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WIJNWANDELING 

Cordoba 
ZWEVEN BOVEN DE WIJNRANKEN 

Deze kabelbaan werd opgetrokken in 1957 door Oos

tenrijkse Alpenspecialisten. Zij slaagden er in om de 

Vidaigneberg en de Baneberg, de zijheuvels van de 

Rodeberg en de Zwarteberg via een kabelbaan met elkaar 

te verbinden. Een nieuwe attractie was geboren. Al die tijd 

lijkt er aan deze stoeltjeslift niets veranderd. Opstappen 

kan aan beide kanten en dan zweef je boven het Heuvel

land en de wijngaard van Entre-Deux-Monts uit. Niet voor 

bange zielen dus. Je betaalt€ 5 voor het zweeftochtje en 

dat kan het hele jaar door elk weekend, 's zomers zelfs 

elke dag. kabelbaancordoba.be 

46 goodbyc 

De Bralle 
ZET EEN KAARS VOOR JE RAAM VANNACHT 

In deze oude smederij eet je zowel huisgemaakte 

hamburgers als lottewangetjes. 's Zomers met zicht op de 

koeien, 's winters zijn er de befaamde candlelight dinners, 

een verrassingsmenu van de chef gecombineerd met alleen 

maar kaarslicht. Pure Westhoekromantiek! debralle.be 

De Monteberg 
MET ZICHT OP DE MONTEBERG 

Boven een van de wijngaarden van Wijndomein 

Monteberg verrijst De Monteberg, een landgoed op een 

berg met fenomenale panorama's die tot in Noord-Frank

rijk reiken. Het domein is 4 hectare groot, kan 24 personen 

te logeren leggen en beschikt bovendien over een poly

valente zaal met bar. De plek voor feestjes dus. Of blijf je 

liever op het panoramische terras hangen? demonteberg.be 

Fika 

SCANDINAVIË IN DE WESTHOEK 

Op de flank van de Kemmelberg, in een beschermd 

landschap, kom je thuis in het heldere Fika. Fika heeft 

twee kamers die je kunt boeken als B&B of in zijn geheel. 

Alle ruimtes werden uit ecologische materialen opgetrok

ken, baden dankzij de grote ramen in het licht en werden 

ingericht met goed gekozen Scandinavisch design. Een ho

nesty bar laat je genieten van streekbiertjes, Heuvellandse 

wijnen en eigen appelsap. In de tuin vind je streekeigen 

planten en bomen, een trampoline, ezel Boeba en twee 

vrolijk blatende schaapjes. Zo dichtbij kan het hoge Noor

den zijn. nka.one 
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XXL - HOE MEER ZIELEN 

ECHOLODGE 

Hollebeke 

Een designlocatie in een oase van groen 

op maat van 32 gasten. Elke kamer heeft 

zijn eigen 'en suite' badkamer. De kroost 

beschikt over een zeer coole speelzolder, 

feesten doe je in de partyroom in de 

kelder en dankzij de overdekte lounge 

kun je zelfs bij slecht weer genieten van 

de tuin en de vergezichten. echo/odge.be, 

vanaf€ 2.750 per weekend 

TENTORRE 

Oedelem 

Grandioos logeren in een kasteel,je hoeft 

er niet eens de lotto voor te winnen. 

Want kasteel Ten Torre, een historisch 

waterkasteel met hoektorens en geschikt 

voor 22 personen, is gewoon als vakan

tiewoning boekbaar. Het eeuwenoude 

kasteel mag dan wat piepen en kraken, 

zijn inrichting is opvallend eigentijds. 

tentorre.be, vanaf€ 2.800 per weekend 

FAMIL YPROOF - KINDEREN BAAS 

LOFT LIVING GARDEN SUITE 

Nieuwpoort 

Deze luxueuze tuinsuite heeft alles 

wat je nodig hebt en meer: een zalig 

jungleterras, een buitendouche, een 

badkamer met sauna en iconische 

designontwerpen. De kroost beschikt 

over een glorieus stapelbed op maat. En 

dat op wandelafstand van de zee, waar 

je strandcabine op je wacht. lottliving

gardensuite.be, vanaf€ 2 90 per nacht 

DOMAINE DE RONCHINNE 

Maillen 

Dit landgoed van 42 hectare bevat 

chique kasteelkamers, elegante boom

gaardresidenties en luchtige tuinsuites, 

maar net zo goed slaapzalen, bivakhuif

karren, een boomhut en een Loft Cube 

of een strakke designcocon in het groen 

met een 360°-panorama. Met restau

rants en openluchtwellness. domainede

ronchinne.be, vanaf€ 69 per nacht 

SAMUUS 

Brakel 

0 DIERBAAR BELGIË! 

Ruimte en stijl. Samuus grossiert in 

beide. En dat terwijl het tot wel 32 

gasten kan logeren. Met faciliteiten 

voor groot en klein. Een zitzak-etage 

om te hangen, een terras groot genoeg 

om te skeeleren, een verkleedhoek, 

een beddenbak , een immense speel

hoek en tal van verstophoekjes. 

samuus.be, vanaf€ 1.660 per weekend 

FIKA 

Kemmel 

De Westhoek met Scandinavische in

slag. Of het beste van twee werelden, 

pal op de Kemmel berg. Fika heeft twee 

heldere, ecologische kamers, een tuin 

met streekeigen planten en bomen, 

een trampoline, ezel Boeba en 

twee vrolijk blatende schaapjes. 

Zo dichtbij kan het Hoge Noorden 

zijn. frka.one, vanaf€ 100 per nacht 
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