
KEDENG KEDENG!
Overnachten, eten en feesten    in trein-tram-bus

Train Hostel 
in Brussel
We are dying to go there 
omdat de kamers niet alleen 
heel betaalbaar zijn, maar ook 
erg orgineel. Hier slaap je in een 
treinwagon die boven op het dak van 
een huis werd gezet. Meer budget?  
Boek dan de Train Suite, want daarin 
waan je je zo in de Orient Express.
Vanaf € 19 per persoon, www.trainhostel.be.

Station Racour in Landen
De eigenaars van Station Racour  
plaatsten twee originele treinwagons  
op de heraangelegde spoorweg en 
renoveerden die tot twee treinvakantie-
woningen voor zes personen.
€ 290 per nacht voor 6 personen, 
www.stationracour.be.

B&B Spoor 62 
in Moere
Tijdens de roaring  

twenties stoomde de  
legendarische Paris–Côte 

Belge Pullman Express langs 
het stationnetje van Moere in West- 
Vlaanderen. Rijke Parijzenaars  
gingen met die trein naar Knokke  
of Oostende. Vandaag is het station 
omgebouwd naar een stijlvolle B&B, 
Spoor 62. Ga fietsen in de polders,  
maak een daguitstap naar Brugge,  
relax in de spa of beleef een kwartiertje 
verderop een culinair hoogstandje in  
het beruchte restaurant Hertog Jan.  
Of blijf een dag chillen in je - prachtig 
ingerichte - kamer. Geen schande!
Vanaf € 140 per nacht voor 2 personen, 
www.spoor62.be.

Doe jij een dutje op de 
trein onderweg naar je 
werk? Dan zal je in het 
treinhotel vast héérlijk  

slapen. Party op de bus, 
dineren op de tram en 

overnachten in een  
station? Vanaf nu is  

het elk weekend  
trein-tram-busdag!

TEKST: MARIE MONSIEUR

ORIGINEEL 
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Overnachten, eten en feesten    in trein-tram-bus

La Gare de Barse
Het treinstation van Barse (Luik) werd 
gerenoveerd tot een vakantiewoning.  
De eigenaars maakten er een erg  
moderne, stijlvolle woning van,  
maar bewaarden toch het authentieke 
karakter (yep, de loketten zijn er nog 
altijd). Het ligt dicht bij het mooie  
Durbuy, waar een supergezellige  
kerstmarkt is in december.
Vanaf € 350 voor een weekend,  
www.garedebarse.be.

Cottage Homburg
In Luik kan je van maart tot oktober  
met vijftien man in postwagons uit 1930  
slapen. Niet überluxueus - je neemt je 
eigen slaapzak mee - maar wel origineel.
€ 745 voor een weekend (15 personen), 
www.belvilla.be.

ô d’chatô in 
Lissewege
Het voormalige spoor-
wegstation van Lisse- 
wege (West-Vlaanderen) 
werd omgebouwd tot een 
wijnbar en -shop. Zin in een hele 
avond vino y tapas? Dan boek je beter 
ineens ook het appartement boven  
de bar, dat ze verhuren.
www.odchato.be of via AirBnb 
(appartement ô d’chatô).

Tram Experience in Brussel
Dineren in een rondrijdende tram?  
Dat kan in Brussel. Je krijgt zes  
gangen voorgeschoteld door  
topchefs (elke maand een andere)  
terwijl je Brussels by night ontdekt. 
Dit seizoen zijn de leading chefs  

trouwens bijna allemaal 
vrouwen. Niet alleen uit 
België, maar bijvoorbeeld 

ook uit Mexico, Zuid-Afrika 
en Scandinavië. Wij zijn fan!

Tram Experience, vanaf € 190 voor  
2 personen, www.tramexperience.be.

Eva’s Grand Café in 
Bissegem/Dish in Okegem
Bij het charmante Eva’s Grand Café  
in het buiten dienst gestelde station  
van Bissegem (dicht bij Kortrijk) kan je  
lekker lunchen, dineren of gewoon een 
glaasje wijn gaan drinken. Voor een 
romantisch diner ga je naar Dish, een 
restaurant in het oude stationsgebouw 
van Okegem (Oost-Vlaanderen).
www.evasgrandcafe.be/ 
Dish, www.restaurant-dish.be.
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All aboard

Le Buzz
Je avond op een leuke  
manier inzetten? Huur  
dan een partybus inclusief 
dj-set, dansvloer en lekkere 
drankjes. Je kan er met 24 personen 
in, dus genoeg volk om er een echte 
knaller van te maken.
Prijs op aanvraag afhankelijk van duur en concept, 
www.lebuzz.be.

Mangerie Père Joseph 
in Oostakker
Trouwplannen? Dan is het oude  
stationsgebouw van Oostakker  
een mooie locatie voor je receptie.
Oud station, Lourdesstraat 6A, Oostakker, 
0495/16 94 67.

Tram des Tijds
Via Tram des Tijds 

kan je een tram huren 
voor een speciale gele-

genheid. De organisatie 
restaureerde authentieke trams en 
organiseert nu ritten langs de kust. 
Je bepaalt zelf het traject (startpunt 
in De Panne of Knokke) en de duur 
van de rit. Je mag ook zelf hapjes  
en drank voorzien. Vind je een  
hele tram huren te duur? Dan 
kan je tijdens de kerstperiode 
voor 3 euro meerijden met hun 
kersttram. Achteraf drink je een 
lekker glaasje glühwein.
Tram huren: 1ste uur € 300 (daarna € 150 per uur), 
offerte op aanvraag, www.tramdestijds.be.

PARTY HARDY

CULTUUR 
OPSNUIVEN

Tram de Lux 
in Antwerpen

De Antwerpse stadsdichter Stijn 
Vranken verbouwde in samenwerking 
met De Lijn een rijdend poëziecafé.  
Je vertrekt op de Groenplaats en rijdt  
gedurende 90 minuten door de Koeken-
stad. De tram is uitgerust met een poëzie-
bibliotheek, een gezellige bar en een klein 
podium voor optredens.
€ 8 per persoon, online reserveren: www.antwerpen- 
boekenstad.be/stadsdichters/8/stijn-vranken/
gedichten/124/tram-de-lux.

Bibliotheek Moerbeke
Literatuurliefhebbers kunnen hun hart 
ophalen in de bibliotheek van Moerbeke. 
Die ligt in het oude treinstation van het 
dorp en is ondertussen bekroond met  
de monumentenprijs. De moeite!
http://moerbeke.bibliotheek.be.
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