
EV
EN

 L
EK

KE
R 

WEGZWIJMELEN Heerlijk schommelen
In de kop van Noord-Holland ligt een  
bed and breakfast waarvan de naam  
alleen al leuk is: Leuk! Slapen. En dan  
heb je het interieur nog niet gezien: een 
combinatie van brocante, kringloop en  
hippe accessoires. Romantisch en warm. 
Kamer Huismus heeft een schommel in  
de kamer en een dubbele stortdouche.  
De Pimpelmees heeft als eyecatcher een 
vrijstaand bad met uitzicht op de tuin.  
De grootste troef, een houtgestookte hottub, 
staat in de tuin. Bestel er een lekkere  
borrelplank bij en je romantische avond 
kan niet meer stuk. 
Leukslapen.com

Hemels overnachten
Bij Gasterie Lieve Hemel waan je je in  
Frankrijk en proef je de Franse keuken  
zonder dat je de grens over hoeft. Deze  
fijne plek ligt namelijk gewoon in Nederland, 
in het Limburgse Sevenum. Het is een klein 
charmehotel met romantische kamers.  
Geniet van een glas Hemelse wijn in  
combinatie met een bourgondische borrel-
plank of een diner en blijf na afloop slapen 
in een van de kamers met een bad op  
pootjes. Dat is niet de enige reden om hier 
naartoe te gaan. In de tuin vind je een  
natuurzwemvijver en een wellness met  
sauna en houtgestookte Dutchtub. Samen 
romantisch badderen met een glas wijn  
erbij, hoe ultiem genieten wil je het hebben?
Gasterielievehemel.nl

Huwelijksbootje
Heb jij plannen om binnenkort in het  
huwelijksbootje te stappen? Reserveer dan 
een nachtje aan boord van een van de 
boten van Waterbed & Zo, bij Bodegraven of 
op het Braassemermeer. Samen dobberen, 
uren over het water staren en kijken naar 
de zonsondergang, terwijl je zachtjes deint. 
Kies je voor de Gloria met een houtkachel 
of gaat je voorkeur uit naar de Omega met 
een sauna aan boord? Denk daarbij: luxe, 
zachte handdoeken, producten van Rituals, 
verse bloemen, linnen lakens, donzen  
dekbedden, eventueel een flesje bubbels, 
chocola... Veel romantischer wordt het niet!
Waterbedenzo.nl

Installeer je in de hottub,
bestel een borrelplank

en je romantische
avond kan niet meer stuk
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Romantiek 
Verwen je lief met een romantisch 
nachtje weg, gewoon zomaar,  
in het weekend of tussendoor.

op zijn best

De tuin – mét tub – van Leuk! Slapen.

Franse sferen bij Gasterie Lieve Hemel.

Aan boord bij Waterbed & Zo.
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Origineel liefdesnestje
Ben je romantisch en zoek je een superoriginele overnachting 
voor jou en je lief? Kijk eens bij deze vreemde eend in de bijt. 
Buitenhotel De Vreemde Vogel in Vlaardingen biedt verschillende 
unieke accommodaties aan de rand van stad en natuur.  
Je kunt hier samen in een vogelhuisje slapen, een comfortabel 
liefdesnestje voor twee. Een beetje vreemd, maar heel erg leuk. 
En met privé-sanitair, opgemaakte bedden en een uitgebreid 
streekontbijt in het tuincafé. Vroeg uit de veren? Geniet van  
een vogelconcert, staar naar de boomtoppen... Zweef nog 
even weg op een mooie dagdroom! De Vreemde Vogel zal  
je niet teleurstellen.
Devreemdevogel.nl

Naar de sterren staren 
Romantisch én leuk: het ontdekken van het  
steelpannetje, de Grote Beer, de Poolster. Naar de 
sterren kijken: het blijft magisch. Helemáál als je 
dat samen doet. Met de ruggen in het gras, vanuit 
een luie stoel op een zomerse avond of, nog fijner, 
rechtstreeks vanuit jullie bed. Het kan in een  
Sterrenkubus. Het ontwerp daarvan is uniek.  
Het vierkante sterrenhuisje staat op het Twentse 
platteland, op het erf van boerderij Bossem. Het 
ontwerp is goed doordacht, duurzaam gemaakt 
en biedt op enkele vierkante meters het comfort 
van een hotelkamer. Duik samen vroeg onder  
de wol om te ontdekken wat er allemaal boven  
je hoofd staat te stralen. Misschien zie je een  
vallende ster en doen jullie samen een wens.
Bossem.nl

Daar bij die waterkant 
Tijdens je verblijf bij Zwier aan de Vinkeveense 
Plassen word je volledig ontzorgd, zalig zen! Logeer 
in een van de hippe circulaire Havenhuisjes met 
de uiterlijke kenmerken van een tiny house. Aan  
de havenkant hebben de huisjes een groot raam,  
zodat je vanuit je bed naar de bootjes kunt staren. 
Dat alleen is al heerlijk ontspannend, maar bij 
Zwier gaan ze nog een stapje verder. Je verblijf is 
hier namelijk op basis van all-in. Dat betekent dat 
alle maaltijden (vegetarisch) inbegrepen zijn, een 
van de Rustvalkjes (elektrische sloep) voor drie uur 
van jou is om lekker mee te gaan varen én je  
gebruik mag maken van de houtgestookte hottub 
en sauna. Kan het fijner?
Zwier.nl

Samen even weg.
Genieten van elkaar

en van de natuur: 
kan het fijner?

Door het grote raam
aan het voeteneind 

heb je uitzicht op 
de bootjes in de haven

Dineren en logeren
Boerderij De 6 Linden in Zeeuws-Vlaanderen, niet ver van Sluis, 
wordt langzaamaan een gastronomisch paradijs op aarde. Waar 
je slaapt onder het dak van een oude boerenschuur en verwend 
wordt tot en met. De vier gastenkamers hebben elk een eigen sfeer. 
Kies voor de kamer die het best past bij je romantische stemming. 
Wordt het de kamer met de dubbele douche, het verzonken bad 
of zicht op de sterrenhemel? Ook het restaurant van De 6 Linden is 
er een om in de gaten te houden! Chef-kok Jesse kookt bij voorkeur 
met groenten, kruiden en fruit uit eigen (moes)tuin. En anders zo 
veel mogelijk duurzaam, biologisch en lokaal. Hoogste tijd om te 
gaan proeven dus, romantisch bij de haard.
De6linden.nl
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Slapen onder de sterrenhemel bij Bossem.

Zwier: tiny house, great view.

Bij De 6 linden badder je met uitzicht. Het interieur van het vogelhuisje van De Vreemde vogel.

Beetje vreemd, maar erg leuk: slapen in een vogelhuisje.
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