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MAAK KENNIS MET UW KNACK CLUBKAART
Als Knackabonnee hebt u samen met de Knack Club Voordelengids
2021 uw persoonlijke Knack Clubkaart ontvangen. Deze kaart
bevat naast uw naam ook uw abonneenummer. Hou uw Knack
Clubkaart bij de hand en geniet het hele jaar door van de
voordelen.

GRATIS TICKETS EN KORTINGEN
Het vaste kortingsaanbod ontdekt u in deze gids. Het is ook online
raadpleegbaar op www.knackclub.be. Daarnaast maakt u elke
week kans op gratis tickets voor concerten, voorstellingen en films,
boeken, cadeaus... Dat aanbod kunt u terugvinden in de wekelijkse
Knack Clubpagina’s in uw Knack. Surf naar knackclub.be voor een
overzicht – meespelen kan nadat u zich hebt aangemeld.

KNACK CLUBKAART 5

VAKANTIES
Knacklezers slaan graag de vleugels uit. We zoeken dus naar
topaanbiedingen voor uw vakanties. Ook in 2021 boekt u vakanties
tegen erg voordelige prijzen.

SERVICE VOOR ABONNEES
Hebt u vragen of een klacht? Verhuist u? Of wilt u Knack laten
doorsturen naar uw vakantieadres? Stuur dan een e-mail naar
info@abonnementen.be, surf naar abonnementen.be
of bel naar 078 35 33 13.

PROBLEMEN MET UW
REGISTRATIEGEGEVENS ONLINE?

Stuur een e-mail naar helpdesk@knack.be
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BRUGGE 7

© INGE KINNET

GROENINGEMUSEUM

30%
KORTING

De paradepaardjes van dit museum zijn de
Vlaamse primitieven. U vindt er topstukken van de
belangrijkste meesters van de vroeg-Nederlandse
schilderkunst uit de 15e en begin 16e eeuw:
Jan van Eyck, Hans Memling, Hugo van der
Goes, Gerard David, Hiëronymus Bosch en hun
tijdgenoten.
De collectie bevat daarnaast pareltjes van
renaissance- en barokmeesters, zoals Ambrosius
Benson, Lancelot Blondeel, Pieter Pourbus, Pieter
Bruegel de Jonge, Jacob van Oost en Peter
Lely. U vindt er bovendien een zeer verfijnde
selectie van Brugs neoclassicistisch werk uit de
laatste decennia van de 18e en het begin van de
19e-eeuw.

VLAANDEREN

Het Groeningemuseum is een dynamische
plek: de collectie wisselt geregeld en u kunt
genieten van prestigieuze tentoonstellingen met
internationale allure.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op
vertoon van hun Knack Clubkaart
30% korting op de toegangsprijs.
Korting geldig voor max. 2 pers./
Knack Clubkaart tot eind 2021.

www.museabrugge.be
musea.reservatie@brugge.be
050 44 87 43
Groeningemuseum,
Dijver 12, Brugge

8 BRUGGE

BRUGGE 9

SINT-JANSHOSPITAAL
© INGE KINNET

© INGE KINNET

GRUUTHUSEMUSEUM

30%

30%

KORTING

Het stadspaleis van de heren van Gruuthuse is na
een grondige restauratie een absolute blikvanger.
De gevels zien er stralend uit. Vernieuwde zalen,
een nieuw museumconcept en bijzondere
collectiestukken wachten om herontdekt te
worden.
Het Gruuthusemuseum neemt u mee naar drie
cruciale periodes in de rijke Brugse geschiedenis.
De Bourgondische bloeiperiode van de stad,
de iets minder bekende 17e en 18e eeuw en de
historistische ‘heruitvinding’ van Brugge in de 19e
eeuw.
Deze drie periodes komen tot leven in meer dan
600 collectiestukken die elk een eigen verhaal
vertellen. Van majestueuze wandtapijten tot unieke
gotische glasramen, van elegante houtsculpturen
tot historisch kant, schilderijen, porselein en zilver.
Blikvanger is de authentieke laat-15e-eeuwse
bidkapel die de verbinding maakt tussen het
paleis en de Onze-Lieve-Vrouwekerk, met uitkijk
op het gotische koor van de kerk.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op
vertoon van hun Knack Clubkaart
30% korting op de toegangsprijs.
Korting geldig voor max. 2 pers./
Knack Clubkaart tot eind 2021.

www.museabrugge.be
musea.reservatie@brugge.be
050 44 87 43
Gruuthusemuseum,
Dijver 17c, Brugge

KORTING

Het Sint-Janshospitaal is een van de oudste
hospitaalgebouwen van Europa. Schilderijen,
beelden, meubelen, zilverwerk en tinnen voorwerpen
zijn de getuigen van eeuwenlange zieken- en
zielszorg op deze plek. De middeleeuwse
ziekenzalen en de bijbehorende kerk en kapel
herbergen een imposante collectie kunstwerken en
medische instrumenten.
U komt oog in oog te staan met het werk van Hans
Memling, een van de meest gerenommeerde
Vlaamse primitieven. Het museum bezit zes
topwerken van zijn hand. Vier werden speciaal voor
deze locatie gecreëerd en zijn er al sinds de late 15e
eeuw thuis. Het beroemde ‘Ursulaschrijn’ is een van
Memlings grootste meesterwerken en een absolute
publiekslieveling.
Het eikenhouten dakgebinte op de Diksmuidezolder
boven de ziekenzaal behoort tot de oudste en meest
monumentale van Europa. Bezoek ook zeker de
hospitaalapotheek met een authentiek interieur uit
het midden van de 17e eeuw en de kruidentuinen.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op
vertoon van hun Knack Clubkaart
30% korting op de toegangsprijs.
Korting geldig voor max. 2 pers./
Knack Clubkaart tot eind 2021.

www.museabrugge.be
musea.reservatie@brugge.be
050 44 87 43
Sint-Janshospitaal,
Mariastraat 38, Brugge

10 BRUGGE
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© CEL FOTOGRAFIE STAD BRUGGE

VOLKSKUNDEMUSEUM
© JAN D'HONDT

STADHUIS BRUGGE

1+1
TICKET
GRATIS

De monumentale gevel verraadt meteen al het
belang van dit gebouw. De eerste steen werd
gelegd in 1376 en daarmee behoort dit stadhuis
tot de oudste van de Nederlanden. Het gebouw
inspireerde talrijke bouwmeesters en had een grote
invloed op de gotische burgerlijke bouwstijl in de
stad.
Via een indrukwekkende trap bereikt u de
Gotische Zaal op de eerste verdieping, waar
muurschilderingen uit het begin van de 20e eeuw
de geschiedenis van Brugge in beeld brengen. In de
historische zaal daarnaast komt nog meer Brugse
bestuursgeschiedenis tot leven aan de hand van
originele documenten en schilderijen.
Op de benedenverdieping staat u oog in oog
met levensgrote portretten van voormalige
machthebbers: burgemeesters, koningen, keizers
en zelfs Napoleon. U ontdekt er voorts de evolutie
van de Burg, het plein voor het stadhuis, ooit het
burgerlijke en religieuze bestuurscentrum van de
stad.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op
vertoon van hun Knack Clubkaart
2 tickets voor de prijs van 1. Korting
geldig voor max. 2 pers./Knack
Clubkaart tot eind 2021.

www.museabrugge.be
musea.reservatie@brugge.be
050 44 87 43
Stadhuis,
Burg 12, Brugge

1+1
TICKET
GRATIS

In het Volkskundemuseum ontdekt u het gewone
dagelijkse leven in Brugge in de 19e en begin
20e eeuw. U betreedt een oud klaslokaaltje, een
oude apotheek, een kleermakersatelier, een
suikerbakkerij en kruidenier. Het lijkt of de tijd
stilstaat in deze gerestaureerde ‘werkmanshuisjes’.
In alle kamers is een schat aan oude voorwerpen
te vinden: tabaksproducten, kunstig gesneden
pijpenkopjes, bedevaartvaantjes, oude
kinderspelletjes, koek- en chocoladevormen.
De zwarte kat Aristide is de mascotte van het
museum. Misschien komt onze kat tegen uw
benen spinnen terwijl u geniet van een fris Brugs
biertje in de museumherberg. De bovenverdieping
van het museum is gereserveerd voor tijdelijke
tentoonstellingen.
Elke eerste en derde donderdag van de maand
vult de spekkenbakker het museum met zoete
geuren.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden genieten op
vertoon van hun Knack Clubkaart
2 tickets voor de prijs van 1. Korting
geldig voor max. 2 pers./Knack
Clubkaart tot eind 2021

www.museabrugge.be
musea.reservatie@brugge.be
050 44 87 43
Volkskundemuseum,
Balstraat 43, Brugge

12 GENT
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MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE
© FULCO / BJORN COMHAIRE

HANDELSBEURS

1+1

30%

TICKET
GRATIS

KORTING

Handelsbeurs Concertzaal presenteert een
brede waaier aan muziek: van klassiek en
hedendaags, over jazz en wereldmuziek tot rock
en pop. Daarnaast zijn er concerten op maat van
kinderen vanaf 6 jaar. Dit unieke, internationale
programma bekoort en boeit telkens weer een
breed publiek. De Handelsbeurs is gehuisvest in
een historisch gebouw op de Gentse Kouter.
De concerten vinden plaats in de akoestisch
perfecte concertzaal. Bijpraten en nagenieten
kan in de sfeervolle foyer, waar de artiesten na
de voorstelling hun fans vaak persoonlijk komen
begroeten. Schrijf u in op de nieuwsbrief via
handelsbeurs.be en blijf op de hoogte van het
programma.

VOORDEEL KNACK CLUB
Krijg 30% korting op de ticketprijs voor
concerten in de Handelsbeurs. Wanneer
u uw tickets bestelt via handelsbeurs.
be vult u de abonneecode in die u op
uw Knack Clubkaart terugvindt. Deze
korting kunt u gebruiken vanaf januari
2021. Nieuwe abonnees (na 5/1/2021)
krijgen de korting op vertoon van hun
Knack Clubkaart in het ticketbureau
(Sint Baafsplein 17, Gent) of aan de
avondkassa in de Handelsbeurs.
www.handelsbeurs.be
info@handelsbeurs.be

Muziekcentrum De Bijloke is er voor iedereen
die houdt van klassieke muziek, muziektheater,
verrassende nieuwe muziek, jazz of muzikale
familievoorstellingen, en dit vlak bij het prachtige,
historische kader van Gent. Een concert in De
Bijloke is synoniem met muzikale verwondering
in een uniek historisch gebouw. Ja, het is zelfs
een van de oudste concertgebouwen ter wereld
dat het hele jaar door concerten programmeert.
Wekelijks zijn er concerten met artiesten van
allerlei pluimage. Het is een plek waar publiek
en muzikanten elkaar ontmoeten, uitdagen en
inspireren.
Surf naar www.debijloke.be en en laat u verleiden
tot het ideale avondje uit.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2
tickets voor de prijs van 1. Deze
korting is geldig op een selectie
van concerten en reeksen. Voor
de concerten die in het najaar van
2021 plaatsvinden, kunt u vanaf
01/09/21 tickets met korting kopen.
Meer info op www.debijloke.be.
Korting enkel geldig op vertoon van
de Knack Clubkaart aan de balie.
www.debijloke.be
tickets@debijloke.be

09 265 91 60

09 323 61 00

Handelsbeurs Concertzaal,
Kouter 29, Gent

Muziekcentrum De Bijloke,
Bijlokekaai 7, Gent
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MAS

RED STAR LINE MUSEUM
© FREDERIK BEYENS

© ANS BRYS

MUSEUM AAN DE STROOM

30%

30%

KORTING

Het MAS is het grootste museum van Antwerpen.
Zeven museumzalen en meer dan 500.000
collectiestukken vertellen elk hun eigen intrigerende
verhaal. Laat u verrassen door boeiende
tentoonstellingen over het heden, de toekomst en
het verleden van Antwerpen en de wereld.
100 jaar geleden verwierf Antwerpen zijn Congolese
collectie. Nog tot 13 september stelt de expo "100 x
Congo. Een eeuw Congolese kunst in Antwerpen"
100 van deze werken centraal. Het MAS nodigt u
uit om kritisch na te denken over de beeldvorming
van Afrikanen doorheen de tijd. Op 30 oktober
2021 opent de kleurrijke expo "Luister. Gevonden
verhalen uit de stad". Samen met Dimitri Leue
voert het museum de collectiestukken op in een
luisterspel over spannende en ontroerende verhalen
uit Antwerpen. Begin december opent de expo
"Vracht" over Antwerpen en de haven. We stappen
in zevenmijlslaarzen door de geschiedenis om te
laten zien wat de stad binnenkomt en wat zij via de
haven aan de wereld teruggeeft.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen
30% korting op de toegangsprijs.
Korting geldig op vertoon van de
Knack Clubkaart tot eind 2021.

www.mas.be
mas@antwerpen.be
03 338 44 00
MAS | Museum aan de Stroom,
Hanzestedenplaats 1,
Antwerpen

KORTING

Twee miljoen passagiers maakten met de
stoomschepen van Red Star Line de oversteek
van Antwerpen naar Noord-Amerika. Hun
verhalen, die van de rederij die hen vervoerde en
die van de stad en de haven staan centraal in het
museum.
Nog tot september 2021 pakt het Red Star
Line Museum uit met de expo "Destination
Sweetheart", over liefdesmigratie van de Red
Star Line-periode tot vandaag. Met brieven en
persoonlijke objecten sleept de expo u mee in
beklijvende liefdesverhalen over de grenzen heen.
Naar aanleiding van de 70e verjaardag van het
Vluchtelingenverdrag van Genève opent op 25
november 2021 een spraakmakende expo "70
jaar Genève". Daarin onderzoekt het museum wat
het - los van de wetten - écht betekent om op de
vlucht te zijn.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen
30% korting op de toegangsprijs.
Korting geldig op vertoon van de
Knack Clubkaart tot eind 2021.

www.redstarline.be
redstarline@antwerpen.be
03 298 27 70
Red Star Line Museum,
Montevideostraat 3,
Antwerpen

16 ANTWERPEN

ANTWERPEN 17

MUSEUM VLEESHUIS
© LUCID

LETTERENHUIS

30%

30%

KORTING

Het Letterenhuis is het literaire archief van
Vlaanderen, het geheugen van de literatuur.
Het bewaart ruim twee miljoen brieven en
manuscripten van grote en kleine Vlaamse
schrijvers en dichters uit de afgelopen twee
eeuwen en documenten van tientallen uitgevers
en literaire tijdschriften. Minder bekend is de ruime
collectie culturele affiches.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen
30% korting op de toegangsprijs.
Korting geldig op vertoon van de
Knack Clubkaart tot eind 2021.

www.letterenhuis.be
letterenhuis@antwerpen.be
03 222 93 20
Letterenhuis,
Minderbroedersstraat 22,
Antwerpen

KORTING

Het Vleeshuis is veel meer dan een historisch
gebouw. In het museum maakt u een reis door
het muzikale verleden van Antwerpen. We
beginnen in de hoven en eindigen in de dansen concertzalen. U hoort de muziekstukken
die vroeger gespeeld werden, ziet hoe de
instrumenten gemaakt werden en u ontdekt
de verrassende evolutie die muziek en dans
doormaakten.
Het museum vertelt de verhalen van de
torenblazers, speelmannen, beiaardiers en
burgerdames. U geniet van muziek op straat, op
de toren en kiosken, of in danshuizen, kerken en
theaters.
Muziek die de mis opluisterde of muziek om op te
dansen tijdens een trouwfeest. Marsmuziek om de
troepen in het gelid te laten lopen of de beiaard
die de dag in tijdsblokken opdeelt. Muziek werd
om uiteenlopende redenen en door diverse
muzikanten gespeeld en vervulde een cruciale rol
in het maatschappelijke leven van de stad.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen
30% korting op de toegangsprijs.
Korting geldig op vertoon van de
Knack Clubkaart tot eind 2021.

www.museumvleeshuis.be
vleeshuis@antwerpen.be
03 292 61 01
Museum Vleeshuis I Klank van de Stad,
Vleeshouwersstraat 38,
Antwerpen

18 ANTWERPEN
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RUBENSHUIS
© KIK-IRPA BRUSSEL

MUSEUM PLANTIN-MORETUS

30%

30%

KORTING

In het Museum Plantin-Moretus komt het
verhaal van Christoffel Plantijn en de familie
Moretus helemaal tot leven. Christoffel Plantijn
en zijn schoonzoon, Jan Moretus, waren een
revolutionair duo. Zij waren de eerste drukkers
op industriële schaal. De Steve Jobs en Mark
Zuckerberg van hun tijd. Wandel binnen in de
wereldberoemde drukkerij en woning alsof u
vriend aan huis bent.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen
30% korting op de toegangsprijs.
Korting geldig op vertoon van de
Knack Clubkaart tot eind 2021.

www.museumplantinmoretus.be
museum.plantin.moretus@
antwerpen.be
03 221 14 50
Museum Plantin-Moretus,
Vrijdagmarkt 22, Antwerpen

KORTING

In het Rubenshuis in Antwerpen heet Peter Paul
Rubens (1577 - 1640) u persoonlijk welkom. Hier
woonde een van de grootste kunstenaars ooit,
met zijn eerste en tweede vrouw, en kinderen.
Hier schilderde hij in zijn majestueuze atelier,
samen met zijn medewerkers. Hier kuierde en
filosofeerde hij met vrienden in zijn tuin. Hier
koesterde hij zijn weergaloze kunstverzameling.
Hier stierf hij in 1640. In zijn huis toont Rubens echt
wie hij was: schilder, kunstverzamelaar, vader,
vriend én architect, want het belangrijkste deel
van dit ‘palazzo’ aan de Schelde ontwierp hij
immers zelf.
De eyecatchers van het Rubenshuis, de portiek en
het tuinpaviljoen, schitteren na de restauratie. De
gebeeldhouwde details komen na een minutieuze
behandeling opnieuw tot hun recht en een unieke
glazen vlinderluifel beschermt de portiek.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen
30% korting op de toegangsprijs.
Korting geldig op vertoon van de
Knack Clubkaart tot eind 2021.

www.rubenshuis.be
rubenshuis@antwerpen.be
03 201 15 55
Rubenshuis,
Wapper 9-11, Antwerpen
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MUSEUM MAYER VAN DEN BERGH

DIVA

© ANS BRYS

© FREDERIK BEYENS

MUSEUM VOOR DIAMANT, JUWELEN EN ZILVER

30%

30%

KORTING

Tijdens zijn korte leven verzamelt Fritz Mayer van
den Bergh (1858-1901) zo’n 3000 kunstobjecten,
waaronder 'Dulle Griet' van Bruegel. Na zijn
plotse dood vervult moeder Henriëtte zijn
wens: een museum voor zijn adembenemende
collectie. Wie het museum vandaag bezoekt,
stapt een wereld binnen vol schilderijen,
retabels, beeldhouwwerken, handschriften
en wandtapijten. Stuk voor stuk opgesteld
in een sfeervol interieur vol delicate, kleine
kunstschatten.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen
30% korting op de toegangsprijs.
Korting geldig op vertoon van de
Knack Clubkaart tot eind 2021.

www.museummayervandenbergh.be
mmb@antwerpen.be

03 338 81 88
Museum Mayer van den Bergh,
Lange Gasthuisstraat 19,
Antwerpen

KORTING

DIVA is hét museum voor diamant, juwelen en
zilver in Antwerpen. U maakt kennis met de rijke
geschiedenis van diamant en de edelsmeedkunst
in Antwerpen, en ontdekt alles over de handel, het
vakmanschap en de consumptie van de ultieme
luxegoederen. In 2021 programmeert DIVA twee
bijzondere tentoonstellingen. Nog t.e.m. 14 maart
loopt de tentoonstelling "The Jeweller´s Art".
Revolutionaire juwelen uit de jaren 60 en 70. Duik
in de swinging sixties & seventies en ontdek de
juwelen, mode, muziek en stijl uit deze bruisende
periode. Van 5 maart tot 15 augustus presenteert
DIVA in samenwerking met het Victoria & Albert
Museum in Londen de tentoonstelling "V&A
Masterpieces in Miniature": schatten uit de
Rosalinde en Arthur Gilbert Collectie.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen
30% korting op de aankoop van
een ticket voor de permanente
tentoonstelling. Korting geldig op
vertoon van de Knack Clubkaart
tot eind 2021.

www.divaantwerp.be
info@divaantwerp.be
03 360 52 52
DIVA,
Suikerrui 17 - 19,
Antwerpen
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ZOO ANTWERPEN / ZOO PLANCKENDAEL
©KMDA2020

GALLO-ROMEINS MUSEUM

30%

30%

KORTING

De permanente tentoonstelling van dit met
prijzen overladen museum brengt het verhaal
van de mens in onze regio, van in de prehistorie
tot het einde van de Romeinse tijd. Meer dan
2000 authentieke objecten komen tot hun recht
in een sfeervol decor. Ook films, maquettes en
levensechte figuren in kunsthars brengen u in de
ban van het verre verleden.
Van 6 februari t.e.m. 1 augustus loopt de tijdelijke
expositie ‘Oog in oog met de Romeinen’. In een
eigentijds decor ontdekt u 250 topstukken van
het British Museum. Bijzonder zijn de films met
getuigenissen van mensen die er zelf bij waren.
Ze vertellen hoe het écht was om te leven in het
Romeinse Rijk.
Het Gallo-Romeins Museum is prima geschikt voor
een bezoek met kinderen. Meer informatie vindt u
op de website.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen
30% korting op de aankoop van
een ticket voor de permanente
tentoonstelling. Korting geldig op
vertoon van de Knack Clubkaart
tot eind 2021.

www.galloromeinsmuseum.be
grm@limburg.be
01 267 03 30
Gallo-Romeins Museum,
Kielenstraat 15, Tongeren

KORTING

ZOO Antwerpen schittert als best bewaarde
19e-eeuwse landschapstuin in Franse stijl. Wandel
door deze groene oase van rust in de stad en
bewonder de architectuur. Sta even stil voor de
historische aravolière en maak kennis met de
opvallende bewoners. Kuier tussen de bedreigde
gorilla´s en chimpansees in de Mensapenvallei.
ZOO Antwerpen brengt u dichter bij de dieren.
In ZOO Planckendael genieten de bonobo’s van
hun nieuwe, uitgebreide verblijf in Continent
Afrika, dat bruist van het leven. In Continent Azië
trekken onze kleinste olifantjes Tun Kai en Suki
uw aandacht. In ZOO Planckendael hopt u van
continent naar continent. Klepperende ooievaars?
Typisch Europees. Speelse goudkopleeuwaapjes?
Dan bent u in Amerika. Australië pakt dan weer
uit met koala’s en Tasmaanse duivels. Een
avontuurlijke wereldreis maken? Dat doet u
gewoon in ZOO Planckendael.

VOORDEEL KNACK CLUB
Ga met Knack Club
naar ZOO Antwerpen of
ZOO Planckendael

www.zooantwerpen.be
03 224 89 10
ZOO Antwerpen, Koningin
Astridplein 20-26, Antwerpen
www.zooplanckendael.be
03 224 89 10
ZOO Planckendael,
Leuvensesteenweg 582,
Mechelen (Muizen)

24 ANTWERPEN / MECHELEN

©KMDA2020

ZOO ANTWERPEN / ZOO PLANCKENDAEL

30%
KORTING

Met deze uitknipbare voucher geniet u
eenmalig 30% korting bij aankoop van 1 tot
max. 4 dagtickets voor ZOO Antwerpen of
ZOO Planckendael. Knip de voucher uit en
breng die mee naar het dierenpark op de dag
van uw bezoek. Vergeet ook zeker uw Knack
Clubkaart niet. Hou de website in de gaten
voor updates rond de coronamaatregelen.
Een bezoek moet mogelijks vooraf
gereserveerd worden.

21ABOKNACL

VOORWAARDEN
*In ruil voor deze bon en op
vertoon van uw Knack Clubkaart
krijgt u 30% korting per persoon
bij aankoop van 1 tot max. 4
dagtickets aan standaardtarief.
De tickets dienen gelijktijdig
aangekocht te worden en zijn
enkel geldig in ZOO Antwerpen
of ZOO Planckendael op de dag
van aankoop. Niet inwisselbaar
in speciën, niet cumuleerbaar
met andere acties, promoties
of voordelen. Actie geldig tot
31/12/2021. Kopieën worden
niet aanvaard. Niet geldig op
eerder aangekochte dagtickets.
Niet geldig op tickets voor de
lichtfestivals.

BRUSSEL
& WALLONIË

26 BRUSSEL

BRUSSEL 27

WIELS

CENTRALE
©JOHAN DEHON

FOR CONTEMPORARY ART

1+1

1+1

TICKET
GRATIS

WIELS is het toonaangevende centrum voor
hedendaagse kunst midden in de hoofdstad van
Europa. Het is een plek voor vernieuwende ideeën
en creatieve ervaringen. WIELS wil het debat
verrijken, nieuwe perspectieven aanreiken en de
zintuigen prikkelen met een gedurfd programma.
WIELS, dat in een dicht verleden werd opgestart
door kunstliefhebbers, beschikt daarvoor over
een emblematisch gebouw. Er is ruimte voor
tijdelijke tentoonstellingen van gerenommeerde
kunstenaars en opkomend talent, en de productie
van nieuwe werken en nieuwe ideeën. Via het
internationale residentieprogramma worden
ideeën en praktijken gedeeld en uitgewisseld.
Vergeet ook zeker de talrijke conferenties en
workshops voor diverse doelgroepen niet.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2
tickets voor de prijs van 1. Korting
geldig op vertoon van de Knack
Clubkaart tot eind 2021.

www.wiels.org
welcome@wiels.org
02 340 00 53
WIELS,
Van Volxemlaan 354, Brussel

TICKET
GRATIS

De CENTRALE for contemporary art, die gehuisvest
is in een voormalige elektriciteitscentrale, biedt
zowel thematische tentoonstellingen als projecten
van Brusselse en buitenlandse kunstenaars.
In 2021, ter gelegenheid van haar 15e verjaardag,
viert de CENTRALE for contemporary art haar
stad, haar kunstenaars en haar inwoners met
onder andere twee grote projecten: "BXL
UNIVERSEL II : multipli.city" (03 > 09/2021),
een tentoonstelling/forum/project met tal
van evenementen in samenwerking met 10
kunstenaars, 5 Brusselse sociaal–artistieke
projecten en burgerinitiatieven. Met "We are all
outsiders" (10.2021 > 03.2022) stelt Els Dietvorst
meer dan een tentoonstelling voor. Haar project,
ontstaan uit een intense dialoog met meerdere
kunstenaars, focust op kunst als “beleving”.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2
tickets voor de prijs van 1. Korting
geldig op vertoon van de Knack
Clubkaart tot eind 2021.

www.centrale.brussels
info@centrale.brussels
02 279 64 44
CENTRALE.hall & CENTRALE.box,
Sint-Katelijneplein 44, Brussel
CENTRALE.lab
Sint-Katelijneplein 16, Brussel

28 LA HULPE

LOUVAIN-LA-NEUVE 29

© NICOLAS BOREL – ATELIER CHRISTIAN DE
PORTZAMPARC

HERGÉ MUSEUM
© FONDATION FOLON/ADAGP, PARIS, 2020

FONDATION FOLON

1+1
TICKET
GRATIS

Fondation Folon bevindt zich in het Regionaal
Domein van Solvay in Terhulpen. Dit museum
toont de internationale carrière van de Belgische
kunstenaar Jean-Michel Folon (1934-2005).
Ontdek naast de vaste collectie de bijzondere
expo "Les Affiches de Folon" - van 27 maart tot 7
november 2021. In deze tijdelijke tentoonstelling
worden meer dan 200 onuitgegeven affiches van
de kunstenaar geëxposeerd.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2
tickets voor de prijs van 1 (inclusief
tijdelijke tentoonstelling). Korting
geldig op vertoon van de Knack
Clubkaart tot eind 2021.

www.fondationfolon.be
info@fondationfolon.be
02 653 34 56
Fondation Folon,
Drève de la Ramée 6A,
La Hulpe

1+1
TICKET
GRATIS

Het Hergé Museum is het grootste museum
ter wereld dat helemaal gewijd is aan een
stripauteur. En dit op een uitzonderlijke locatie,
ontworpen door de Franse architect Christian de
Portzamparc. Het decor is niet toevallig gekozen.
Het prachtige kleurenpalet doet het mythische
werk van de Meester van de Klare Lijn alle eer
aan.
Het grafische erfgoed van Hergé is
verbazingwekkend rijk: originele tekeningen,
archiefdocumenten, films, maquettes, zeldzame
en waardevolle objecten brengen deze grote
dromenmachine tot leven.
De kunst van de geestelijke vader van Bobbie en
Kuifje, met wie het stripverhaal in Europa begon,
wordt er in al haar facetten tentoongesteld:
Hergé als illustrator, letteraar, scenarist,
reclameontwerper en soms ook schilder, uitvinder
van een grafische stijl waarop de tand des tijds en
modegrillen geen vat hebben.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2
tickets voor de prijs van 1. Korting
geldig op vertoon van de Knack
Clubkaart tot eind 2021.

www.museeherge.com
info@museeherge.com
010 488 421
Hergé Museum,
rue du Labrador, 26,
Louvain-la-Neuve

30 NAMEN

THEUX 31

FORESTIA
© SÉBASTIEN ROBERTY

CITADEL VAN NAMEN

1+1

30%

TICKET
GRATIS

KORTING

Ontdek de geschiedenis van de Citadel van
Namen, het historische fort dat is geclassificeerd
als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië.
De Citadel van Namen ligt op de heuvel vlak
bij de samenvloeiing van Samber en Maas.
Deze strategische positie, op het kruispunt van
verschillende internationale routes, maakte dat
de Citadel een belangrijke plaats werd in Europa.
De functie van de vesting was dit kruispunt te
verdedigen en te bewaken. Er is dan ook door
de eeuwen heen fel om de burcht gevochten.
Met uw Knack Clubkaart krijgt u korting op de
Citadelle Pass, waarmee u toegang hebt tot
de volgende attracties: een rondleiding door
de ondergrondse gangen, een bezoek aan de
expo in het bezoekerscentrum Terra Nova en een
rondrit met toelichting in het toeristentreintje.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden krijgen 30%
korting op de aankoop van een
Citadelle Pass. Korting geldig op
vertoon van de Knack Clubkaart
tot eind 2021.

www.citadelle.namur.be
info@citadelle.namur.be
081 24 73 70
Citadel Namen,
bezoekerscentrum Terra Nova,
Route Merveilleuse 64, Namen

Forestia is de ideale keuze wanneer u een
daguitstap plant met het hele gezin. Met zowel
een dieren- als avonturenpark en een ware
Forest’bar zult u zich geen moment vervelen.
Ontdek in Forestia de belangrijkste uitgestorven
en nog levende roofdieren van ons klimaat. In
het dierenpark vindt u maar liefst 30 diersoorten
die zich nagenoeg vrij kunnen bewegen. Het
avonturenpark is al toegankelijk vanaf 2 jaar.
Het bestaat onder meer uit een avontuurlijk
boomtraject dat u de kans geeft het woud te
overschouwen en zijn bewoners te bewonderen.
Kom tijdens uw bezoek zeker eens langs in de
Forest’bar. Deze resto-bar in het hartje van het
woud heeft een seizoensgebonden menukaart
voor elk budget. Vanaf het terras, dat uitgeeft op
een groot speelterrein, kunt u de dieren op veilige
afstand spotten.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen
2 tickets voor de prijs van 1
(volwassenen – enkel geldig voor
het dierenpark, het is mogelijk om
het supplement 'Avontuur' bij te
betalen). Korting geldig op vertoon
van de Knack Clubkaart tot eind
2021.

www.forestia.be
hello@forestia.be
087 54 10 75
Forestia,
rue du parc 1, Theux

32 LA LOUVIÈRE

CENTRUM VOOR GRAFISCHE KUNST
EN HET GEDRUKTE BEELD

1+1
TICKET
GRATIS

Het Centrum voor grafische kunst en het gedrukte
beeld is een museum dat aan de drukkunst
gewijd is. Het bevindt zich in La Louvière. Het
CGKGB is een unieke polyvalente plaats en een
internationaal erkende instelling met een collectie
van ongeveer 14.000 werken die gemaakt zijn
door circa 1640 Belgische en buitenlandse
kunstenaars.
Het CGKGB organiseert geregeld
solotentoonstellingen of thematische
tentoonstellingen, interne of externe
tentoonstellingen en tentoonstellingen die het
zelf of in partnerschap uitgedacht heeft. Ze
bieden een ruim overzicht van de hedendaagse
praktijken in de drukkunst.
Bovendien bieden het documentatiecentrum,
de conferentiezaal en de graveer- en
typografieworkshops/-stages een divers publiek
(alle leeftijdscategorieën) de mogelijkheid om
andere facetten van de drukkunst te ontdekken.

VOORDEEL KNACK CLUB
Knack Clubleden ontvangen 2
tickets voor de prijs van 1. Korting
geldig op vertoon van de Knack
Clubkaart tot eind 2021.

www.centredelagravure.be
064 27 87 27
Centrum voor grafische kunst
en het gedrukte beeld,
rue des Amours 10, La Louvière

VAKANTIE AANBIEDINGEN
Indien de afreis niet kan doorgaan ingevolge overmacht, omwille van redenen van volksgezondheid, of omwille van de (al dan niet
vrijwillige) sluiting van het het hotel, aanvaardt de reiziger een vervangende waardebon voor de waarde van de reservering.

34 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

5 DAGEN BRETAGNE

BRETAGNE 35

Het Domaine de Bodeuc ligt in een groen, beschermd
landschap in het zuiden van Bretagne, vlak bij de Loirestreek.
U bent 5 minuten verwijderd van La Roche-Bernard, een
kleine Vikinghaven aan de rivier Vilaine die omgeven is
door een adembenemend decor. Al slenterend door de
gezellige straten ontdekt u oude gebouwen terwijl u wordt
ondergedompeld in de authentieke sfeer. Bezoek voorts
Guérande en de omringende zoutmoerassen, La Baule, de
scheepvaartmusea in Saint-Nazaire, de adembenemende
Golfe du Morbihan (Ile aux Moines) en de verrassende stad
Vannes, het pittoreske Pornic en het fotogenieke Rocheforten-Terre.
Kortom, zorgeloos tot rust komen in een authentiek en
zinnenstrelend stukje Bretagne. In dit romantische 'maison de
campagne' uit 1850 hebt u het gevoel bij vrienden te logeren.
U zult er onvergetelijke momenten beleven in een warme sfeer.
Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 9,1/10
INBEGREPEN
• 4 nachten in Le Domaine de Bodeuc ***
• 4 x ontbijt
• 4 x driegangendiner
• periodes 20/03-30/04 en 26/09-15/11: fles wijn
• digitale reisgids
GELDIGHEID
• 20/03-30/04 en 26/09-15/11/21: € 299
• 01/05-09/07 en 22/08-25/09/21: € 319
• eenpersoonskamer: € 419 / € 449
• superior tweepersoonskamer (25 m²): € 329 / € 359
• Het restaurant is gesloten op donderdag. Valt die dag in uw
verblijf, dan betaalt u € 30 p.p. minder.
OPTIONEEL
• Er valt in dit stukje Bretagne zo veel te zien dat u gemakkelijk 8
dagen kunt vullen: 3 extra nachten inclusief ontbijt vanaf + € 140 p.p.
• Of u kunt ook verlengen in Normandië, de Loirestreek, de Vendée
of een andere regio. Mail na online reservering naar info@
holidayline.be om een prijsofferte te ontvangen. Vermeld uw
dossiernummer en hoelang u in welke regio wenst te verlengen.

VANAF

€ 299
P.P.

INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be E.R. K. Stuyts

Boekingscode: BRTPKN11
(4 nachten) of BRTPKN12
(7 nachten)
Prijzen zijn op basis van een
classic tweepersoonskamer,
volgens beschikbaarheid.

36 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

8 DAGEN GARDAMEER

GARDAMEER 37

Poëzie en romantiek aan de Italiaanse meren, elk met hun
eigen karakter. Sinds jaar en dag fascineren en inspireren de
laghi (meren) aristocraten, schrijvers, musici en kunstenaars
met hun milde klimaat en weelderige vegetatie. Hier vonden
zij inspiratie en rust, in dit sprookjesachtige landschap
van meren, groene dalen en machtige bergen. Aan de
rand van de meren schitteren pittoreske stadjes en chique
badplaatsen.
U verblijft in een rustige, groene omgeving op 2 km van de
stad Garda, in het kleine dorpje Marciaga di Costermano.
Van hieruit maakt u alle excursies: Bardolino met zijn
gerenommeerde wijngaarden, Peschiera del Garda,
Sirmione en Verona. Wissel af met een dagje relaxen in de
mooie tuinen van het hotel met overloopzwembad. U kunt
ook lunchen naast het zwembad. U logeert in een kamer
met terras of balkon met zicht op het meer.
Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 9,3/10
INBEGREPEN
• 7 nachten in hotel Madrigale Panoramic & Lifestyle Hotel ****
• 7 x ontbijtbuffet
• 7 x viergangendiner
• welkomstdrankje
• digitale reisgids
GELDIGHEID
• 27/03-02/04/21: € 689
• 03/04-12/05* en 03/10-09/10/21: € 745
• 13/05-20/05, 06/06-01/07 en 12/09-02/10/21: € 865
• 21/05-05/06, 02/07-15/07 en 05/09-11/09/21: € 929
• 16/07-04/09/21: € 999
• 10/10-23/10/21: € 625
• eenpersoonskamer: € 1039 / € 1119 / € 1295 / € 1385 / € 1489 /
€ 939
• *03/04, 04/04 en 05/04 in verblijf: + € 20 p.p.p.n. in
tweepersoonskamer en + € 25 p.n. in eenpersoonskamer
• Deze promotie moet u wel boeken vóór 30/04.

VANAF

€ 625
P.P.

INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be E.R. K. Stuyts

Boekingscode: LAGPKN10
Prijzen zijn op basis
van een 'blue lake'
tweepersoonskamer,
volgens beschikbaarheid.

38 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

7 DAGEN KASTELEN VAN DE LOIRE

LOIRESTREEK 39

De Loire, waar leven een kunst is! De Loirestreek heeft
een divers en uitgebreid aanbod aan monumenten en
bezienswaardigheden. Laat u meevoeren langs de
betoverende kastelen en tuinen, charmante dorpjes en
diverse wijnhuizen. Ontdek de tuinen van Villandry en de
renaissancekastelen van onder meer Azay-le-Rideau,
Amboise, Chenonceau, Blois, Cheverny en Chambord.
Verken Tours, het hart van de Loire: een interessante stad
met talrijke bezienswaardigheden, fraaie pleintjes en parken,
een typische gastronomie én uitstekende Tourainewijnen
(Vouvray, Montlouis, Bourgueil en Chinon). Tijdens deze
rondreis logeert u in 2 kleinschalige charmehotels, gelegen
in het hart van de Loire.
Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten:
8,6/10 en 8,8/10

VANAF

€ 325
P.P.

INBEGREPEN
• 3 nachten in Relais des Trois Châteaux **** (Cheverny) inclusief
welkomstdrankje en fles wijn bij vertrek
• 3 nachten in Le Haut des Lys ***(*) (Villandry) in een privilegekamer
• 6 x ontbijt
• toegangsticket voor de kastelen van Blois en Chenonceau
• digitale reisgids
GELDIGHEID
• 01/04-30/04 en 01/10-31/10/21: € 439
• 01/05-30/09/21: € 479
• 01/11-23/12/21: € 325
• eenpersoonskamer: € 545 / € 759 / € 819
• periode 01/11-23/12/21 verplichte aankomst op zondag, maandag
of dinsdag in Relais des Trois Châteaux. De volgorde van de hotels
kan worden omgedraaid vanwege de beschikbaarheid of in functie
van de verplichte aankomstdag vanaf 01/11.
OPTIONEEL
• ticket voor de kastelen van Chambord en Azay-le-Rideau
• ticket voor de tuinen van Villandry
• verlenging in de voorgestelde hotels of in een andere regio
(Normandië, Bretagne, Vendée). Vermeld op het invulformulier
hoelang u in welke regio wenst bij te boeken.

INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be E.R. K. Stuyts

Boekingscode: VDLPKN09
Prijzen zijn op basis van een
standaard (Trois Châteaux)
en privilege (Haut des
Lys) tweepersoonskamer,
volgens beschikbaarheid.

40 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

3 DAGEN ARDENNEN

ARDENNEN 41

U logeert in het rustige dorp Büllingen, in het hart van
het natuurpark van de Hoge Venen. Een toplocatie als
vertrekpunt van vele wandelingen en ook ideaal om te fietsen,
mountainbiken en paardrijden. In de zomer is het zalig vertoeven
rond de meren in de buurt. Robertville en Bütgenbach zijn ideale
plekken om watersporten te beoefenen. Vergeet ook niet om de
vallei van de Our te verkennen, de parel van de Oostkantons.
Malmedy en Sankt Vith, twee van de mooiste plekjes in de
Belgische Ardennen, liggen op een half uurtje rijden.
U logeert in het kleinschalige hotel International Büllingen. Dit
moderne, volledig gerenoveerde hotel telt slechts 5 kamers. In
het restaurant geniet u van smakelijke streekgerechten, bereid
met lokale producten. De ligging in de Hoge Venen bekoort
rustzoekers en wie op zoek is naar wat beweging en activiteit.
Een zalig adres om heerlijk te herbronnen, midden in de
weelderige natuur.

INBEGREPEN
• 2 nachten in hotel International Büllingen ***
• 2 x ontbijt
• 2 x driegangendiner inclusief aperitief de 1e avond
• welkomstaperitief
GELDIGHEID
02/01-23/12/21:
• standaard tweepersoonskamer (18m²): € 175
• deluxe tweepersoonskamer (22m²): € 195
• eenpersoonskamer: € 259
• derde nacht gratis met aankomst op zondag, maandag of dinsdag
(inclusief ontbijt)

€ 175
P.P.

INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be E.R. K. Stuyts

Boekingscode: ARDPKN06
Prijzen zijn op basis
van een standaard
tweepersoonskamer,
volgens beschikbaarheid.

42 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

8 DAGEN ROMANTISCHE STRAßE

ROMANTISCHE STRAßE 43

De Duitse Romantische Straße verbindt talloze middeleeuwse
steden in adembenemende natuurlandschappen over 385
kilometer. De route gaat van Würzburg aan de Main naar
Neuschwanstein en Füssen aan de voet van de Duitse Alpen.
Groene (alpen)weiden en prachtige kastelen, wilde rivieren en
middeleeuwse straatjes: een indrukwekkende mix van cultuur,
natuur en gastronomie.
U logeert in 2 familiaal gerunde hotels: 3 nachten in Ringhotel
Bundschu in de schilderachtige Taubervallei, omringd door
glooiende wijngaarden. In de historische stadskern kunt u
fraaie gebouwen uit de middeleeuwen, barok en renaissance
aanschouwen. Daarna 4 nachten in Best Hotel Zeller, gelegen
in het centrum van Königsbrunn. Unesco-Werelderfgoedstad
Augsburg ligt op 12 km, het concentratiekamp Dachau op 55
km en grootstad München op 76 km.
Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten:
8,8/10 en 8,9/10
INBEGREPEN
• 3 nachten in Ringhotel Bundschu ****
• 4 nachten in Best hotel Zeller ****
• 7 x ontbijtbuffet
• in Bundschu: 1 dag gebruik van fietsen inclusief fietsroutes
• in Zeller: welkomstdrankje, 2 x driegangendiner (1 x incl. ½ fles
huiswijn), stadswandeling (2 uur), fles water en fruitmand op de
kamer
• gratis parking of betalende garage
GELDIG

VANAF

€ 399
P.P.

INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be E.R. K. Stuyts

01/03-22/12/21:
• € 399 met aankomst vrijdag en maandag t.e.m. woensdag
• € 419 met aankomst donderdag, zaterdag en zondag
• Met aankomst op vrijdag verblijft u eerst in Best hotel Zeller
• Met aankomst op alle andere dagen verblijft u eerst in Ringhotel
Bundschu
• eenpersoonskamer: € 509 / € 529 / € 549 / € 569
OPTIONEEL
• verlenging Zwarte Woud, Moezel, Eifel, Rijn, Elzas of Luxemburg.
Mail na online reservering naar info@holidayline.be om een
prijsofferte te ontvangen. Vermeld uw dossiernummer en hoelang u
in welke regio wenst te verlengen.

Boekingscode: BAYPKN06
Prijzen zijn op basis van
een standaard (Zeller)
en comfort (Bundschu)
tweepersoonskamer,
volgens beschikbaarheid.

44 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

7 DAGEN VENDÉE

VENDÉE 45

Geniet van de prachtige natuur die de Vendée, de
kuststrook onder Bretagne, te bieden heeft. Dolce far
niente op het strand afgewisseld met een wandeling in het
uitgestrekte pijnboombos, langs het pad van de douaniers of
de Corniche Vendéenne. Een fietsrit via een van de talrijke
routes, een golfpartij of een dagje vissen. Te bezoeken: het
Ile d’Yeu, waar u kunt wandelen of fietsen, het schiereiland
Ile de Noirmoutier met kleine witte dorpjes en de badplaats
Les Sables-d'Olonne.
In 1930 opende Frédéric Bertomé, de grootoom van de
huidige eigenares mevrouw Menguy, dit kleinschalig
karakterhotel op een mooie plek met zicht op zee. Vandaag
is de villa volledig gerenoveerd en omgetoverd tot een
charmant hotel met oogstrelend interieur. U logeert op
amper 100 meter van de zee.
Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 9/10

INBEGREPEN
• 6 nachten in Frédéric ***
• 6 x ontbijtbuffet
• 6 oesters en 1 glas witte wijn per persoon
• gratis parking
• digitale reisgids
GELDIGHEID
• 01/03-31/07 en 01/09-23/12/21: € 279
• 01/08-31/08/21: € 415
• eenpersoonskamer: € 435 / € 649
OPTIONEEL
• verlenging Bretagne, Normandië, Loirestreek, Frans Baskenland,
Dordogne. Mail na online reservering naar info@holidayline.be
om een prijsofferte te ontvangen. Vermeld uw dossiernummer en
hoelang u in welke regio wenst te verlengen.

VANAF

€ 279
P.P.

INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be E.R. K. Stuyts

Boekingscode: VDEPKN05
Prijzen zijn op basis
van een standaard
tweepersoonskamer,
volgens beschikbaarheid.

46 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

8 DAGEN TOSCANE EN UMBRIË

TOSCANE & UMBRIË 47

U begint uw vakantie met een verblijf van 4 nachten in
Villa Pambuffetti (Umbrië), een villahotel omgeven door
een mooi park. Het hotel is gelegen in Montefalco, het
productiegebied van de wijnen Montefalco Rosso D.O.C.
en Sagrantino D.O.C, een ideale uitvalsbasis voor excursies
in deze betoverende streek. Van hieruit bezoekt u onder
meer Perugia, Assisi, het Trasimenomeer, Spoleto, Bettona,
Spello, Trevi. Vervolgens gaat het richting Toscane, waar u 3
nachten in Villa La Borghetta verblijft, in de schilderachtige
valleien van de Chianti. U logeert hier op een prachtig
domein van 1.500 m². Bezoek van hieruit onder meer Siena,
San Gimignano, Radda in Chianti en Arezzo.
Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten:
8,4/10 en 8,7/10

VANAF

€ 449
P.P.

INBEGREPEN
• 4 nachten Villa Pambuffetti **** (Montefalco, Umbrië)
• 4 x ontbijtbuffet
• gratis upgrade naar hoger kamertype
• fles wijn op de kamer
• 3 nachten Villa La Borghetta **** (La Borghetta-Figline Valdarno,
Toscane)
• 3 x ontbijtbuffet
• welkomstgeschenk: schuimwijn, fruitmand en rode rozen
• 3 x driegangendiner (exclusief dranken en couvertkosten)
• toegang tot het wellnesscenter
• 9 schoonheidsbehandelingen per koppel
• digitale reisgids
GELDIGHEID
• 01/04-15/04 en 16/10-11/11/21: € 449
• 16/04-15/10/21: € 499
• deze promotie moet u wel boeken vóór 31/03
• de volgorde van de hotels kan worden omgedraaid als u dat wenst of
vanwege de beschikbaarheid.
OPTIONEEL
• verlenging in de voorgestelde hotels en/of in een andere regio of ander
land (Piëmont, Veneto, Italiaanse meren, Zwarte Woud, Elzas...). Vermeld
op het invulformulier hoelang u in welke regio wenst bij te boeken.

INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be E.R. K. Stuyts

Boekingscode: TOSPKN17
Prijzen zijn op basis van
een charme (Borghetta)
en superior (Pambuffetti)
tweepersoonskamer,
volgens beschikbaarheid.

48 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

5 DAGEN ZWARTE WOUD

ZWARTE WOUD 49

De gezelligste regio van Duitsland. Wandelen, traditionele
ambachten bewonderen, relaxen en van cultuur genieten: er zijn
talloze redenen om het Zwarte Woud te bezoeken. Met maar
liefst 30.000 km bewegwijzerde paden is deze regio een ware
lust voor wandelaars en fietsers. De historische stadjes en rustige
dorpjes zullen u ongetwijfeld verrassen met hun gemoedelijke
sfeer. De gastvrijheid en gastronomie blijven u zeker bij.
Ringhotel Sonnenhof ligt in het kleine dorpje Lautenbach,
omgeven door wijngaarden. De hoeveelheid wandel- en
fietspaden is eindeloos. Het nieuw ontwikkelde Black Forest
National Park ligt op slechts enkele kilometers. Steden in de
omgeving die de moeite waard zijn om te bezoeken zijn onder
meer Straatsburg en Freiburg. Maar niet enkel de locatie, ook de
vele uitstekende faciliteiten van dit recent gerenoveerde hotel
maken van dit adres een perfecte keuze. De ruime wellness
bijvoorbeeld is een absolute troef.
Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 9,2/10
INBEGREPEN
• 4 nachten Ringhotel Sonnenhof ****
• 4 x ontbijtbuffet
• 4 x driegangendiner
• gratis toegang tot de wellness (1200m²): binnenzwembad, binnenen buitensauna, zoutgrot, bubbelbad op het terras
• Konus-Gästekarte: voordeelkaart voor het openbaar vervoer en
bepaalde musea
• digitale reisgids

€ 359
P.P.

INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be E.R. K. Stuyts

GELDIG
• 03/01-23/12/21: € 359
• eenpersoonskamer: € 399
• Lautenbach tweepersoonskamer (moderne stijl): + € 30 p.p.
OPTIONEEL
• verlenging Moezel, Eifel, Rijn, Elzas of Luxemburg. Mail na
online reservering naar info@holidayline.be om een prijsofferte te
ontvangen. Vermeld uw dossiernummer en hoelang u in welke regio
wenst te verlengen.

Boekingscode: ZWWPKN12
Prijzen zijn op basis
van een standaard
tweepersoonskamer,
volgens beschikbaarheid.

50 VAKANTIEAANBIEDINGEN HOLIDAYLINE

4 DAGEN ELZAS

ELZAS 51

Iedereen valt meteen voor de charmes van de Elzas.
Typisch zijn de huizen met puntige daken, de gekleurde
gevels, sierlijk met hout bewerkt, de ooievaarsnesten op de
schoorstenen, de met geraniums getooide vensters en de
nauwe straatjes met glimmend plaveisel. La Route des Vins
d’Alsace is een van de mooiste wijnroutes ter wereld. Ze
loopt langs 67 dorpen en kleine stadjes die zich uitstrekken
over 170 km.
U logeert in een prestigieus etablissement, gelegen in het
schilderachtige stadje Obernai, aan de uitlopers van de
Vogezen en langs de wijnroute. U geniet er van het idyllische
kader, de charmante inrichting, de heerlijke keuken, de
grote tuin in de schaduw van de stadswallen en de spa
met overdekt verwarmd zwembad (met sauna en hamam).
Fietsen en mountainbikes kunt u ter plaatse huren om de
streek te verkennen.
Gemiddelde beoordeling Holidayline klanten: 9,2/10
INBEGREPEN
• 3 nachten A la Cour d'Alsace ****(*) in een superior kamer
• 3 x ontbijtbuffet
• 1 x driegangendiner (dag van aankomst)
• gratis toegang tot de spa: zwembad, sauna en hamam
• digitale reisgids
GELDIG
• 01/02-31/03/21: € 219
• 05/04-11/04, 11/07-29/08 en 17/10-18/11/21: € 259
• 01/04-04/04, 12/04-10/07/21 mits reservering vóór 31/03: € 299
• 30/08-16/10/21 met aankomst vrijdag tot en met zondag: € 319
• eenpersoonskamer: € 359 / € 425 / € 519 / € 549
OPTIONEEL
• verlenging Moezel, Eifel, Rijn, Zwarte Woud of Luxemburg. Mail na
online reservering naar info@holidayline.be om een prijsofferte te
ontvangen. Vermeld uw dossiernummer en hoelang u in welke regio
wenst te verlengen.

VANAF

€ 219
P.P.

INFO EN
RESERVERING
www.holidayline.be/knack
050 330 990
Organisator:
Holidayline.be E.R. K. Stuyts

Boekingscode: ALSPKN18
Prijzen zijn op basis van een
superior tweepersoonskamer,
volgens beschikbaarheid.
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