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VRIENDEN
WEEKENDJES
Zo’n weekend met vrienden is echt iets om 
naar uit te kijken. Maar hoe vind je een plek 
waar jullie comfortabel kunnen logeren? 
Dit zijn onze favoriete groepshuizen.

IN DEZE 12 VAKANTIEHUIZEN KUN JE MET VÉÉL TERECHT

Voor vrolijke
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 Goed om te weten
• De prijzen staan vermeld per persoon, op voorwaarde 

dat je voor een volledige bezetting gaat. Bvb. € 30 p.p. 
voor een weekend, in een huis van 24 personen. Dan 
is de totale prijs voor een weekend € 720, ook als je 
met minder dan 24 zou gaan. 

• Eindschoonmaak, verbruik van elektriciteit, toeristen-
belasting… zijn bijkomende kosten.

• Reserveer tijdig! Sommige huizen worden een jaar 
van tevoren geboekt door grote groepen. 

DE KAPELANIJ IN ZENBERGE

Genieten van 
groen in de 
Westhoek 
 VOOR 16 PERSONEN 
De Kapelanij is een oude pastorie 
omgebouwd tot een luxueuze 
groepswoning in de landelijke 
Westhoek. De grote troeven zijn 
het prachtige uitzicht en de fijne 
ligging nabij de kust. Dankzij de 
trampoline, de voetbaltafel en 
het tapbiljart is er altijd ontspan
ning voor klein en groot. Ook in 
de omgeving is er van alles te 
doen: wat dacht je van een ritje 
met de huifkar, een fietstocht of 
een bezoekje aan het museum In 
Flanders Fields?
Inrichting: vijf kamers met eigen 
badkamer en een grote slaap
zolder, tuin van 2.500 m2.
Vanaf € 51,25 p.p. voor een weekend, 
www.vakantiewoningdekapelanij.be

WATERLANDLOFT IN 
HANDZAME

Relaxen in een 
oude leerlooierij
 VOOR 14 PERSONEN 
Stel je even voor… Een oude 
leerlooierij omgetoverd tot 
een moderne designloft voor 
14 personen. Klinkt als het per
fecte plaatje, niet? Geniet van 
een luxeweekendje midden in  
de natuur met het historische 
Diksmuide vlakbij. Terwijl jij 
geniet van de sauna, leven de 
kids zich uit aan de pingpong
tafel. Slecht weer? Geen nood,  
dan kunnen ze op de PlayStation 
spelen… Voor één keertje mag 
iedereen genieten, toch? 
Inrichting: 7 slaapkamers (waar
van 3 met eigen inloopdouche), 
2 badkamers, vloerverwarming, 
2 houtkachels…
Vanaf € 89,30 p.p. voor een 
weekend, www.waterlandloft.be

VILLA UITZICHT IN 
EESERGROEN (NEDERLAND)

Rust en ruimte  
in Drenthe
 VOOR 14 PERSONEN 
Een groepswoning met hottub? 
Waarom niet! Villa UitZicht is een 
prachtig landhuis met weids uit
zicht over de velden nabij de 
Drentse bossen. Je geniet er dan 
ook volop van privacy en rust. 
Het huis is samen met een 
 styliste ingericht en dat merk je: 
stoere meubelen, mooie tapijten, 
sfeervolle open haard en hippe 
woonaccessoires maken je 
 verblijf helemaal af… Geen zin 
om te koken? Reserveer dan  
de huiskok!
Inrichting: 5 slaapkamers, 
4 badkamers, recreatieruimte 
met poolbiljart, grote tuin met 
hottub.
Vanaf € 60,30 p.p. voor een 
weekend, www.villauitzicht.com

GRIMMINCKHOF IN 
SINT-JAN-TER-BIEZEN

Weg van de 
wereld bij Watou
 VOOR 13 PERSONEN  
 + 1 KINDJE TOT 2 JAAR 
In een landelijke omgeving nabij 
Watou ligt het Grimminckhof. 
Deze oude boerderij is nu een 
vakantiehuis waar 12 personen 
kunnen genieten van de rust. 
Poperinge en Ieper liggen allebei 
op een boogscheut. Tip: wie 
houdt van strandwandelingen, 
haalt zijn hartje op aan de stran
den van BrayDunes, op een half 
uurtje van Grimminckhof.
Inrichting: vijf slaapkamers, twee 
badkamers en drie toiletten. Zit
ruimte met houtkachel, grote 
tuin met boomgaard, zwemvijver, 
en tuinmeubelen. Voor de kids is 
er een boomhut, klimtoren en 
glijbaan op echt duinenzand.
Vanaf € 55 p.p. voor een weekend, 
www.grimminckhof.be

Waterlandloft

EROPUIT
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Hoe meer zielen… hoe leuker het weekendje!

DE HEERLIJKHEID IN VIJLEN 
(NEDERLAND)

Authentiek  
vakwerkhuis in 
ZuidLimburg 
 VOOR 10 VOLWASSENEN  
 + 4 KINDEREN 
De Heerlijkheid in Vijlen in Zuid 
Limburg ligt op het eind van een 
doodlopende weg in een land
schap met idyllische vergezichten. 
Er zijn twee accommodaties. 
In het vakwerkhuisje Hans & 
Grietje is er plaats voor maximaal 
4 volwassenen en 2 kinderen. 
Lomberg biedt plaats aan  
10 volwassenen en 4 kinderen. 
De woning is een heerlijke mix 
van authenticiteit en hedendaags 
comfort. Leuk detail: elke slaap
kamer is anders; van bedstede 
tot een ruime ‘master bedroom’. 
Inrichting: 5 slaapkamers (waar
van drie met eigen badkamer),  
living met houtkachel, tweede 
zitkamer met open haard, terras. 
Vanaf € 78,20 p.p. voor een 
weekend, www.deheerlijkheidvijlen.nl

BLAUWPOORT IN 
WESTOUTER

Hop, de fiets op  
in het Heuvelland
 VOOR 28 TOT 36 PERSONEN 
Blauwpoort is een herenhoeve 
uit 1807 die niet verwoest werd 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Nu is het een beschermd monu
ment én een vijfsterrenwoning 
voor groepen tot 36 personen 
die het Heuvelland willen ont
dekken. In de omgeving kun je 
naar hartenlust fietsen of ontdek 
je de hotspots van de tvreeks 
‘Eigen kweek’. Daarna beloon je 
jezelf met wat metime in de 
sauna die knap gelegen is in  
een strakke spiegelbox tussen  
de bomen…
Inrichting: afhankelijk van de 
grootte van de groep huur je 
9 of 12 slaapkamers met eigen 
badkamer. Daarnaast geniet je 
van een sauna, zwemvijver, grote 
tuin met terras, polyvalente 
ruimte met bar…
Vanaf € 68 p.p. voor een weekend, 
www.blauwpoort.be

CHÂTEAU DU BON PLAISIR IN 
NIELLES LÈS BLÉQUIN

Prinsheerlijk 
dromen in 
PasdeCalais 
 VOOR 25 PERSONEN 
Als je zin hebt in een sprookjes
achtig weekendje weg, dan zit je 
gebeiteld bij Château du Bon 
Plaisir. Dit romantische kasteel 
uit 1881 ligt in het NoordFranse 
PasdeCalais. Bloemetjes
behang, oude kroonluchters en 
houten vloeren: hier kom je niets 
tekort voor een betoverend 
uitje. Vanuit de woonkamers  
heb je bovendien een prachtig 
uitzicht op het kasteelpark.  
Bij mooi weer kun je er eten 
onder eeuwenoude bomen. 
Inrichting: meer dan 500 m2 
woonruimte, verdeeld over 
drie verdiepingen, 11 slaap
kamers, 4 badkamers. 
Vanaf € 34 p.p. voor een weekend, 
https://sites.google.com/site/ 
chateaudubonplaisir/ 
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Stel: je wilt een weekendje weg 
met vrienden, maar je wilt wel ’n 
beetje privacy. Je wilt een eigen 
kamer en leefruimte, maar de 
keuken delen zie je dan weer wél 
zitten? Dan zijn de 4 aaneenslui
tende designwoningen Lân, Loft, 
Wetter en Waad ideaal! Het inte
rieur is erg licht dankzij de grote 
ramen met weids uitzicht. De 
huizen liggen op een natuurkam
peerterrein met speeltuin, eigen 

aanlegsteiger met kano’s, tram
poline, overdekte kachelplaats…
Inrichting: twee woningen voor 
4 personen, twee woningen voor 
6 personen. Ze hebben een 
 ingerichte keuken, weids uitzicht, 
woonkamer, vloerverwarming 
beneden…
Vanaf € 62,75 p.p. voor een weekend 
(incl. eindschoonmaak), 
www.itdreamlan.nl

IT DREAMLÂN IN FRIESLAND (NEDERLAND)

Puur natuur in het noorden van 
Nederland  VOOR 20 PERSONEN 
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Zin in een weekendje tussen 
koeien, water en bos? It Flinke
boskje heeft een heerlijke 
vakantieboerderij die je samen 
met een buitenhuis kunt huren 
als groepswoning. De inrichting 
heeft wat weg van een beach- 
house: witte muren, pastelkleu
ren en een lichte houten vloer. 
Er is voldoende ruimte om 
samen te koken en te eten aan 

de lange tafel. Op het terras kun 
je perfect barbecueën en samen 
rond de buitenkachel genieten 
van de sterrenhemel. 
Inrichting: de accommodatie telt 
10 slaapkamers en 6 badkamers 
en is voorzien van alle comfort: 
ingerichte keuken, terras met 
barbecue…
Vanaf € 72 p.p. voor een weekend, 
www.itflinkeboskje.nl

Hier is plaats genoeg voor de hele bende
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IT FLINKEBOSKJE IN HEMELUM (NEDERLAND)

Tussen water en bos in Friesland 
 VOOR 12 TOT 25 PERSONEN 
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 VOOR 16 PERSONEN 
Op zoek naar een unieke locatie? 
Deze Zeelandse watertoren 
dateert van 1896 en werd vorig 
jaar gerestaureerd tot een prach
tig groepsverblijf met historische 
details. Een echte belevenis! De 
slaapkamers liggen op de tweede 
tot vierde verdieping en hebben 
elk een andere sfeer. Vanaf het 
vierde kun je naar de ruimte 

STRANDVILLA’S IN 
NOORDWIJK (NEDERLAND)

Zeelucht 
opsnuiven aan de 
Nederlandse kust
 VOOR 12 TOT 14 PERSONEN 
Een weekendje aan zee is altijd 
een goed idee. De Strandvilla’s 
zijn drie stijlvolle vakantiehuizen 
vlak bij zee, strand en duinen. 
Villa het Katshuis is een statige  
villa voor 14 personen op fiets
afstand van het strand. Het huis 
telt 5 slaapkamers en 3 bad
kamers. De grote tuin is omringd 
door bollenvelden. Villa Zilver
zand is een rustige vakantievilla 
voor 14 personen met jacuzzi in 
de achtertuin. Het interieur is 
modern met een vleugje vintage. 
Er zijn 6 slaapkamers en 2 bad
kamers. Villa Binnenzee is een 
gerenoveerde bollenschuur. 
Heerlijk ruim, stoer ingericht en 
op loopafstand van het strand. 
Het huis telt 5 slaapkamers en 
2 badkamers. 
Verschillende prijzen, zie website: 
www.strandvillas.nl
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ZALIG AAN ZEE IN KNOKKE 
EN BLANKENBERGE

Uitwaaien en 
zandkastelen 
bouwen 
 VOOR 10 TOT 20 PERSONEN 
Wie houdt van verse visjes en het 
ruisen van de zee, zit goed in één 
van de zes vakantiehuizen van 
Zalig aan Zee. De strandhuizen 
hebben een natuurlijke uitstra
ling en zijn ingericht met ruw 
beton en steigerhout. Veel licht 
inval en grote open ruimtes 
maken het vakantiegevoel com
pleet. Alle comfort is voorzien: 
van beddengoed en handdoeken 
tot eindschoonmaak. 
Inrichting: er zijn drie huizen in 
KnokkeHeist, twee in Knokke en 
eentje in Blankenberge. Ze heb
ben allemaal een gezellige living 
met gashaard, slaapkamers met 
comfortabele kingsize bedden en 
ensuite badkamers, een gezellig 
terras met loungebanken…
Vanaf € 70 p.p. voor een weekend in 
de woning in de Pannenstraat 246, 
www.zaligaanzee.be

lopen onder het enorme water
vat en heb je een knap uitzicht 
over de zee en het eiland 
 Walcheren. 
Inrichting: 7 slaapkamers, 
3 badkamers, sauna, grote tuin 
met terras. 
Vanaf € 79,68 p.p. voor een weekend, 
www.watertorenvlissingen.nl  

WATERTOREN IN VLISSINGEN (NEDERLAND)

Met een uniek uitzicht over Walcheren


