slow weekend

Andere adult-only hotels
in België en Nederland

Het blijft wat merkwaardig:
in exotische bestemmingen als
Jamaica en de Dominicaanse
Republiek zijn hotels enkel voor
volwassenen de normaalste zaak
van de wereld geworden.
Maar bij ons durven weinige
hotels zich als 'adult only'
afficheren en houden ze het bij
'niet geschikt voor kinderen'.
Toch vonden we ook in België en
Nederland logeeradressen
waar geen kinderen zijn te
vinden, en de absolute rust voor
koppels dus is gegarandeerd.

relaxhotel in de Oostkantons, uitgebaat door
de familie Pip, zijn meestal enkel volwassenen
te vinden en primeert een zalige rust. Niet te
verwonderen, met faciliteiten als een wellnesscentrum met whirlpools en neveldouches,
en een gastronomisch restaurant met vooral
seizoensproducten op het menu. Enkel in de
kerstvakantie of met carnaval wil hier wel eens
een zeldzaam gezin met kids belanden.
INFO: Hauptstrasse 7, 4780 Sankt Vith.
T:080/22.86.63, www.pip.be, vanaf ¤ 95
voor een tweepersoonskamer met ontbijt.

NEDERLAND
NH Sparrenhorst
op de Veluwe
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BELGIË
Auberge du Notaire
in Vielsalm
Negen lichte en ruime gastenkamers in een
voormalige meesterswoning waar wijlen
notaris Alain Delire woonde en werkte: dat is
de grandioze locatie van dit charmante adres,
uitgebaat door het Nederlandse gastenpaar
Monique van Schijndel en Mart van der
Heijden. De grandeur van vroeger - Horta en
barok - is net zoals het parket en de schouwen bewaard, maar wordt gecombineerd
met moderne, origineel ingerichte kamers.
Via de achterdeur loop je zo de ommuurde
grote parktuin in en valt de rust van het
Ardense platteland als een deken over je
heen. De kamers komen bewust zonder tv,
want hier kom je om te genieten van de
omgeving, de persoonlijke aandacht én de
seizoensgebonden keuken van de eigenaars.
INFO: Rue Général Jacques 11, 6690 Vielsalm.
T:080/78.56.70, www.aubergedunotaire.be,
vanaf ¤ 94,50 voor een tweepersoonskamer
met ontbijt.

Château des Thermes
in Chaudfontaine
Dit kuurcentrum annex viersterrenhotel huist
in een 18de-eeuws kasteel in Chaudfontaine.
De 47 kamers (Authentique/Confort/Junior)
zijn eerder klassiek ingericht, maar de thermen zijn één van de mooiste van ons land. De

toegang is verboden voor kinderen onder de
12, waardoor je in alle rust en sereniteit kunt
genieten van o.a. het thermaal buitenbad van
34°C, 3 sauna's en de hammam. Bekijk de
website voor aantrekkelijke arrangementen in
het gastronomische restaurant.
INFO: Rue Hauster 9, 4050 Chaudfontaine.
T:04/367.80.67, www.chateaudesthermes.be,
vanaf ¤ 99 voor een tweepersoonskamer met
ontbijt en gratis toegang tot de thermen.

De Pits in Zolder
Vlak naast het racecircuit van Zolder ligt dit
hippe hotel, dat onlangs een leuke makeover
kreeg. De 24 kamers zijn sfeervol gedecoreerd met designmeubelen en foto's van
racewagens en piloten aan de muur, en je
kunt gratis gebruik maken van wifi. Het wellnessgedeelte is even trendy, en omvat sauna
en stoombad, jacuzzi en zwembad. Kinderen
jonger dan 18 zijn er niet toegelaten. Vanop
het terras van de brasserie heb je een knap
uitzicht op het racecircuit. Goed voor je oren:
als er racepiloten trainen, dan doen ze dat
enkel tussen 9 en 17 uur.
INFO: Sterrenwacht 143, 3550 Heusden-Zolder.
T:011/85.82.82, www.lodge-hotels.be, vanaf ¤ 90
voor een tweepersoonskamer, ontbijt en wellness inbegrepen (¤ 180 tijdens raceweekends).

Pip-Margraff
in Sankt Vith
In dit traditionele maar zeer comfortabele

Dit hypermoderne, trendy conferentiehotel
zonder kinderen ligt in Nunspeet, in de buurt
van het schitterende Nationale Park De Hoge
Veluwe. De 117 kamers bevinden zich vlak
naast het doodstille Belvédère Bos, hebben
een designinterieur en er is ook een zwembad
en sauna om zakenlui te bekoren. Tijdens de
weekends verandert dit uitstekende viersterren kunst- en designhotel van sfeer, want dan
wordt het een echte genietersplek met veel
aantrekkelijke en goedgeprijsde arrangementen rond de thema's fiets, golf, beauty en
culinair. In de EveZZ Grill en het OINC! Restaurant wordt voor je ogen een à la carte-menu
bereid. De Hoge Veluwe met o.a. het KröllerMüllermuseum ligt op een halfuur rijden.
INFO: Eperweg 46, Nunspeet.
T:+31/(0)341.255.911, www.nh-hotels.nl,
vanaf ¤ 81 voor een tweepersoonskamer met
ontbijtbuffet en gebruik van zwembad en sauna.

Hotel Ter Duyn
in Zeeland
Het statige en luxueuze Hotel Ter Duyn in
Domburg kreeg recent een volledige upgrade. Nu telt het nog slechts acht luxueuze
suites, waarin kinderen niet zijn toegelaten.
Allemaal zijn ze ingericht met een complete
kitchenette, een luxebadkamer, flatscreens,
breedbandinternet en een Nespressoapparaat. 'Een weekend uitwaaien' mag je
hier gerust letterlijk nemen, want het balkon
biedt uitzicht op zee en duinen en het
Noordzeestrand ligt op amper 30 meter. Een
betere locatie voor je verblijf in het meest
idyllische badplaatsje van Zeeland is er niet.
INFO: PJ Eloutstraat 1, 4357 AH Domburg.
T:+31/(0)118.584.400, www.hotelterduyn.nl,
vanaf ¤ 130 voor een tweepersoonskamer
inclusief ontbijt. ■
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