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Met butler

op sneeuwvakantie

Hostellerie Hof Ter Doest
Lissewege
Lissewege, met zijn prachtige
witgekalkte huisjes, behoort tot
de tien mooiste dorpjes van
Vlaanderen. Ideaal voor een
weekendje weg, dus. Een goede
logeertip is het Hof Ter Doest.
Dit polderdorp en zeker de Abdij Ter Doest
vervulden een belangrijke rol in het middeleeuwse Vlaanderen. De cisterciënzerabdij genoot groot aanzien, bezat veel
kunstschatten en was ook economisch belangrijk.
In deze unieke historische locatie ontdek
je in de schaduw van de bekende abdijschuur de 17de-eeuwse hoeve Hof Ter
Doest. Door een lange laan bereik je het
domein, met een grote parking.
Het onthaal is erg vriendelijk. Naast een
groot restaurant, waarvoor deze Hostellerie ruime bekendheid geniet, kan je hier
ook comfortabel logeren. In de hoeve, die
gescheiden is van het restaurant, bevinden
zich zes kamers. Elke kamer kreeg de
naam van een historische figuur die mee
bepalend was voor de geschiedenis van Ter
Doest, zoals de Willem Van Saeftingekamer - genoemd naar de lekenbroeder van
Ter Doest die roem verwierf door de Guldensporenslag - en de Vincent Doenskamer, die verwijst naar de laatste abt.

Zalige rust
De suites zijn ruim en apart, want er is een
open badkamer. Het ligbad staat op amper
enkele stappen van het bed. Zo wordt het
gevoel van ruimte dat in de suites heerst,
nog versterkt. Bovendien werden houten
balken in het plafond verwerkt.
We sliepen als een roos, dankzij de zalige
rust die er heerst in het weidse polderlandschap. Er stond een uitgebreid ontbijtbuffet klaar met heerlijk gekookte eitjes. Het restaurant serveert visgerechten
als zeetong, kreeft, Zeebrugse garnalen en
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Een van de grootste troeven van Hof Ter Doest is de mooie tuin.
In de strandcabine zit een sauna. Afkoelen doe je in de dompelton.

Wie met vrienden of familie op wintersportvakantie vertrekt, ervaart
een eigen residentie met alle luxe
en comfort vaak als het toppunt van
gezelligheid. Alleen houden we tijdens onze vakantie niet zo van
boodschappen halen, koken, afruimen. Daarom biedt Pegase een service aan, waarbij een butler al die
besognes overneemt.Ook de afwas,
de beddenopmaak en de schoonmaak neemt hij (of zij) voor zijn rekening. Hij brengt de krant mee en
vult de fruitmand en de voorraad
mineraalwater aan.En nog: eitjes bij
het ontbijt, een vieruurtje na het
skiën en aperitiefhapjes vóór het diner, viergangenmenu met een halve fles wijn per persoon en koffie.De
service kost vanaf 290 euro per persoon per week in Val Thorens en
L’Alpe d’Huez. Je verblijft in luxueuze residenties, met hout en natuursteen, en een zwembad. En je kan
skiën tot aan je voordeur.
Meer info: winterbrochure Pegase bij
de reisagent.

Nu al camping
boeken voor 2011
Heel mooi is het plafond met balken.
Het bad staat in dezelfde ruimte als het bed.
oesters. In het wildseizoen ook fazant en
patrijs. Het vlees komt uit de eigen kweek,
want Hof Ter Doest bezit een eigen boerderij met een 300-tal dieren.

Kust dichtbij
Sinds kort beschikt het hotel ook over een
kleine wellnessruimte. De sauna bevindt
zich buiten in de strandcabine, een soort
tuinhuis op wielen waar het heel relaxed
zitten is. Verder is er een luxueus betegelde stoomcabine en een infraroodstraler. Er
is ook een dompelton. Ook niet-hotelgasten kunnen hier terecht om te genieten

Het hele hotel is luxueus
afgewerkt. Foto’s Kos

van het wellnessaanbod. Op tien minuutjes sta je aan de kust: Knokke, Blankenberge en De Haan liggen vlakbij. Of ga eens
fietsen in polderdorpjes als Dudzele,
Ramskapelle, Westkapelle of Zuienkerke.
Heerlijk wandelen kan in de Uitkerkse Polder en vanuit Lissewege sta je zo in Damme
of in Brugge.
Prijs voor twee personen met ontbijtbuffet, in het weekend voor 150 euro, in de
week voor 130 euro. Niet echt goedkoop.
Hotel Hof Ter Doest, Ter Doeststraat,
8380 Lissewege, tel. 050/54 40 82,
www.terdoest.be

Met de vroegboekbrochure 2011
van Vacansoleil kan je nu al kiezen
uit 335 topcampings in Europa tegen prijzen die lager liggen dan als
je na 1 december 2010 zou boeken.
Tot 31 december betaal je bovendien slechts 5 euro voor een annuleringsverzekering, of een besparing van 5 procent op je reissom. Op
de website wordt overigens wekelijks een nieuwe camping geplaatst
met dezelfde prijsgarantie als in de
vroegboekbrochure.
Meer info: www.vacansoleil.be
en 070/211 212 of in
de Neckermann-kantoren.

