
Vakantiehuizen heb je niet 

alleen met-zwembad-en-

bbq-in-zuid-Frankrijk. wij 

schuimden www.belVilla.

be aF, op zoek naar out-

oF-the-boxideetjes Voor 

coole trips die boVendien 

niet eens Ver weg zijn. to 

do: snel ’n weekend 

Vastleggen met je 

Vriend(en)/(in) en go!

Uitknippen en genieten 

❏  als je graag op de hoogte blijft van de leuke producten en acties 
van sanoma media belgium nv (uitgever van o.a. Flair), vul dan hier  
je e-mailadres in: 

Voor info over het privacybeleid van sanoma media belgium nv,  
zie infopagina. sanoma media belgium nv, kbo 0404.802.477

ook zin in een weekendje weg? op avontuur met een groep 
vrienden, een girls only-citytrip of romantisch met z’n tweetjes 

relaxen? op www.belvilla.be vind je meer dan 20.000 
vakantiewoningen. je kan er zoeken op aantal sterren, 

 badkamers, sauna, open haard en veel meer. 

Bon 
Flairaanbieding: € 40 korting +

€ 15 cadeaubon Van rituals

Flair promotiecode: Flr-402014 
Voorwaarden:
○  boeken voor 1 mei 2014
○  Verblijf mogelijk t.e.m. 1 augustus 2014
○  korting geldig op de huurprijs van de vakantie-
 woning, eventuele kosten ter plaatse en vervoer 
 voor eigen rekening
○  korting geldig op álle beschikbare woningen, 
 alle verblijfsduren
○  korting niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen

✁

Girls weekend
Een weekendje shoppen met je vrien
dinnen, waar doe je dat beter dan in 
 Amsterdam? Shoppen tot je erbij neer
valt en een kroket uit de muur. Héérlijk!
Je uitvalsbasis: een hippe woonboot op 
de Amstel, in a room with a view.
http://nl.belvilla.be/vakantiehuizen/nederland/
amsterdam-2-personen-nl-1079-02

in ’t Groen
Organiseer je vriendenweekend eens niet in een back 
to basic boshuisje, maar in een luxueus cool huis. 
Kwestie van  ruzieomdatwetedichtopelkaarslip
zitten te voorkomen.
Je uitvalsbasis: een luxueus gerestaureerd landhuis 
uit 1770 met... jacuzzi! 
http://nl.belvilla.be/vakantiehuizen/belgie/
cul-des-sarts-10-personen-be-5660-19

Hip loGeren
Een weekendje in een hippe omgeving, living 
the city lifestyle. Met vrienden of familie een 
weekendje vertoeven in de stad en ’s avonds 
gezellig samen te koken.
Je uitvalsbasis: een vakantieloft met groot 
kookeiland in het centrum van Brugge.
http://nl.belvilla.be/vakantiehuizen/belgie/
brugge-4-personen-be-8000-43

romantiscH wellnessen
Een romantisch weekendje met je lief, 
even weer ontdekken waarom je elkaar 
zo leuk vindt, dat doe je in de meest 
romantische stad bij uitstek, Brugge. 
Je uitvalsbasis: een romantisch huisje 
met sauna in hartje Brugge.
http://nl.belvilla.be/vakantiehuizen/belgie/
brugge-5-personen-be-8000-67

€ 40 kortinG op een 
Belvilla vakantie-

woninG + cadeauBon 
t.w.v. € 15 van rituals

Girls weekend in  stijl
Let’s go!
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