locatie om te ontspannen. Vergeet de dagelijkse 
drukte, adem de frisse zeelucht in en waai uit op het strand. Behalve een 
mooie, rustgevende omgeving dragen een sfeervolle ambiance en vriendelijke 
medewerkers eraan bij dat gasten zich snel thuis voelen bij ons! 
 

 
 
 

Hotel-Restaurant Prinsen  
Julianastraat 21 (Vlijmen) 
 
Ultiem genieten doe je bij Hotel-Restaurant Prinsen. Gelegen in het oer-
Brabantse plaatsje Vlijmen, op fietsafstand van \'s Hertogenbosch, vind je hier 
namelijk alles om jezelf onder te dompelen in de befaamde Brabantse 
gastvrijheid. De keuken van Hotel-Restaurant Prinsen werkt uitsluitend met 
seizoen- en streekgebonden ingrediënten. In de groene wijde omtrek staat het 
restaurant niet voor niets bekend als kundig, gastvrij, gerenommeerd en 
kwalitatief hoogwaardig. 

 
 
 

Hotel Valkenburg  
Bosstraat 2-6 (Valkenburg) 
 
In Valkenburg, omringd door het prachtige Limburgse heuvellandschap en 
slechts enkele kilometers verwijderd van het bekende Drielandenpunt, ligt Hotel 
Valkenburg. Het sfeervolle hotel van Oud-Limburgs rood en oude mergelstenen 
heeft een verrassend contrasterend modern interieur. Het sfeervolle hotel ligt 
op loopafstand van het centrum van Valkenburg en nabij steden als Luik en 
Aken. Ideaal voor bijvoorbeeld een dagje winkelen of een bezoekje aan 
Thermae 2000. 

 
 
 

Hotel-Restaurant De Burghoeve  
Broekhem 134 (Valkenburg) 
 
Van boerenhoeve omgetoverd tot charmant 3-sterren-hotel; Hotel-Restaurant 
De Burghoeve ligt aan de rand van Valkenburg, een van de oudste steden van 
Nederland en een veelzijdige, Bourgondische stad in Zuid-Limburg. Het 
toeristische Zuid-Limburg is niet alleen aantrekkelijk door het prachtige 
heuvellandschap en ander natuurschoon, maar ook door de schat aan culturele 
en historische bezienswaardigheden. 
 

 



Hotel-Restaurant Du Commerce  
Loskade 1 (Middelburg) 
 
Een bijzondere gelegenheid vraagt om een bijzonder verblijf, dus waarom 
geen overnachting in het oudste hotel van Zeeland? Midden in de Zeeuwse 
hoofdstad Middelburg ligt, op loopafstand van het station en het historische 
centrum, het charmante Franse, klassieke Hotel-Restaurant Du Commerce. 

 
 

 
 
 

Zuiderduin Beachhotel  
De Bucksweg 2 (Westkapelle) 
 
Tussen de levendige Walcherse badplaatsen Zoutelande en Westkapelle ligt 
ons recent geheel gerenoveerde Zuiderduin Beachhotel. Een unieke plek in het 
zeer geliefde Zeeuwse land. Maak kennis met ons vernieuwde hotel en laat u 
onderdompelen in Zeeuwse gastvrijheid. Ook de gezellige bar en het restaurant 
zijn geheel verbouwd en vernieuwd. Zij hebben een eigentijds karakter en een 
sfeervolle, moderne inrichting. Bovendien beschikt Zuiderduin Beachhotel over 
een eigen beachclub op het strand. 

 
 
 

 

Hotel-Restaurant De Zon  
Stationsstraat 1 (Oosterwolde) 
 
Direct aan de historische turfroute ligt het charmante Hotel-Restaurant De Zon. 
Het pand uit 1870 straalt nog steeds een authentieke sfeer uit, ondanks de 
moderne inrichting. De belangrijkste kenmerken voor \‘De Zon\’: charmant, 
gastronomisch en rustgevend. 
 
 

 
 
 

Hotel-Restaurant Hellendoorn  
Johanna van Burenstraat 9 (Hellendoorn) 
 
Een oase van rust. Zo zou u Hotel-Restaurant Hellendoorn het beste kunnen 
omschrijven. Dit eigentijdse hotel heeft een sauna, lounge, sfeervol restaurant 
én een prachtig terras. Daarnaast ligt het ook nog eens op loopafstand van de 
Sallandse Heuvelrug met haar zandverstuivingen, heidevelden en dichte 
bossen. Geniet van pure natuur!  
  



 

Hotel-Restaurant Duinoord  
Wassenaarseslag 26 (Wassenaar) 
 
Het unieke en authentieke Hotel-Restaurant Duinoord ligt net buiten het 
weelderige dorp Wassenaar. Verscholen tussen de ongerepte natuur en duinen 
loopt u binnen enkele minuten naar het strand en de zee. Een aanrader voor alle 
liefhebbers van natuur én cultuur. 

 
 

 
 

 

Hotel-Restaurant De Mallejan  
Nunspeterweg 70 (Vierhouten) 
 
In het dorp Vierhouten op de prachtige Veluwe ligt het authentieke Hotel-
Restaurant De Mallejan. Uitgerust met een comfortabele lounge, een verwarmde 
serre, twee bars en een sfeervol à la carte restaurant is dit hotel dé ideale 
uitvalsbasis voor het maken van fiets- en wandeltochten in de prachtige 
omgeving. 
 

 
 
 

Hotel-Restaurant Bon Repos  
Bovenstraat 17 (Noorbeek) 
 
Heuvels, valleien en een tuin met schitterend uitzicht over het groene Limburgse 
landschap. In Hotel-Restaurant Bon Repos is makkelijk om tot rust te komen. 
Bovendien leent de omgeving zich uitstekend voor het maken van mooie fiets- 
en wandeltochten voor wie het Limburgse landschap wil verkennen. Ook ligt het 
hotel nabij het Drielandenpunt waardoor België en Duitsland goed bereikbaar zijn 
voor leuke uitstapjes. 
 

 
 
 

Hotel-Restaurant Paasberg  
Paasberg 2 (Lochem) 
 
Vanuit Hotel-Restaurant Paasberg loopt u zo de prachtige omgeving van 
Lochem in. Weelderige bossen, traditionele boerderijen en uitgestrekte akkers 
afgewisseld met gezellige dorpjes: genoeg om een avontuurlijke dag mee te 
vullen. In dit gastvrij 3-sterrenhotel komt u niks te kort. 
 
 

 
 



Hotel-Restaurant Zeeduin  
Relweg 59 (Wijk aan Zee) 
 
Op slechts 50 meter van het breedste strand van de Nederlandse kust ligt Hotel-
Restaurant Zeeduin. Duinen en strand, maar ook Amsterdam, Haarlem of 
Alkmaar zijn binnen handbereik. Comfort staat hoog in het vaandel: ontspan in 
de frisse buitenlucht of in de sauna of het solarium van het hotel. 

 
 

 
 
 

Hotel-Restaurant De Gelderse Poort  
Kon. Julianalaan 32 (Ooij) 
 
In Ooij, één van de groenste dorpen van Nederland, ligt het sfeervolle Hotel-
Restaurant De Gelderse Poort. Een uniek 3-sterren hotel van waaruit je op je 
eigen tempo het ongerepte natuurgebied tussen Arnhem, Nijmegen en Emmerich 
kunt ontdekken. Ga, zie en geniet! 

 
 

 
 
 

Hotel-Resort Amelander Kaap  
Oosterhiemweg 1 (Hollum) 
 
Aan de westkust van Ameland, aan de rand van het pittoreske dorpje Hollum, ligt 
Hotel-Resort Amelander Kaap. Omringd door duinen, strand en zee is is ons 
hotel-resort de perfecte uitvalsbasis voor wandelingen en fietstochten over het 
eiland. Maar Ameland heeft veel meer te bieden. Zoals golf, (indoor)sport, zeilen, 
surfen, wadlopen of een boottocht naar de robbenkolonies, om er maar een paar 
te noemen. 
 

 
 
 
 

Hotel-Restaurant Auberge De Kieviet  
Stoeplaan 27 (Wassenaar) 
 
Genieten van culinaire hoogstandjes, terwijl u heerlijk ontspant in een sfeervolle 
ambiance. Hotel-Restaurant Auberge De Kieviet beschikt over een gezellige 
lounge en sfeervol en alom gerenommeerd restaurant. Het hotel is het ideale 
startpunt om steden zoals Den Haag en Leiden te verkennen.  
 
 

 
 



Badhotel Noordwijk  
Julianastraat 32 (Noordwijk aan Zee) 
 
Bos, duinen, zee, strand, uitgaansgelegenheden, een winkelpromenade en 
gezelligheid; Noordwijk is een badplaats met internationale allure. Met het 
Noordzeestrand, de gezellige boulevard en diverse uitgaansgelegenheden op 
korte afstand zult u zich hier zeker vermaken. Met een gezellig restaurant, groot 
terras en een sauna met dompelbad in het hotel kunt u ook hier heerlijk 
genieten.  

 
 
 

Hotel-Restaurant De Grote Zwaan  
Bentheimerstraat 21 (De Lutte) 
 
Net buiten De Lutte ligt het gastvrije Hotel-Restaurant De Grote Zwaan, 
voorheen bekend als Het Grote Zwaantje. Behalve een lounge met open haard, 
bar en restaurant heeft dit hotel maar liefst 4 bowlingbanen. Ideaal voor een 
gezellig avondje met familie en vrienden! 
 
 

 
 
 

Badhotel Egmond aan Zee  
Parallelweg 2 (Egmond aan Zee) 
 
Het sfeervolle Badhotel Egmond aan Zee wordt slechts door een duin 
gescheiden van het strand. Het hotel heeft in 2007 een ware metamorfose 
ondergaan en heeft nu een uitstraling die volledig bij de omgeving aansluit. 
Vooral de kamers met balkon en een prachtig uitzicht over zee zijn populair. 
 
 

 
 
 

Hotel-Restaurant La Ville Blanche  
Hoogstraat 2 (Thorn) 
 
Midden in het witte stadje Thorn, ligt het charismatische Hotel-Restaurant La 
Ville Blanche. Niet alleen vanuit, maar ook ín het hotel zelf kun je genieten van 
de Limburgse gastronomie en schoonheid. Naast een verfijnde à la carte 
keuken, heeft het hotel een authentieke bar. Kom en ontdek het zelf! 
 
 

 
 



Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof  
Hofplein 29 (Leeuwarden) 
 
Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof ligt in het historische centrum van de Friese 
hoofdstad Leeuwarden. Met zijn vele monumenten, kerken, bijzondere gevels, 
gezellige winkelstraten is het hotel uitermate geschikt als citytrip. Tot 1970 was 
het pand nog in het bezit van de koninklijke familie. Voor culinaire liefhebbers is 
het bijbehorende restaurant Us Heit een echte aanrader. 

 
 
 
 

Hotel-Restaurant Erica  
Molenbosweg 17 (Berg en Dal) 
 
Hotel-Restaurant Erica heeft alles wat je jezelf voorstelt bij een verblijf in een 
landhuis: hotelkamers met een prachtig uitzicht op de bosrijke omgeving, een 
sfeervol Frans georiënteerd Villa Restaurant, een overdekt zwembad en een 
sauna. Alle ingrediënten om tot rust te komen of om gewoon even heerlijk te 
ontspannen dus. 

 
 
 
 

Hotel-Restaurant De Geulvallei  
Onderstestraat 66 (Houthem St. Gerlach) 
 
Wil je fietsend de omgeving verkennen, een boek lezen in onze lounge of 
gewoon genieten van een hapje en drankje op het terras? De faciliteiten en de 
omgeving van Hotel-Restaurant De Geulvallei staan garant voor een 
ontspannen verblijf. Ontdek de gastvrijheid van de Geulvallei nabij Valkenburg 
en het prachtige natuurreservaat Ingendael. 

 
 
 
 

Hotel-Restaurant Rooland  
Roobeekweg 1 (Arcen) 
 
Romantische kamers, multifunctionele zalen, een heerlijk à la carte restaurant, 
een hippe lounge en een gezellige bar: Hotel-Restaurant Rooland heeft het 
allemaal. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de schitterende, 
unieke ligging aan de rand van het sfeervolle dorpje Arcen. Voor wie dit 
zintuiglijke genot aan durft: go down under! 

 
 
 
 

Hotel-Restaurant Heidehof  
Golflaan 1 (Heerenveen) 
 
Heerenveen, \'de sportstad van het Noorden\', is een schitterend startpunt voor 
fietsroutes, een bezoek aan de pittoreske Elfsteden, zeiltochten, wandelroutes 
en museumbezoeken. Hier vindt u een unieke mix van natuur, cultuur én sport. 
Het sfeervolle hotel beschikt over een uitstekend à la carte restaurant, gezellige 
bar, drie tennisbanen en een ruim terras.  

 



 
 
 

Hotel-Restaurant Langewold  
Ceintuurbaan Noord 1 (Roden) 
 
In het noordelijkste puntje van Drenthe, dicht bij de provinciegrens met 
Groningen, ligt 4-sterren Hotel-Restaurant Langewold. Het hotel is de plaats bij 
uitstek voor een weekend of midweek weg in het prachtige Noorden. Op slechts 
10 minuten rijden van het hotel treft u de bruisende stad Groningen met gezellige 
winkelstraten en bijzondere musea. Hotel-Restaurant Langewold legt de nadruk 
op persoonlijke service; tal van faciliteiten garanderen een aangenaam verblijf.  

 
 
 
 

Hotel-Restaurant Carlton  
Tiendweg 20 (Naaldwijk) 
 
Door de centrale ligging is het 4-sterren Hotel-Restaurant Carlton eenvoudig 
bereikbaar, nabij de historische stad Delft en dichtbij het strand van Hoek van 
Holland. Een plek waar genoeg te doen is; denk aan de bloemenveiling Flora 
Holland, The Japanese Watergarden, de markt in Naaldwijk of een rondvaart door 
het Westland. Mogelijkheden te over!  

 
 
 
 
 

Hotel-Restaurant De Zalm  
Voorstraat 6-8 (Brielle) 
 
In het historische centrum van Brielle staat het sfeervolle Hotel-Restaurant De 
Zalm. Door de ligging in het pittoreske vestigingsstadje is het 3-sterren hotel zeer 
geliefd bij zowel de zakelijke gast als de toerist. Voor een buitengewoon 
gastronomisch tintje kunt u terecht in het stijlvolle restaurant De Gekroonde Zalm.  
 
 

 
 
 

Hotel-Restaurant Het Veluwse Bos  
Arnhemseweg 520 (Beekbergen) 
 
Dit unieke en gezellige hotel ligt in het gezellige Gelderse dorpje Beekbergen en 
leent zich uitstekend als uitvalsbasis voor mooie fiets- en wandeltochten. Het 
hotel heeft naast een mooi buitenterras ook een aangenaam restaurant met een 
professionele pooltafel. 
 
 

 
 



Duinhotel Burgh Haamstede  
Torenweg 1 (Burgh Haamstede) 
 
Een sfeervolle ambiance, uitstekende keuken, riante kamers, de zilte zeelucht, 
ruisende zee en het prachtige duinlandschap... het mag duidelijk zijn: uw 
verblijf in Duinhotel Burgh Haamstede wordt er één om nooit te vergeten. Een 
inspirerende omgeving voor rustzoekers en natuurliefhebbers en een ideale 
uitvalsbasis voor mensen die graag een wandeling of fietstocht maken. 

 
 
 
 

Hotel-Restaurant Boschoord  
Gemullehoekenweg 143 (Oisterwijk) 
 
Het 3-sterren Hotel-Restaurant Boschoord ligt net buiten Oisterwijk, verscholen 
tussen uitgestrekte bossen en grenzend aan een uniek heide- en 
vennengebied. Maar wie de moeite neemt om het te vinden, wordt rijkelijk 
beloond. Dit sfeervolle hotel verstaat haar vak als het om Brabantse 
gastvrijheid gaat. De keuken is er eentje om niet te versmaden: dagelijks 
serveert de chef-kok heerlijke, versbereide gerechten. 

 
 
 
 

Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier  
Mastspoor 1 (Huizen) 
 
Het gloednieuwe 3-sterren Hotel-Restaurant Nautisch Kwartier is gelegen aan 
de oude Zuiderzee en op de kop van de Oude Haven. Bij binnenkomst voelt u 
zich direct thuis. In de omgeving kunt u heerlijk fietsen, wandelen en leuke 
Gooise dorpjes ontdekken. Eropuit in een fluisterboot, genieten van een goed 
glas rosé in RIVA Wijnlounge, waarna u heerlijk gaat dineren in ons sfeervolle 
restaurant. Wij verwelkomen u graag! 

 
 
 
 

Hotel-Landgoed Huis Te Eerbeek  
Prof.Weberlaan 1 (Eerbeek) 
 
Aan de rand van de Gelderse Veluwe ligt dit sprookjesachtige landgoed 
waarop een 14e eeuws landhuis, een koetshuis en een modern hotelgebouw 
zijn gevestigd. In al deze gebouwen bevinden zich kamers die van alle 
gemakken zijn voorzien. Voor natuur, cultuur en gastvrijheid bent u hier aan het 
juiste adres.  

 
 
 
 



Badhotel Callantsoog  
Abbestederweg 26 (Callantsoog) 
 
In de kop van Noord-Holland ligt Badhotel Callantsoog. Op slechts 10 minuten 
loopafstand van het hotel ligt het Noordzeestrand en met een klein uurtje rijden 
bent u in de bruisende stad Amsterdam. Net ten zuiden van Callantsoog ligt het 
Zwanenwater, een adembenemend natuurgebied bestaande uit duinen, 
weidevlakten, moeras, dennenbos en duinmeren. 

 
 
 
 

Hotel-Restaurant De Witte Raaf  
Duinweg 117 (Noordwijk) 
 
Op zoek naar een rustgevende plek voor een weekendje weg? Het 4-sterren 
Hotel-Restaurant De Witte Raaf is hiervoor de ideale plek. Het elegante hotel 
ligt aan de rand van de bruisende badplaats Noordwijk midden in de duin- en 
bollenstreek, op loopafstand van het Noordzeestrand. 

 
 

 
 
 

Familiehotel Paterswolde  
Groningerweg 19 (Paterswolde) 
 
Familiehotel Paterswolde is al meer dan 125 jaren een begrip in het noorden. 
Ons hotel staat garant voor een comfortabel en gastvrij verblijf. Op steenworp 
afstand van het Paterswoldsemeer waar tal van recreatieve mogelijkheden zijn. 
Ook hartje Groningen is een bezoek meer dan waard en ligt op 7 km van het 
hotel. Bezoek ons met het hele gezin, familiekamers zijn aanwezig. Behalve 
onze gezellige Brasserie, Bar en Lounge beschikken wij over een Health Club 
met verwarmd zwembad, sauna's, zonnebank en fitnessruimte. Kom bij ons  

         Ontmoeten-Ontspannen-Genieten. 
 
 
 

Hotel-Restaurant De Dikke Van Dale  
St. Annastraat 46 (Sluis) 
 
Op steenworp afstand van het historische centrum van Sluis ligt Hotel-
Restaurant de Dikke Van Dale. De kamers in het voormalige klooster zijn 
comfortabel en ruim, sommige kamers beschikken zelfs over een luxueuze 
badkamer met een grote regendouche. 
 
 

 
 
 



Hotel-Restaurant Kasteel Erenstein  
Kerkradersteenweg 4 (Kerkrade) 
 
Hotel-Restaurant Kasteel Erenstein is gevestigd in een authentieke Limburgse 
carréhoeve uit 1713. Een aantal kamers en suites zijn voorzien van een vide of 
eigen dakterras. In de sfeervolle serre, direct gelegen aan het knusse 
binnenhof, staat elke ochtend een heerlijk en uitgebreid ontbijtbuffet klaar. 
Daarnaast wandel je via een sluiproute zo het Gaiapark Kerkrade Zoo in, de 
mooiste dierentuin van de Benelux, boordevol exotische dieren als neushoorns, 
cheetas en apen. 

 
 
 

Hotel-Restaurant De Scheperskamp  
Paasberg 3 (Lochem) 
 
De omgeving van Hotel-Restaurant De Scheperskamp is er een om van te 
dromen: pittoreske stadjes in een glooiend landschap met prachtige heuvels en 
bossen. Maar ook in het hotel zelf waant u zich even in andere sferen. Naast 
het verfijnde restaurant en de gezellige Engelse bar vindt u er ook een sauna, 
solarium, binnenzwembad en een beautycentrum. 

 
 
 
 

Hotel-Restaurant Dinkeloord  
Denekamperstraat 48 (Beuningen) 
 
Direct aan de kronkelende rivier De Dinkel ligt het Hotel-Restaurant Dinkeloord. 
De perfecte uitvalsbasis voor wandelingen en fietstochten in de frisse 
buitenlucht. Het 3-sterren hotel beschikt over een à la carte restaurant, een 
prachtige tuin met terras en bibliotheek, maar ook een binnen- en buitensauna 
en een tropisch zwemparadijs. U bent hier verzekerd van een veelzijdig verblijf.  

 
 
 
 

Hotel-Restaurant Veldenbos  
Spoorlaan 42 (Nunspeet) 
 
Slechts 5 minuten verwijderd van Nunspeet en de bossen van de Veluwe, ligt 
het rustieke Hotel-Restaurant Veldenbos. Naast een sauna en Turks 
stoombad, heeft het hotel een grandcafe met maar liefst 175 soorten whisky. 
Vanuit het restaurant en het zonovergoten terras heeft u een leuk uitzicht op 
het nabijgelegen hertenpark.  

 
 
 

  



Hotel-Restaurant De Hunzebergen  
Valtherweg 36 (Exloo) 
 
Hooggelegen op de Drentse Hondsrug, te midden van bos, heide en de 
meanderende Hunze, vindt u dit exclusieve 4-sterren hotel. Het uitstekende à la 
carte restaurant serveert ware smaaksensaties! Nagenieten kunt u in de gezellig 
brasserie. Daarnaast biedt het hotel zowel indoor als outdoor uitstekende 
ontspanningsfaciliteiten. In het Wellness & Beauty Center vindt u een zwembad, 
sauna, Turks stoombad, whirlpool, solarium, fitnessruimte en schoonheidssalon. 
Na een actieve dag kunt u zich terug trekken in uw schitterende deluxe  

        hotelkamer. 
 
 

Landhotel Bosrijk Roermond  
Maalbroek 102 (Roermond) 
 
Aan de rand van de bruisende Limburgse stad Roermond en pal op de grens 
van Nederland en Duitsland vormt dit prachtige en sfeervolle hotel een heerlijke 
bestemming om er even helemaal tussenuit te gaan. Het schitterende Nationaal 
Park De Meinweg, is een ideale uitvalsbasis voor eindeloze wandeltochten en 
fietstochten door het prachtige landschap. Wanneer u voldoende frisse lucht 
heeft ingeademd kunt u genieten van uw comfortabele hotelkamer. 
 

 
 
 

Hotel-Restaurant Heiloo  
Kennemerstraatweg 425 (Heiloo) 
 
Bij Hotel-Restaurant Heiloo kunt u heerlijk genieten in een afwisselende 
omgeving. Fiets of wandel door fraaie bomenlanen en weidse bollenvelden 
richting de duinen en de zee. Op korte afstand vindt u historische steden en 
dorpen zoals Alkmaar, Haarlem, Bergen en Egmond. Laat u onderdompelen in 
de gezellige en huiselijke sfeer van het hotel! 

 
 
 
 

Hotel-Restaurant Marijke  
Dorpsstraat 23-25 (Bergen) 
 
Midden in het kunstenaarsdorp Bergen is het Fletcher Hotel-Restaurant Marijke 
gelegen. De omgeving biedt veel afwisseling: duinen, bossen, heide en 
uitgestrekte polders liggen verspreid om het schilderachtige dorpje. En wat 
dacht u van een bezoek aan strand en zee op korte afstand? Op steenworp 
afstand liggen de historische steden Alkmaar en Haarlem en natuurlijk 
Amsterdam. Naast de prachtige omgeving biedt Bergen zelf ook genoeg 
bezienswaardigheden zoals diverse musea, kunstmarkten en muziekfestivals en  

        een jaarlijks terugkerend kunstfestival.  

 
 
 
 



Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen  
Schipborgerweg 8 (Zeegse) 
 
Te midden van de bossen, heide en zandverstuivingen van het 5-sterren 
natuurgebied De Drentsche Aa, vindt u Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen. 
Zodra u binnenkomt bij Hotel-Restaurant De Zeegser Duinen voelt het als 
thuiskomen. Hier proeft u wat echte gastvrijheid is. 

 
 

 
 
 

Hotel-Restaurant De Kempen  
Turnhoutseweg 48 (Reusel) 
 
Hotel-Restaurant De Kempen in Reusel is een modern driesterren hotel dat pas 
in mei 2009 haar deuren opende. Het is gelegen op een prachtige locatie in het 
hart van de Brabantse Kempen. Het hotel ligt midden op de grens van 
Nederland en België. De streek De Kempen staat bekend om zijn bosrijke 
natuurgebieden waar naar hartenlust gewandeld en gefietst kan worden. Het 
hotel vormt daar dan ook een perfecte uitvalsbasis voor. Een uitstapje naar de 
gezellige steden Tilburg, Eindhoven en Antwerpen is vanuit het hotel ook  

         zo gemaakt. 
 
 
 

Hotel-Restaurant De Witte Brug  
Kerkweg 138 (Lekkerkerk) 
 
Centraal gelegen in de groene Krimpenerwaard vindt u Hotel-Restaurant De 
Witte Brug. Dit 4-sterren hotel is voorzien van alle gemakken, zoals 
comfortabele kamers, gezellige lounge, à la carte restaurant, buitenzwembad 
en sauna. Op korte afstand gelegen van Rotterdam en Gouda is het een 
perfecte uitvalsbasis voor een heerlijk verblijf. De entourage van de authentieke 
boerderij, het gastvrije personeel en de vele faciliteiten staan garant voor een 
ontspannen verblijf! 

 
 
 

Hotel-Restaurant Sallandse Heuvelrug  
Burgemeester Knottenbeltlaan 77 (Rijssen) 
 
In het Overijsselse Rijssen-Holten, ver weg van alle drukte maar zeer goed 
bereikbaar (op slechts 5 minuten afstand van de A1), ligt het mooie 4-sterren 
Fletcher Hotel-Restaurant Sallandse Heuvelrug. Omgeven door de prachtige 
natuur en bossen van natuurgebied De Sallandse Heuvelrug en de Holterberg, 
vormt dit hotel een ideale uitvalsbasis om te genieten van rust en ruimte. Een 
lange fiets- of wandeltocht door Overijssel, een bezoekje aan de gezellige 
steden Deventer, Almelo of Hengelo, of een ontspannen dagje in het hotel, het  

        behoort allemaal tot de mogelijkheden! 
 
 
 
 



Hotel-Restaurant De Cooghen  
Dorpstraat 10 (De Koog) 
 
Midden in het bruisende centrum van De Koog bevindt zich ons gezellige 3-
sterren hotel. Op loopafstand vindt u de duinen het strand en de zee. Vanuit het 
hotel kunt u lange fiets- en wandeltochten maken en het mooie waddeneiland 
verkennen. Het hotel beschikt over ruime, modern ingericht kamers, een culinair 
restaurant en een sfeervol terras. Na een actieve dag kunt u heerlijk bijkomen in 
ons Wellness Center met stoombad, infraroodcabine, sauna en solarium. 

 
 
 

Hotel Gilde  
Nieuwstraat 41 (Deventer) 
 
Dit authentieke hotel met historisch karakter ligt in het hartje van de gezellige 
stad Deventer. Het oud historische pand wordt omringd door een prachtige 
stadstuin en heeft de ambiance uit een rijk verleden, waarin het gediend heeft 
als klooster en ziekenhuis. Door de prachtige galerijen, authentieke glas-in-lood 
ramen en sfeervolle trappen voel je de sfeer van het verleden. Het hotel ligt op 
ongeveer op 500 meter van het treinstation van Deventer en beschikt over een 
gezellige bar en een rustieke binnentuin met terras. 

 
 
 

Hotel-Restaurant Stadspark  
Gertrudisboulevard 200 (Bergen op Zoom) 
 
Gelegen aan de rand van het historische centrum vindt u Fletcher Hotel-
Restaurant Stadspark. Dit schitterende 4-sterren hotel is voorzien van een culinair 
restaurant, een bar en een uitgebreid en luxe Wellness Center. Vanuit het hotel 
loopt u zo het gezellige stadshart binnen maar u kunt ook per fiets of te voet de 
mooie natuurgebieden De Brabantse Wal of De Molenplaat verkennen. Ondanks 
de centrale ligging in stadspark \'Kijk in de Pot\' beschikt het hotel over voldoende 
gratis parkeergelegenheid. 

 
 

 

Hotel-Restaurant Steenwijk  
Woldmeentherand 15 (Steenwijk) 
 
Fletcher Hotel-Restaurant Steenwijk is een gezellig 3-sterren familiehotel dat 
uitstekend bereikbaar is. Het is gelegen aan de rand van het stadje Steenwijk, het 
toeristische centrum van Noord-West Overijssel. Het hotel ligt centraal in een 
schitterende omgeving bestaande prachtige meren, uitgestrekte heidevelden en 
bossen. Op 10 kilometer van het hotel ligt het prachtige Nationaal Park De 
Weerribben en het daaraan grenzende dorpje Giethoorn, waar u mooie fiets- en 
wandeltochten kunt maken of een boot kunt huren om de omgeving te verkennen. 

 Ontdek de omliggende steden Meppel, Heerenveen en Zwolle waar u gezellig  
 kunt winkelen en lekker kunt genieten van een drankje op één van de vele     
 terrassen. 

 
 
 
 
 



Landhotel De Borken  
Lhee 76 (Dwingeloo) 
 
Aan de rand van het schitterende natuurgebied Nationaal Park Dwingelderveld in 
Drenthe en gelegen aan een rustige landweg, ligt het sfeervolle 4-sterren 
Landhotel De Borken. Het hotel is gevestigd in een karakteristieke Drentse 
boerderij gelegen in het mooie dorp Lhee, nabij Dwingeloo. In een gezellige 
ambiance, omringd door rust, ruimte, comfort, goede smaak en warme aandacht, 
kunt u zich bij ons hotel tegoed doen aan al het aangename dat het landleven te 
bieden heeft. 

 
 
 

Hotel-Resort Spaarnwoude  
Oostbroekerweg 17 (Velsen-Zuid) 
 
Dit hotel is gelegen in het prachtige recreatiegebied Spaarnwoude waar u heerlijk 
kunt wandelen, fietsen, paardrijden en watersporten. Op korte afstand vindt u de 
gezellige steden Haarlem en Amsterdam waar u uitgebreid kunt winkelen. Het 
hotel biedt verschillende faciliteiten om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te 
maken. U kunt heerlijk dineren in ons sfeervolle à la carte restaurant of 
ontspannen in ons Wellness Center met onder andere een overdekt zwembad, 
sauna en Turks stoombad.  

 
 
 

Hotel-Restaurant Nieuwvliet Bad  
Zouterik 2 (Nieuwvliet-Bad) 
 
Gelegen in de Zeeuwse duinen en op slechts 100 meter van het strand ligt het 3-
sterren Hotel-Restaurant Nieuwvliet Bad. De omgeving leent zich uitstekend voor 
prachtige fiets- en wandeltochten. In het hotel kunt u ontspannen in de sauna, of 
bij het binnenzwembad. Na een mooie dag geniet u culinair in ons à la carte 
restaurant.  
 
 

 
 
 

Hotel-Restaurant Duinzicht  
Oud Nieuwlandseweg 13 (Ouddorp) 
 
Het nieuwe Fletcher Hotel-Restaurant Duinzicht is geopend in 2012. Het bestaat 
uit 50 luxe hotelkamers, 5 duinvilla\'s, een culinair hoogstaand restaurant, 
gezellige bistro, terras en een prachtige feest- en vergaderzaal. Luxe en comfort 
voeren hier de boventoon. Via een wandelpad loopt u binnen 10 minuten naar 
het prachtige zandstrand van Ouddorp. 
 
 

 
 



Hotel-Restaurant Het Witte Huis  
Birkstraat 138 (Soest) 
 
Fletcher Hotel-Restaurant Het Witte Huis in Soest is gelegen op korte afstand 
van mooie natuur, zoals de Soesterduinen en nabij het centrum van Amersfoort. 
Het 4-sterren hotel en het omliggende terrein zijn volledig gerenoveerd en 
stijlvol ingericht. De deuren zijn geopend en wij kunnen u van harte 
verwelkomen.  

 
 
 
 

Hotel-Restaurant Elzenduin  
Strandweg 18 (Ter Heijde) 
 
Prachtig gelegen aan de Zuid-Hollandse kust vindt u Hotel-Restaurant Elzenduin. 
Bent u op zoek naar cultuur, natuur, strand en lekker eten? Dan bent u bij dit 
sfeervolle 4-sterren designhotel in Ter Heijde op de juiste plek! Breng 
bijvoorbeeld een bezoek aan FloraHolland of aan de steden Den Haag en 
Rotterdam. Het hotel is modern ingericht en het interieur bestaat uit 
vernieuwende luxe elementen. 

 
 
 
 

Landgoedhotel Renesse  
Stoofwekken 5 (Renesse) 
 
Het sfeervolle 3-sterren Landgoedhotel Renesse vindt u op het prachtige 
Landgoed Moermond op loopafstand van de kust. Tevens vindt u op het 
landgoed het 13e eeuwse Slot Moermond. Het slot heeft geen hotelkamers. Het 
landgoed is een beschermd natuurgebied van 45 hectare waar u geniet van 
prachtig natuurschoon, rust en ruimte. In de sfeervolle Orangerie kunt u terecht 
voor een heerlijk diner en op een van de 43 kamers komt u helemaal tot rust. 
 

 
 
 

Hotel-Restaurant Apeldoorn  
Soerenseweg 73 (Apeldoorn) 
 
Wie op zoek is naar een mooie omgeving met veel bos om te wandelen en te 
fietsen, heeft die nu gevonden. Bij terugkomst in het hotel kunt u even relaxen in 
sauna of jacuzzi en aanschuiven voor een heerlijk diner in het restaurant. Met 
de vele faciliteiten die dit hotel rijk is, zult u zich geen moment vervelen. Fletcher 
Hotel-Restaurant Apeldoorn heeft alles: centraal gelegen op de Veluwe, 
prachtige bossen in de buurt en een persoonlijk, gastvrij onthaal voor de gasten.  

 
 
 
 
 



Hotel-Restaurant ‘s-Hertogenbosch  
Burg Burgerslaan 50 (Rosmalen) 
 
Het comfortabele Hotel-Restaurant 's-Hertogenbosch ligt aan de Rosmalense 
plas en op 10 minuten rijden vanaf de Bourgondische en bruisende stad Den 
Bosch. Het hotel is makkelijk bereikbaar en direct gelegen aan de A2, afrit 20. 
Van een sfeervol restaurant tot een gezellige bar, dit hotel heeft het allemaal. In 
de omgeving is genoeg vertier te vinden, zoals de Efteling en Safaripark 
Beekse Bergen. 
 

 
 
 

Hotel-Restaurant Trivium  
Trivium 72 (Etten-Leur) 
 
Het luxe 4-sterren Fletcher Hotel-Restaurant Trivium in Etten-Leur heeft een 
gezellige bar, verfijnd restaurant en ruime kamers en suites en is net buiten het 
stadscentrum gelegen. In Etten-Leur en omgeving zijn er diverse 
mogelijkheden voor een dagje uit. De natuurrijke omgeving is zeer geschikt 
voor het maken van mooie fiets- en wandeltochten. Een echte aanrader is het 
Vincent van Gogh Informatiecentrum. Hier kunt u alles te weten komen over 
Van Gogh en zijn relatie tot Etten-Leur. Liever de stadse drukte opzoeken? Met  

         de vele winkels zult u zich geen moment vervelen.  




