Win!

prijsvraag

Een Chateau Cadeau
t.w.v. € 250

Met deze kasteelbon kunt
u in een Frans, Belgisch,
Nederlands of Tsjechisch
kasteel logeren. Denk daarbij
aan romantische, culinaire
of golfarrangementen. Alle
arrangementen zijn op basis
van eigen vervoer.
U verblijft één of meerdere nachten op een schitterende locatie
(al naar gelang het te besteden bedrag). U slaapt in een hemelbed,
geniet van een mooi glas wijn, een goed gesprek en zalig eten.

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over

Allemaal op unieke locaties, die door de webredactie persoonlijk

naar de hokjes hieronder. Deze letters vormen een slagzin.

worden bezocht. Dit garandeert de kwaliteit van uw vakantie en
dat is wel zo belangrijk.
Deze exclusieve kasteelbon, Chateau Cadeau, wordt aangeboden
door Kasteelovernachtingen.nl, dé website met arrangementen in

HORIZONTAAL

bijzondere kastelen en landhuizen in o.a. Frankrijk. Heerlijk genieten

1 ongaar, 4 Rijksgebouwendienst, 7 betaalplaats, 11 daarenboven, 12 Internationale Arbeidsorganisatie,

op unieke locaties, met zijn tweetjes, met uw gezin of met een groep

14 Internationaal Olympisch Comité, 16 draaistang, 18 bemind persoon, 20 eerste hulp bij ongeluk-

vrienden of collega’s. Kasteelovernachtingen.nl biedt vakanties die

ken, 22 populair liedje, 23 maart (afk.), 24 vogel, 25 snibbig meisje, 26 Bijbelse figuur, 27 automerk,

u niet snel zult vergeten!

28 priestermutsje, 30 vis, 32 viervoeter, 33 op elke plaats, 35 bordeauxwijn, 37 inhoudsmaat,
39 situatie, 43 behoorlijk, 45 kort geleden, 47 plechtige gelofte, 49 ververen, 50 losgeraakte draad,

De kasteelbon is te besteden bij kastelen die zijn aangesloten bij
Chateau Cadeau op www.kasteelovernachtingen.nl/kasteelbon.
Op het reserveringsformulier vult u de code en het bedrag van de
Chateau Cadeau in. Is het bedrag van uw boeking hoger dan dat
van de bon? Het restantbedrag rekent u dan ter plaatse à contant af.
Gemakkelijk dus.

51 verwonding, 53 watervogel, 54 sprekende vogel, 55 balspel, 56 bewonderaar, 57 middelbare technische school, 59 loven, 60 nimmer, 62 overblijfsel, 63 Amerikaanse inlichtingendienst, 65 bosgang,
66 kledingstuk, 67 stuk geroosterd vlees, 68 arbeidstijdverkorting (afk.), 69 riv. in Oostenrijk.

VERTICAAL
1 stormloop, 2 eenheid, 3 breiartikel, 5 bijdrage, 6 etmaal, 8 Amnesty International, 9 poespas,
10 bergruimte, 13 klap op het oor, 15 verzekeringscontract, 17 rijstgerecht, 18 artikel (afk.), 19 oude,
Nederlandse munt, 21 drinkfles, 23 stierenvechter, 25 Heilige Schrift, 26 riv. in Utrecht, 28 hutje,

Wilt u zelf ook een bon bestellen voor een bedankje, verjaardag,

29 Bulgaarse munt, 31 goochelen, 34 reptiel, 36 poederchocola, 38 kledingstuk, 40 moed, 41 tv-zen-

bruiloft, jubileum, Valentijnsdag, Moederdag of Vaderdag? Kijkt u

der, 42 Spaanse titel, 44 waterdoorlatend, 46 pelsdier, 47 pl. in Duitsland, 48 onklaar, 52 volksgroep,

dan op www.kasteelovernachtingen.nl, en klik op kasteelbon. De bon

54 slaghout, 56 akkoord, 57 legerkantine, 58 hemellichaam, 61 bid (Lat.), 62 evenementencomplex in

wordt geheel op maat gemaakt en is tot 1 jaar na afgifte geldig.

Amsterdam, 64 water in Noord-Brabant.

Oplossing puzzel En France 3-2008: ‘Uitwaaien op de Meuse’. Winnaar: S. Janssen uit Oss

In het lentenummer o.a.:❆ Vakantiedossier:

toptips voor zomer 2009 › Onbekend & ongerept,
de Haute-Loire › Leven als god in Frankrijk: het geheim
van een ontspannen leefstijl › Droomadres in de Drôme
❆ onder

Het volgende nummer ligt vanaf 10 maart in de winkel!
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