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HIER BENT U IN GOEDE HANDEN

Welkom in het Bütgenbacher Hof, ons 

 paradijsje in het midden van de ongerepte 

natuur! Geniet van uw tijd in ons liefdevol 

en individueel ingericht hotel, verwen uzelf 

in onze wellnessruimte en ervaar de vers-

heid en authenticiteit van de keuken in ons 

 restaurant.

Gun uzelf een moment 
    rust en een extra portie geluk.
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GESCHIEDENIS
UW GASTGEZIN

Het Hotel Bütgenbacher Hof, opgericht in 

1987, is een echt familiebedrijf. Sinds 2011 

wordt het hotel geleid door Thorsten Ma-

raite en zijn echtgenote Jennifer Heyen, de 

tweede generatie van de familie. Het kop-

pel ontvangt de gasten in een warme en 

natuurlijke sfeer, die volledig in het teken 

staat van welbehagen en genot.

Oorspronkelijk waren er niet meer dan 8 ho-

telkamers. Na verschillende uitbreidingen 

en renovaties zijn er nu 39 kamers waaruit 

de gasten kunnen kiezen. 34 kamers zijn in 

het hoofdgebouw en vijf kamers in het na-

bijgelegen gastenverblijf, de oude pastorie, 

op slechts 100 m van het hotel.

Zes chef-koks, ondersteund door meerde-

re koks in opleiding, gaan elke dag de uit-

daging aan om onze gasten te verrassen. 

Het jonge team ontwikkelt altijd nieuwe 

culinaire ideeën om seizoensgebonden in-

grediënten op een fantasierijke manier te 

bereiden.

Sinds 2020 is het restaurant 7 dagen per 

week geopend voor lunch en diner.

    Ons doel is het 
welzijn van onze gasten.
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INBEGREPEN DIENSTEN

Overnachting 

Uitgebreid ontbijt

Diner

Toegang tot het wellnesscentrum 

met sauna, whirlpool, stoombad, 

ruim overdekt zwembad, fitness-

ruimte

Wellnesstas met badjas en hand-

doeken

Internet

Of u nu een fijnproever bent of een na-

tuurliefhebber, wij bieden verschillende 

formules aan zodat er voor iedereen 

iets tussen zit. U vindt een overzicht van 

de verschillende eendaagse of meer-

daagse arrangementen op onze web-

site: www.hbh.com

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Alles wat u nodig 
heeft om u goed 
       te voelen!
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 Alles wat u nodig 
heeft om u goed 
       te voelen!
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MAX. 5 PERSONEN + 1 BABY

Onze vijf nieuwe “Vogelnest” ka-

mers worden gekenmerkt door 

een moderne en comfortabele in-

richting. Een groot pluspunt is het 

balkon met uitzicht op het markt-

plein! We onderscheiden drie ver-

schillende kamertypes:

VOGELNEST 
FAMILIE MAISONNETTE (5P)
We hebben in totaal drie “Vogel-

nest” kamers in maisonnette-stijl. Er 

is een groot tweepersoonsbed op 

zowel de benedenverdieping als 

de bovenverdieping. Een vrij steile 

trap leidt naar de open bovenver-

dieping, waar naast het tweeper-

soonsbed ook een éénpersoons-

bed staat. In totaal kunnen hier 

5 personen overnachten.

VOGELNEST 
FAMILIEKAMER (5P)
Deze kamer beschikt over een 

groot tweepersoonsbed en drie 

kinderbedden (waarvan één sta-

pelbed), die zich in een aparte 

ruimte bevinden. Alle bedden zijn 

op dezelfde verdieping.

VOGELNEST
DELUXE TWEEPERSOONSKAMER (2P)
Er zijn twee verdiepingen in deze 

kamer. Op de benedenverdieping 

is de badkamer met een vrijstaand 

ligbad met uitzicht op het markt-

plein. Op de open bovenverdieping 

staat een groot tweepersoonsbed. 

Deze verdieping is toegankelijk via 

een vrij steile trap.

Een babybedje kan in alle kamers 

worden bijgeplaatst.

Onze kamers “Vogelnest”  beschik-

ken over de volgende faciliteiten:

Bureau, zetels, kluis, elektrische 

waterkoker, minibar

W-LAN, Smart TV, Bluetooth mu-

ziek verbinding

Badkamer met douche en bad

Wellnesstas voor uw verblijf met 

handdoeken en badjassen

DELUXE KAMER 

VOGELNEST

 

 

Onze sfeervolle 
 kamers met uitzicht
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MAX. 4 PERSONEN

Hoogwaardige houten 

materialen in een modern, 

tijdloos design - onze 

“Heimatgefühl” kamers 

zijn individueel en op 

maat ingericht om u het 

best mogelijke comfort te 

bieden.

 
INGERICHT

Één van onze tweeper-

soonskamers is toeganke-

lijk voor mensen met een 

rolstoel.

Onze kamers “Heimatge-

fühl”  beschikken over:

Bureau, kluis, water-

koker, minibar

Wifi, flatscreentelevisie

Bad of douche

Wellnesstas voor uw 

verblijf met handdoe-

ken en badjas

TWEEPERSOONSKAMER

HEIMATGEFÜHL

 

T huis is 
   een gevoel.

ROLSTOELVRIENDELIJKROLSTOELVRIENDELIJK
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MAX. 2 PERSONEN

Dit zijn onze kleinste ka-

mers. De éénpersoons-

kamers of economy 

tweepersoonskamers “Ku-

schelnest” zijn gezellig en 

individueel ingericht, van 

hoge kwaliteit en geven 

net dat tikkeltje extra. Klein 

maar fijn!

Onze kamers “Kuschel-

nest”  beschikken over:

Bureau, kluis, water-

koker, minibar

Wifi, flatscreentelevisie

Bad of douche

Wellnesstas voor uw 

verblijf met handdoe-

ken en badjas

ÉÉNPERSOONSKAMER

KUSCHELNEST

 

Gezellig, 
  warm en 
      knus
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Onze kamers “Naturliebe” 

beschikken over:

Bureau, bank, kluis, waterkoker, 

minibar

Wifi, flatscreentelevisie

Afzonderlijke of geïntegreerde 

woonruimte

Bad of douche

Wellnesstas voor uw verblijf met 

handdoeken en badjas

MAX. 5 PERSONEN

De suites “Naturliebe” be-

toveren met hoogwaar-

dige, rustieke, natuurlijke 

materialen; met warme 

natuurlijke kleuren; en met 

veel aandacht en liefde 

voor detail.

SUITE

NATURLIEBE

 

 

Geniet van de natuur 
  in al haar facet ten.
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Onze tweepersoonskamers 

“Landleben” beschikken over:

Bureau, bank, kluis, waterkoker 

Wifi, flatscreentelevisie

Afzonderlijke of geïntegreerde 

woonruimte

Bad of douche

Wellnesstas voor uw verblijf met 

handdoeken en badjas

MAX. 5 PERSONEN

Op 100 meter van het ho-

tel bevindt zich ons gas-

tenverblijf “Landleben”, 

een voormalige pastorie, 

met 5 comfortabele ka-

mers. Deze “oudsten” ma-

ken zeker indruk door hun 

mooie ruimte en door 

hun liefde voor detail. Wie 

in een van deze kamers 

verblijft, betaalt voor een 

3 sterren niveau, maar 

ervaart en geniet van het 

4 sterren aanbod en de 

diensten van het hotel. 

Er is geen lift in dit 

gastenverblijf met                         

max. 2 verdiepingen.

Alleen in ons gas-

tenverblijf zijn hon-

den      toegestaan. 

TWEEPERSOONSKAMER IN HET GASTENVERBLIJF

LANDLEBEN

 

 

Tot rust 
  komen
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RESTAURANT

VERFIJNDE KEUKEN

Verse seizoensgebonden ingrediënten en 

producten uit de regio vormen de basis van 

ons gastronomisch aanbod. Sinds enkele 

jaren werkt ons team samen met gecertifi-

ceerde producenten van het initiatief “Made 

in Ostbelgien”. Of het nu gaat om vlees, vis, 

brood, groenten en fruit of chocolade, hier 

kan de gast er zeker van zijn dat alle produc-

ten van de beste kwaliteit zijn, vers zijn en 

voornamelijk van lokale productie.

Elke dag wordt er voor de gasten een wis-

selend dagmenu geserveerd. Daarnaast 

bieden we elke maand een gastronomisch 

seizoensmenu en verschillende alternatieve 

hoofdgerechten aan. Het geheel wordt ge-

completeerd met een selectie van uitgelezen 

wijnen. 

Het restaurant is elke dag geopend van  

12 tot 14 uur en van 18 tot 20 uur

Regionaal,
seizoensgebonden, 

creatief



15

BISTRO

In de wintertuin met uitzicht op het 

groene dorpsplein genieten de 

gasten van heerlijke bistrogerech-

ten, zij het voor een casual lunch of 

een kleine snack in de namiddag, 

en dit in een ontspannen sfeer. 

De bistro is dagelijks geopend van 

12 tot 18 uur. 

TERRAS

Op mooie dagen nodigt het aan-

gename terras met open haard 

uit tot echte ontspanning. Hier 

kunt u tussen 12 en 18 uur genie-

ten van verfrissende drankjes en 

heerlijk eten van onze ijs- of bis-

trokaart. Na 18.00 uur worden al-

leen nog maar drankjes op het 

terras geserveerd.

RESERVERING

Wij nemen graag uw tafelreserve-

ringen per telefoon of e-mail aan.

+32 80 444 212 

info@hbh.be

Het restaurant, de bistro en het terras zijn toegankelijk voor zowel hotelgasten 

als niet-hotelgasten.
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WELLNESS

POOL

Ruim – dat is waarschijnlijk de beste om-

schrijving voor ons zwembad. Met een leng-

te van 16 meter nodigt dit uit tot zwemmen. 

SAUNA’S & WHIRLPOOLS

Onze wellness ruimte beschikt over een Fin-

se sauna, een stoombad en een infrarood-

cabine. Daarenboven is er een relaxruimte 

voor een zen-moment.

Er zijn drie whirlpools beschikbaar, dit om 

aan de individuele wensen van de gasten 

te voldoen. Het water wordt na elk gebruik 

ververst ! Onze wellness ruimte wordt be-

schouwd als een textielvrije zone. 

In de nabijheid van het binnenzwembad is er 

echter nog een tweede sauna waar het dra-

gen van zwemkleding gevraagd wordt. Er is 

dus voor elk wat wils. 

 

Het gebruik van het zwembad, de sauna en 

de whirlpool is gratis voor onze hotelgasten. 

Op reservatie is de wellnessruimte van 

18 tot 22 uur ook toegankelijk voor niet-ho-

telgasten.

FITNESS

Voor iedereen die wellness graag met  

lichaamsbeweging combineert, is er een 

uitgebreid fitnesscentrum. Train aan de ver-

schillende fitnesstoestellen of activeer uw 

spieren met uw eigen lichaamsgewicht. 

BEAUTY & MASSAGES

Een huid als fluweel en zijde! Ervaar het  

diepe effect van een holistisch concept dat 

klassieke schoonheidsbehandelingen com-

bineert met tradities uit het Verre Oosten. 

Onze schoonheidsspecialiste geeft u indivi-

dueel advies en behandelt u met geselec-

teerde, exclusieve producten. 

Wij raden hotelgasten aan de gewenste 

schoonheidsbehandelingen tegelijk met 

hun hotelreservering te reserveren.

+32 80 880 114 

wellness@hbh.be

Tijd voor 
  ontspanning
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Tijd voor 
  ontspanning
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Het Bütgenbacher ligt in het hart 

van de Ardennen, waarvan de fas-

cinerende natuur uitnodigt tot een 

ontdekkingstocht. De Hoge Venen, 

het grootste hoogveengebied in 

Europa,  biedt een indrukwekkende 

ervaring, net zoals de dichte bos-

sen en de uitgestrekte weilanden en 

velden. Het meer van dat in de na-

bijheid van het hotel ligt, is ook bij-

zonder populair bij toeristen - vooral 

voor de watersport mogelijkheden. 

De directe omgeving biedt diverse 

mogelijkheden om actief bezig te 

zijn, bijvoorbeeld op het aangeleg-

de fitness parcours of met een fiet-

stocht. Elektrische fietsen en moun-

tainbikes kunnen gehuurd worden 

van het hotel.

OMGEVING & 
ACTIVITEITEN

  Actieve ontspanning 
is goed voor het lichaam.
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KAMERS 
 

34 hotelkamers, waaronder en-

kele suites en deluxe kamers

5 kamers in ons gastenverblijf, 

een voormalige pastorie, 100m 

naast het hotel

Airconditioning (behalve in het 

gastenverblijf “Landleben”)

Er is een kluis in elke kamer

Één rolstoelvriendelijke kamer

Op de dag van vertrek is er de mo-

gelijkheid om nog de hele dag ge-

bruik te maken van onze wellness-

ruimte en het binnenzwembad.

Koffie- en theeset op de kamer

WELLNESSRUIMTE 

 

Ruim binnenzwembad

Sauna, infraroodcabine

Stoombad, whirlpools

Massages en behandelingen

Fitnessruimte

ANDERE VOORDELEN 
 

Lift in het hoofdgebouw                  

(niet in het gasthuis)

Verhuur van elektrische fietsen

Verhuur van mountainbikes

Gratis parkeren

4 oplaadpalen voor e-auto’s 

BUSINESS & INTERNET 
 

Diverse zalen voor semina-

ries en vergaderingen

Gratis Wifi toegang in het 

hele hotel 

RESTAURANTS 

 

Alle dagen geopend

Verfijnde, eigentijdse keuken 

Ruim terras en wintertuin

Verschillende zalen voor 

groepen

Gastronomisch restaurant  

en bistro

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

ONS AANBOD IN ÉÉN OOGOPSLAG

Maak uw dierbaren blij 

met onze vouchers voor 

maaltijden en menu’s, 

overnachtingen, arrange-

menten, wellness...

Cadeaubonnen



BÜTGENBACHER HOF
MARKTPLATZ 8 
B-4750 BÜTGENBACH

T +32 80 444 212 
F +32 80 444 877 
INFO@HBH.BE

FORTIS  001-3765253-80 
BIC  GEBABEBB 
IBAN  BE47 0013 7652 5380 WWW.HBH.BE


