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Overnachten
Overzicht overnachtingsmogelijkheden in Hamont-Achel

Overnachtingen vol 
grenzeloze charme
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Hotel-restaurant Koeckhofs, heeft gedu-Hotel-restaurant Koeckhofs, heeft gedu-
rende zijn 40 jarig bestaan een traditie 
opgebouwd van gastvrijheid, vriendelijk-
heid en hoogstaande gastronomie.

Gelegen in het centrum van Achel, 
in de nabijheid van de kaasmakerij 
Catharinadal en het trappistenklooster 
de Achelse Kluis, is ons hotel de ideale 
uitvalsbasis voor het verkennen van 
de fi etsroutes en het ontdekken van 
de wandelingen doorheen prachtige 
natuurgebieden en langsheen een rijk 
historisch verleden. 

Kom nadien “thuis” in uw ruime, 
sfeervolle kamer, of kom even relaxen 
in onze vernieuwde hotelbar en 
verheug u alvast op een tot in de 
puntjes verzorgd culinair diner. 

Ons enthousiast team staat steeds voor 
u klaar, zo kan u van bij uw aankomst 
zonder zorgen genieten van een 
aangenaam en deugddoend verblijf.

Omschrijving
•  Ruime kamers voorzien van alle •  Ruime kamers voorzien van alle 

comfort, airco, Wifi , fl atscreen ...
•  Parking vlakbij het hotel-restaurant
•  Afgesloten fi etsenstalling
•  Fietsverhuur
•  Gezellige bar en terras
•  Gastronomisch restaurant met streek- en 

seizoensgebonden gerechten
•  Restaurant gesloten op zondag 

Prijzen kamer met ontbijt
s’ Morgens wacht u een heerlijk ontbijt met 
kwaliteitsproducten. Voor elke gast hebben 
wij een welkomstpakketje klaar liggen met 
documentatie over onze streek. De reeds voor 
u uitgestippelde wandel- of fi etsroutes zijn aan 
de hotelbalie verkrijgbaar.

• Eenpersoonskamer: € 90,00€ 90,00€
• Tweepersoonskamer: € 120,00€ 120,00€
• Juniorsuite met Whirlpool: € 145,00€ 145,00€

Arrangementen
Half pension arrangement, inclusief ontbijt en 
4-gangen diner

•  1 nacht: € 100,00 p.p.€ 100,00 p.p.€
•  2 nachten: € 180,00 p.p.€ 180,00 p.p.€
•  3 nachten: € 260,00 p.p.€ 260,00 p.p.€
•  4 nachten: € 340,00 p.p.€ 340,00 p.p.€
•  5 nachten: € 420,00 p.p.€ 420,00 p.p.€

• Supplement gast.zes gangen diner: € 30,00
• Verlenging van verblijf op zondag: 

€ 45,00 p.p. (Kamer met ontbijt)
• Lunchpakket: € 9,00

CONTACT 
Michielsplein 4Michielsplein 4
3930 Hamont-3930 Hamont-Achel
Tel. 011 64 31 81Tel. 011 64 31 81
info@koeckhofs.beinfo@koeckhofs.be
www.koeckhofs.bewww.koeckhofs.be

HOTEL

ACHEL TRAPPIST KLINKT MET ACHELSE BLAUWE
Hamont-Achel ligt centraal op het fi etsroutenetwerk van de Limburgse Kempen. De 450 km fi etsroutes 
lopen langs de mooiste monumenten en groene plekjes van onze regio. Door zijn ligging vlakbij de Neder-
landse grens kan men moeiteloos een aansluiting maken met het fi etsroutenetwerk van onze noorderbu-
ren. Wandelaars kunnen onze met zorg uitgestippelde wandelwegen verkennen, de Warmbeekvalleiroute 
of één van de negen Trappistenwandelroutes, ze zijn allen met elkaar verbonden en bieden voor elk 
wat wils. In de groene long tussen Achel en Hamont, vindt men verschillende monumenten die getui-
gen van het historisch verleden van de gemeente: grafheuvels uit de brons- en ijzertijd, de mysterieuze 
Tomp, de Trappistenabdij “de Achelse Kluis”, de rentmeesterwoning van de graaf, de Napoleonsmolen, 
de Teutenhuizen, enz.… Kortom, het hoeft geen betoog dat vooral het groen en het historisch karakter de 
belangrijkste troeven zijn van ons Limburgs stadje, met grenzeloze charme. Graag informeren wij u meer 
over alle bezienswaardigheden, afspraak daarvoor in het VVV-kantoor te Achel of het UiTpunt te Hamont. 
Wij wensen jullie een aangenaam en deugddoend verblijf toe! 

www.hamont-achel.be

Hotel-restaurant Koeckhofs

Wenst u onze thema arrangementen en acties te 
ontdekken, raadpleeg onze website www.koeckhofs.be
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Hotel-restaurant 
De Zevensprong
Met meer dan 20 jaar ervaring in de 
horeca, eerst met een bistro en nu met 
het hotel staan de eigenaars garant voor 
gastvrijheid, sfeer, ouderwetse gezellig-
heid en (h)eerlijke culinaire gerechten. 
De Zevensprong is gelegen te Achel op 
circa 1 km van de Nederlandse grens. De 
nabijheid van het fi etsroutenetwerk biedt 
de fi etsers alle gelegenheid om mooie 
fi etstochten te maken. Voor de wande-
laars is de nabijheid van het wandelnet-
werk en de mooie Achelse natuur een 
pluspunt. 

OmschrijvingOmschrijving
• 9 tweepersoonskamers
• Met bad en/of douche, toilet
• Gratis draadloos WiFi netwerk
• Gratis fi ets- en wandelroutes
• Overdekte fi etsenstalling
• Eigen privé parking

Prijzen overnachting met ontbijt
• Eénpersoonskamer: € 75,00 per nacht€ 75,00 per nacht€
• Tweepersoonskamer: € 100,00 per nacht€ 100,00 per nacht€
• Suite: € 135,00 per nacht€ 135,00 per nacht€

Arrangementen: 
• Kaas- & bierarrangement: 

€ 95,00 p.p. / 1 nacht 
(op basis van 2 pers. kamer)

• Wandel- & fi etsarrangement: 
€ 180,00 p.p. / 2 nachten 
(op basis van 2 pers. kamer) 

• Verwen Jezelf arrangement: 
€ 225,00 p.p. / 3 nachten 
(op basis van 2 pers. kamer)

• Verfi jnde keuken: 
€ 340 p.p. / 4 nachten 
(op basis van 2 pers. kamer) 

CONTACT 
St.-Odilialaan 81St.-Odilialaan 81
3930 Hamont-3930 Hamont-Achel
Tel. 011 80 56 80Tel. 011 80 56 80
info@de-zevensprong.beinfo@de-zevensprong.be
www.de-zevensprong.bewww.de-zevensprong.be

Hotel Hooghuys
Hotel Hooghuys richt zich voornamelijk 
op de fietsers en wandelaars die de 
streek wensen te verkennen en die zich 
’s avonds gastronomisch wensen te laten 
verrassen door “de patron”, die zelf aan 
’t fornuis staat.

Dank zij zijn opleiding en ervaring als kok, 
weet hij ’s avonds het drie-gangendiner 
te brengen als een waar schilderspalet. 
De grote variatie aan groenten geeft 
je alvast de nodige vitamines voor een 
stevige tocht.

Omschrijving
Alle kamers zijn voorzien van alle comfort:
• 7 standaardkamers (2 - 4 pers. per kamer)
• Penthouse (max. 6 pers.)
• Vakantiewoning (max. 6 pers.)
• Privé-parking
• Overdekte fi etsenstalling
• Fietsenverhuur
• Uitgewerkte fi ets- en wandelroutes
• Draadloos internet - WiFi (gratis)
• Gratis oplaadpunt elektrische fi etsen

Prijzen overnachting met ontbijt (Hoogseizoen)
• Eénpersoonskamer: € 65,00 per nacht€ 65,00 per nacht€
• Tweepersoonskamer: € 85,00 per nacht€ 85,00 per nacht€
• Penthouse/loft: op aanvraag

Prijzen half pension arrangement 
(met drie-gangendiner) (Hoogseizoen)
• Eén overnachting: € 75,00 p.p.€ 75,00 p.p.€
• Twee overnachtingen: € 140,00 p.p.€ 140,00 p.p.€
• Drie overnachtingen: € 195,00 p.p.€ 195,00 p.p.€
• Extra overnachting: € 65,00 p.p.€ 65,00 p.p.€
• Toeslag single: € 20,00 p.p.€ 20,00 p.p.€

Prijzen laagseizoen - zie website

CONTACT 
Stationsstraat 12Stationsstraat 12
3930 3930 Hamont-Achel
Tel. 011 62 26 83Tel. 011 62 26 83
info@hotelhooghuys.beinfo@hotelhooghuys.be
www.hotelhooghuys.bewww.hotelhooghuys.be

HOTELHOTEL HOTEL
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Hotel-café
De Klok
De Klok is een hotel met familiale sfeer 
in het centrum van Hamont. Gelegen 
tegenover de mooie neogotische kerk, 
van de hand van de beroemde architect 
Cuypers, en omringd door statige teuten-
huizen biedt dit hotel de bezoekers de 
nodige gastvrijheid. ’s Avonds kunt u in 
het sfeervolle Café van Hotel de Klok nog 
genieten van een lekker trappist. 

Hotel De Klok verwelkomt u graag in één 
van hun 11 ruime kamers, uitgerust met 
alle nodige comfort.

Omschrijving
• 6 tweepersoonskamers
• 4 éénpersoonskamers 
• 1 ruime suite met ensuite badkamer 
• Appartement voor 5 personen 

(4 volwassenen en 1 kind)
met douche/bad, toilet & tv

Prijzen exclusief ontbijt:
• Eénpersoonskamer: € 59,50 per nacht€ 59,50 per nacht€
• Tweepersoonskamer: € 89,50 per nacht€ 89,50 per nacht€
• Appartement: € 175,00 per nacht€ 175,00 per nacht€

Prijs ontbijt: 
• € 12,50 per persoon. Ruim uitgebreid 

ontbijt met streekproducten. 

Tips!
• Gratis wifi  in het hotel 
• Fietsen kunnen ’s nachts binnen gezet 

worden
• Voor grote groepen is diner mogelijk 

op aanvraag
• Arrangement op aanvraag 

CONTACT 
Stad 50Stad 50
3930 3930 Hamont-Achel
Tel. 011 44 89 83Tel. 011 44 89 83
info@hoteldeklok.beinfo@hoteldeklok.be
www.hoteldeklok.bewww.hoteldeklok.be

De Dielis
Vakantieverblijf De Dielis is een ruime nieuw-
bouw groepsaccommodatie, volledig heden-
daags ingericht en met alle moderne facili-
teiten. Het verblijf is rolstoeltoegankelijk en 
richt zich op de zorgsector maar ook familie-
vakanties en groepen op fi etsvakantie tot 24 
personen vinden bij ons zeker hun gading. 
Kitty, Geert en Bab staan in voor een gastvrij 
en kindvriendelijk verblijf met voldoende oog 
voor de privacy van de bezoekers. Naast tal van 
recreatiemogelijkheden in de nabijheid van het 
vakantieverblijf voorzien wij informatie om in 
de ruime regio aangename dagen te beleven. 
Vakantieverblijf De Dielis won in 2013 de prijs voor 
‘Best maatschappelijk verantwoorde onderne-
ming’ van Vlaanderen.

Omschrijving
 •  Oppervlakte van het verblijf + 600 m² 
• 24 bedden (12 slaapkamers)
• Ruime leefruimte met uitgebreide keuken
• Privé parking
• 300 m² tuin met zandbak, speel- en 

klimtoestel, vogelnestschommel, dierenweide 
met alpaca’s, volledig omheind, ... 

• Overdekte fi etsenstalling

Prijzen overnachting met ontbijt
• Prijzen via www.dedielis.be 
• Voor kleinere groepen is er de mogelijkheid 

tot enkel afhuren van de benedenverdieping 
aan een lager tarief (op aanvraag) 

Extra’s
•  Mogelijkheid voor vol- of halfpension 

of zelfkook
• Voor personen die specifi eke zorgen 

nodig hebben is er de mogelijkheid 
om voor begeleiding of verzorging in 
het vakantieverblijf te zorgen 

• Oplaadpunt voor elektrische fi etsen 
• Terrasverwarming op groot privé terras
• Start van de Trappisten wandelroute 

‘Spencer’ voor de deur

CONTACT
Dielishoek 11-1Dielishoek 11-1
3930 3930 Hamont-Achel
Tel. 011 62 22 39Tel. 011 62 22 39
dedielis@telenet.bededielis@telenet.be
www.dedielis.bewww.dedielis.be
facebook.com/vakantieverblijfdedielisfacebook.com/vakantieverblijfdedielis

VAKANTIEVERBLIJFHOTEL



Elegance
In het mooie Limburgse land van de Bel-
gische Kempen ligt ons gasthuis, waar u 
van de rust kunt genieten en waar wij u 
een prettig verblijf willen bezorgen. De 
gastvrijheid staat bij ons op de eerst 
plaats en wij hopen dan ook dat u na 
een heerlijke nacht en een zalig ontbijt 
de nieuwe dag verkwikkend en uitgerust 
kunt beginnen.

Omschrijving
• Onze slaapkamers hebben comfortabele 

bedden, een minibar, airconditioning, 
koffi ecorner, wifi  en tv. 

• Er is gelegenheid om u eens te 
verwennen in de jacuzzi of onder de 
zonnebank. 

• Onze parkeerplaats is omgeven door 
herwerk en camerabewaking. 

Prijzen
Vinum et Musica:
• Tweepersoonskamer: € 120,00 / nacht 

inclusief ontbijt

Carpe Diem:
• Tweepersoonskamer: € 120,00 / nacht 

inclusief ontbijt

Arrangement Paard: 
• 45,00 € / per dag / stalling per paard 
• Voorziening: Schone stal met stro, 

drinkbak en voerbak, 2 plakken hooi
• Trainingsmolen
• Douchegelegenheid (warm/koud water)
• Weide
• Zelf meebrengen: Voer / brokken /

toiletartikelen / shampoo

CONTACT 
Mulk 104Mulk 104
3930 3930 Hamont-Achel
Tel. +32 (0)11 64 60 70Tel. +32 (0)11 64 60 70
GSM +31 651 11 00 56GSM +31 651 11 00 56
info@elegance-hamont.beinfo@elegance-hamont.be

Tips: 
• Betaling: Contant
• Inchecken: Na 15.00 u.
• Uitchecken: 11.00 u.

www.hamont-achel.be8 9

B&B 
Blij dat ik er ben
Kom even helemaal tot rust en laat u ver-
wennen in ons gezellige Bed & Breakfast.

Ons gerenoveerde landhuis heeft een 
prachtige tuin van 2000 m2 en ligt net 
over de grens van België / Nederland te-
gen het natuurgebied aan maar toch alle 
voorzieningen binnen bereik.

Omschrijving
• Goed verzorgd, vriendelijk 
 & heerlijk ontspannen
• Verwarmde serre/veranda en groot terras
• Finse sauna met dompelbad en gebruik 

badjassen
• Op verzoek kunnen wij voor groepen 

(min. 4 en max. 10 pers.) diverse 
workshops organiseren, o.a. schilderen, 
mozaïek, koken, zilversmeden, ...

Prijzen overnachting met ontbijt
• Eenpersoonskamer: € 67,50 per nacht€ 67,50 per nacht€
• Tweepersoonskamer: € 77,50 per nacht€ 77,50 per nacht€
• Familiekamer: € 77,50 voor 2 pers. 

+ € 10,00 per extra persoon 
(max. 4 personen totaal)

• Luxe kamer: € 90,00 per nacht 
voor 2 personen

Extra
Gratis Wifi  en parkeren. 
Fietsen en motoren kunnen binnen worden gezet.

Arrangementen
Vraag naar onze vele mogelijkheden.

CONTACT 
Bosstraat 138Bosstraat 138
3930 3930 Hamont-Achel
Tel. +32 (0)11 81 82 93Tel. +32 (0)11 81 82 93
GSM +31 648 27 50 63GSM +31 648 27 50 63
bb.blijdatikerben@gmail.combb.blijdatikerben@gmail.com

GASTHUIS B&B
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B&B Rosteline
Geopend in april 2016. Gelegen in 
het centrum van Hamont, op loopaf-
stand van het marktplein, geeft B&B 
Rosteline u een comfortabel rust- en 
vakantiegevoel. Zeer geschikt als uitvals-
basis voor zowel fi etsers, wandelaars als 
zakenmensen, direct gelegen aan fi ets- 
en wandelroutes om natuur, historiek 
en omgeving te ontdekken. De gastvrij-
heid bij Rosteline staat zeer hoog in het 
vaandel om u een zo aangenaam mogelijk 
verblijf toe te wensen.

Omschrijving
• 3 ruime comfortabele 

tweepersoonskamers met eigen 
sanitaire en haarfohn

• Digitale TV en gratis internet op de kamers 
• Gratis koffi e, thee en water op de kamers 
• Wandel en fi etsroutes ter beschikking
• Overdekte afgesloten fi etsstalling
• Gratis parkeren op privéterrein
• Fietsenverhuur (aanvraag)
• Oplaadpunten voor elektrische fi etsen

Prijzen seizoensgebonden
• Weekend: 

€ 90,00 per nacht voor 2 personen 
     € 75,00 per nacht voor 1 persoon
• Week:
 € 85,00 per nacht voor 2 personen 
 € 70,00 per nacht voor 1 persoon 
• Inclusief uitgebreid ontbijt met verse 

streekproducten

CONTACT 
Budelpoort 40Budelpoort 40
3930 3930 Hamont-Achel
Tel. +32 (0)11 18 33 55Tel. +32 (0)11 18 33 55
GSM +32 (0)494 66 67 22GSM +32 (0)494 66 67 22
info@rosteline.beinfo@rosteline.be
www.rosteline.bewww.rosteline.be

B&B

B&B Mooi Achel
Onze prachtige B&B-villa is gelegen 
op een unieke locatie, ongeveer 500m 
buiten het centrum van Achel, omgeven 
door weilanden en bos. Ideaal om als 
uitvalbasis te dienen om te wandelen, 
fi etsen of gewoon om te onthaasten. Wij 
bieden drie prachtige, ruime kamers aan 
en vanuit het ruime overdekte terras kan 
je in alle rust genieten van onze grote 
tuin waar je over de uitgestrekte omlig-
gende weiden en bossen uitkijkt. Er zijn 
binnen het omheinde domein voldoende 
parkeerplaatsen voor de wagen en er is 
een overdekte stalling voor de fi etsen. 
Wij staan garant voor een perfecte ser-
vice in een huiselijke sfeer van comfort 
en rust.

Omschrijving
• Centrale ligging nabij centrum Achel
• Landelijke omgeving
• Nabijheid wandel- en fi etsroutes
• Kamers met en-suite badkamer

Prijzen
Lavendel- en Rozenkamer
• € 95,00 voor 2 personen per nacht
• € 75,00 voor 1 persoon per nacht

Hortensia kamer 
• € 105,00 voor 2 personen per nacht
• € 80,00 voor 1 persoon per nacht

Inclusief uitgebreid ontbijt.

CONTACT 
Ven 9Ven 9
3930 Hamont-3930 Hamont-Achel
GSM +32 (0)498 111 337 GSM +32 (0)498 111 337 
 +31 (0)6 228 305 70 +31 (0)6 228 305 70
info@bedandbreakfastmooiachel.beinfo@bedandbreakfastmooiachel.be
www.bedandbreakfastmooiachel.bewww.bedandbreakfastmooiachel.be

B&B



B&B Villa Christina
Villa Christina bevindt zich in het 
centrum van Hamont in een historisch Teu-
tenhuis met een authentiek karakter en 
voorzien van alle hedendaagse comfort. De 
persoonlijke aanpak en de gastvrije sfeer 
zorgen direct voor een huiselijk en warm 
gevoel.

Villa Christina is de ideale vertrekplaats om 
te voet of per fi ets te genieten van de mooie 
natuur op vlakke wegen. Diverse grensover-
schrijdende fi ets- en wandelroutes worden u 
gratis ter beschikking gesteld. Wij beschik-
ken tevens over een veilige fi etsenstalling.

Omschrijving
U kan logeren in het “Herenhuis”:
• Kamers zijn ruim en smaakvol ingericht. 
• Tv en gratis wifi .
• In Het “Herenhuis” is er ook een studio 

met eigen keukentje en terras.
• Er is geen lift aanwezig.

Dan is er ook nog ons “Koetshuis”:
• Weliswaar met kleinere kamers, maar u 

kan beschikken over een gezamenlijke 
woonkamer met TV en keuken.

• Ons “koetshuis” kan ook gehuurd worden 
als vakantiehuis. Er zijn 4 kamers met ieder 
een eigen badkamer. In totaal kunnen hier 
10 personen overnachten. Ideaal om met 
een groep vrienden, familie of collega’s te 
verblijven. De kamers boven in het koetshuis 
zijn voorzien van airco.

Prijzen
• € 119,00 / nacht voor 2 personen “Herenhuis”
• € 99,00 / nacht voor 1 persoon “Herenhuis”
• € 89,00 / nacht voor 2 personen “Koetshuis”
• € 69,00 / nacht voor 1 persoon “Koetshuis”
• Inclusief uitgebreid ontbijt 
• Weekend van vr 15.00 tot maa 10.00 u.
• Midweek van maa 15.00 tot vr 10.00 u.

CONTACT 
Stad 4Stad 4
3930 3930 Hamont-Achel
Tel. +32 (0)11 57 55 84Tel. +32 (0)11 57 55 84
info@villachristina.beinfo@villachristina.be
www.villachristina.bewww.villachristina.be

B&B

B&B Villa Christina
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B&B Wijndomein 
De Oude Hoeve 
Wijndomein De Oude Hoeve is een gast-
vrij landgoed met de meest noordelijk 
gelegen wijngaard van België. In het 
bijbehorende wijnhuis bevindt zich een 
sfeervolle gastenkamer bestaande uit 2 
gedeeltes. Vanuit de wijngaard wandel 
je direct het natuurgebied in en ook het 
fi etsroutenetwerk ligt kort nabij. Gast-
vrouw Daniëlla Habraken ontvangt jullie 
hier hartelijk en leidt jullie graag rond 
op het domein. Een unieke en heerlijk 
plek om te onthaasten in het groen!

Omschrijving
Een grote gastenkamer bovenin het wijnhuis 
met woon-zitkamer met comfortabele 
tweepersoons slaapbank en een sfeervolle 
slaapkamer met luxe tweepersoons bed en 
badkamer met douche en toilet. 
• Gratis draadloos WiFi-netwerk;
• Omheind terrein met privé-parking en 

overdekte fi etsenstalling
• Franse tuin met terras en zicht op de 

wijnranken.
• Loopafstand restaurants

Prijzen
• € 115,00 per nacht inclusief uitgebreid 

streekontbijt voor 2 personen en een fl es 
wijn op de kamer.

Extra
• De volledig uitgeruste keuken in het 

wijnhuis mag gebruikt worden om een 
kop thee of koffi e te zetten of om zelf te 
koken. 

CONTACT 
Leenderdijk 14Leenderdijk 14
3930 Hamont-Achel3930 Hamont-Achel
Tel. 011 64 26 32Tel. 011 64 26 32
info@wijndomein-deoudehoeve.euinfo@wijndomein-deoudehoeve.eu
www.wijndomein-deoudehoeve.euwww.wijndomein-deoudehoeve.eu

B&B



Contrast 46
Welkom in Contrast 46, een vrijstaande 
vakantiewoning gelegen in een lande-
lijke omgeving naast de woning van de 
eigenaar. Je kan er lekker relaxen in 
de romantische privétuin of een glaasje 
drinken op het terras met barbecue. 

CONTRAST 46 is een eigentijds rustpunt, 
comfortabel ingericht met een creatieve 
toets. Tussen het groot aanbod wandel- en 
fi etskaarten, aanwezig in de woning, kan 
je zeker een gezonde en wondermooie 
tocht ontdekken. 

Omschrijving
• Capaciteit 2 tot 4 personen
• Slaapkamer met boxspring 
• Gezellige leefruimte
• Volledig ingerichte keuken
• Sfeervolle privétuin met terras en barbecue
• Digitale TV en draadloos internet
• Schoonmaak, bed-, bad- en keukenlinnen 

inbegrepen

Prijzen
• Weekend: € 170,00€ 170,00€
• Vier overnachtingen: € 245,00€ 245,00€
• Week: € 350,00€ 350,00€

CONTACT 
’t Lo 46’t Lo 46
3930 3930 Hamont-Achel
GSM +32 (0)478 75 87 72GSM +32 (0)478 75 87 72
info@contrast46.beinfo@contrast46.be
www.contrast46.bewww.contrast46.be
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VAKANTIEWONING

De Koekoek
Vakantiewoning tot 6 personen, gelegen 
vlakbij het centrum van Achel, in 
landelijke omgeving. Speelweide, terras, 
tuintje en eigen garage, huisdieren zijn 
toegelaten.

Indeling woning
Beneden
• Woonkamer met zithoek en eethoek
• Keuken, hal & toilet
• Berging
• Kelder

Boven
• 3 slaapkamers
• Badkamer met 1 douche en toilet

Prijzen
Laag seizoen
• Per week: € 210,00€ 210,00€
• Per midweek: € 150,00 (4 nachten)€ 150,00 (4 nachten)€
• Per weekend: € 105,00€ 105,00€

Hoogseizoen
• Per week: € 265,00€ 265,00€
• Per midweek: € 210,00 (4 nachten)€ 210,00 (4 nachten)€
• Per weekend: € 140,00€ 140,00€

Te huur het hele jaar door.

CONTACT 
Pastoor Bungenerslaan 23Pastoor Bungenerslaan 23
3930 Hamont-3930 Hamont-Achel
GSM. 0476 49 64 08GSM. 0476 49 64 08
jef.verweyen@gmail.com jef.verweyen@gmail.com 

VAKANTIEWONING



HOEVETOERISME

Huisje Bergien
‘Huisje Bergien’ is een Kempens 
boerderijtje dat volledig gerestaureerd 
is en voorzien van alle comfort voor 6 
personen. Ruime keuken met vaatwasser 
en magnetron, drie slaapkamers en een 
gezellige living met TV/DVD en open 
haard voor gezellige winteravonden.

Het boerderijtje is landelijk gelegen 
met een prachtige tuin vlakbij de dorps- 
kern van Achel. Er zijn tal van fi ets- en 
wandelroutes in de omgeving.

Prijzen
• Eerste 2 overnachtingen: € 165,00
• Bijkomende overnachtingen € 65,00€ 65,00€
• Waarborg: € 125,00€ 125,00€

Extra’s
• Huur bedlinnen: € 5,00 p.p.€ 5,00 p.p.€
• Verplichte eindschoonmaak: € 50,00€ 50,00€

CONTACT 
Bergeind 2Bergeind 2
3930 Hamont-3930 Hamont-Achel
GSM 0479 43 90 71GSM 0479 43 90 71
edgard.schuurmans@skynet.beedgard.schuurmans@skynet.be
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De Buite Hei
Kom genieten op “de Buite Hei”! Onze actieve 
boerderij (het boerderijgedeelte van kaasma-
kerij Catharinadal) met melkkoeien, kalfjes en 
neerhofdieren is landelijk gelegen op 2 km van 
het centrum van Achel. Fietsers, wandelaars, ge-
zinnen met kinderen en mensen die gewoon wil-
len onthaasten zijn van harte welkom! Wij bie-
den 4 nieuwe vakantiewoningen aan, voorzien 
van alle comfort, met telkens 2 slaapkamers, 
een badkamer, zitkamer en keuken. 2 woningen 
zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Van 
op het terras kan je in alle rust genieten van 
de uitgestrekte omliggende weiden en bossen. 
Kinderen kunnen naar hartenlust genieten van 
het leven  op de boerderij.

Omschrijving
• 4 vakantiewoningen (van 4 tot 6 pers.) met 

ingebouwde keuken, voorzien van alle comfort
• Privé terras met tuinmeubelen 

per woning
• Gelegen aan een uitgebreid fi ets-,wandel-, 

mountainbike- en ruiterroutenetwerk
• Privé parking
• Afgesloten tuin met grote zandbak en 

speelhuisje, skelters, …
• Dierenweide met neerhofdieren

Inbegrepen
• Bed- en badlinnen
• Water, elektriciteit en verwarming
• Eindschoonmaak
• Internetverbinding

Extra troeven
• 2 vakantiewoningen zijn toegankelijk 

voor rolstoelgebruikers
• Aanbieding van eigen bereide 

hoeve-producten
• Bezoekje aan kaasmakerij 

met fi lmpje over kaasmaken

Prijzen (per woning): raadpleeg onze website
Jongerengroepen en huisdieren niet toegelaten

CONTACT 
Fam. BoonenFam. Boonen
Buitenheide 10Buitenheide 10
3930 Hamont-3930 Hamont-Achel
Tel. 0476 53 79 34Tel. 0476 53 79 34
boonen.bert@skynet.beboonen.bert@skynet.be
www.debuitehei.bewww.debuitehei.be

( )VAKANTIEWONING
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Notities

CAMPING

Het Wilgenhof
Camping “het Wilgenhof” is rustig ge-
legen aan de grens van Hamont met 
Bocholt. Dit familiebedrijf met 60 jaar 
ervaring heeft gastvrijheid hoog in het 
vaandel staan. De camping beschikt
over een openlucht zwembad en vormt 
samen met fi etscafé “de Watervallei” 
de ideale kampeerplaats voor zowel 
een verblijf in tent, caravan, camper of 
motorhome.

Omschrijving
• Standplaatsen voor caravans, 

mobilehomes en tenten 
• Verwarmd openlucht zwembad
• Speeltuin, visvijver, dancing en fi etscafé

Prijzen
Kleine tent
• € 8,00 p.p./dag€ 8,00 p.p./dag€
• € 6,00 per kind/dag (tot 10 jaar)€ 6,00 per kind/dag (tot 10 jaar)€
• € 5,00 per tent/dag€ 5,00 per tent/dag€

Grote tent
• € 8,00 p.p./dag€ 8,00 p.p./dag€
• € 6,00 per kind/dag (tot 10 jaar)€ 6,00 per kind/dag (tot 10 jaar)€
• € 6,00 per tent/dag€ 6,00 per tent/dag€

Tourcaravan & mobilehome
• € 8,00 p.p./dag€ 8,00 p.p./dag€
• € 6,00 per kind/dag (tot 10 jaar)€ 6,00 per kind/dag (tot 10 jaar)€
• € 6,00 per tourcaravan/mobilhome/dag€ 6,00 per tourcaravan/mobilhome/dag€

Inbegrepen provincietaks
Koud en warm water 
Elektriciteit: € 0,50 per KWh€ 0,50 per KWh€
Wifi : Gratis  

Prijzen inclusief gebruik zwembad en visvijver.

CONTACT 
Lozenweg 95Lozenweg 95
3930 3930 Hamont-Achel
Tel. 011 44 81 22Tel. 011 44 81 22
hetwilgenhof@gmail.comhetwilgenhof@gmail.com
www.hetwilgenhof.bewww.hetwilgenhof.be
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V.V.V Hamont-Achel
Gen. Dempseylaan 1
3930 Hamont-Achel
Tel. 011 64 60 70
E-mail:  info@toerisme-hamont-achel.be

UiTpunt Hamont-Achel
Wal 26 
3930 Hamont-Achel 
Tel. 011 51 05 02 
uitpunt@hamont-achel.be

Hamont-Achel rijk aan groen, 
en historische monumenten.
Hamont-Achel ligt in het uiterste noorden van de Limburgse Kempen tegen de Nederlandse 
grens en straalt een sfeer uit van rust en gastvrijheid. De gemeente is bekend om haar rustieke grens en straalt een sfeer uit van rust en gastvrijheid. De gemeente is bekend om haar rustieke 
karakter, haar rijkdom aan groen en haar talrijke historische monumenten. Ruim 1500 ha.
bestaat uit naald- en loofbossen, wateringen en parken. Ver weg van alle drukte kan de toerist 
met volle teugen genieten van de rustige uitstraling van moeder natuur.

Uitgave van V.V.V. Hamont-Achel en stadsbestuur Hamont-Achel.

De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele prijswijzigingen. www.hamont-achel.be


