
▪ vakantiewoningen 
▪ seminarieruimte



Uniek vertoeven in de Vlaamse Ardennen
Lozer Lodge beschikt over vakantieverblijven voor kleine en/of grote groepen 
gelegen in de prachtige Vlaamse Ardennen. Wij bieden een rustig en landelijk 
gelegen accommodatie aan voor families, vriendenclubs, verenigingen, 
natuurliefhebbers, fietsers en wandelaars.

Ook voor bedrijven is deze locatie een inspirerende omgeving voor het 
organiseren van kleinschalige events of teambuilding sessies.



Domein Lozer Lodge
De volledige site is verspreid over 6000m2 met twee schitterende 
vakantiehuizen met comfortklasse 4****, Lozerhof (10 pers.) en Lozerdorp (25 
pers.) Daarnaast is er ook een prachtige rustieke polyvalente ruimte, Lozer 
Lounge, voor allerlei activiteiten en evenementen. 

Op het domein vindt u tevens een overdekte schuur waar u in de winter kan 
BBQ’en, en beschermd tegen alle weersomstandigheden kan petanquen.  
De grote tuin is dé trekpleister voor allerlei activiteiten, zowel voor gezinnen 
als voor bedrijven. Er zijn schommels, een voetbalterrein, gocarts, trampoline,... 

De site beschikt over een afsluitbare fietsberging en afspuitplaats voor fietsen. 
Het zalig verwarmd zwembad met bijhorende poolhouse zorgt voor fijne 
momenten.



Ligging
Onze vakantiewoningen en polyvalente ruimte zijn gelegen op de grens van de 
Vlaamse Ardennen en de Leiestreek. 
Door zijn landelijke ligging en tal van toeristische mogelijkheden is het domein 
ideaal voor wie wil genieten van rust en ontspanning. Of u nu wilt wandelen of 
fietsen of meer op zoek bent naar een culturele uitstap, de Vlaamse Ardennen 
met haar natuur en boeiende steden biedt tal van mogelijkheden. Ondanks de 
rustige ligging ben je op nauwelijks minuten (4.5km) van de E17 autosnelweg 
(afrit Deinze of Kruishoutem).
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De prachtige Vlaamse Ardennen



Lozerhof I 10 personen
Deze 4 sterren vakantiewoning “Lozerhof” bestaat uit 2 comfortabele 
duplexen: “Loft Zandvlooi” en “Loft Up Losere”.

Loft Zandvlooi is een charmante ruimte van 92m2 die onderdak biedt aan  
6 personen. Extra slaapmogelijkheid voor 2 personen kan gecreëerd 
worden door gebruik te maken van de slaapzetel in de leefruimte. De haard 
zorgt voor een knus gevoel tijdens de koudere maanden. 
 
Loft Up Losere is een sfeervolle ruimte van 70m2 die onderdak biedt aan  
4 personen. Ook hier kan de comfortabele slaapzetel plaats maken voor 2 extra 
logies.

In totaal beschikt u over 2 volledig uitgeruste keukens, 3 moderne badkamers én 
2 afzonderlijke toiletten. 



Volledig uitgeruste keukens

Comfortabele badkamer

Knusse salons

2 slaapkamers met enkele bedden

3 slaapkamers met dubbel bed

Rustige omgeving



Lozerdorp | 25 personen
De vakantiewoning Lozerdorp bevindt zich in de volledig verbouwde stallingen 
van een voormalige boerderij en bestaat uit 6 loften die slaapgelegenheid 
bieden voor 2 tot 7 personen. 

Deze comfortabele verblijven beschikken over afzonderlijke slaapkamers, een 
afzonderlijke badkamer, ingerichte keukens en telkens een ruime gezellige 
leefruimte. In elk verblijf is ook internetaansluiting voorzien.

Lozerbos | 120 m2

De ruime polyvalente zaal ‘Lozerbos’ verbonden aan Lozerdorp is een belangrijke 
meerwaarde voor een gezellig verblijf met familie, vrienden of collega’s. Deze 
ruimte beschikt over een volledig ingerichte keuken met eetgedeelte en een 
gezellige lounge met haardvuur, een ideale rustplek voor grote groepen. De 
ruimte beschikt eveneens over een internetradio, tv en wifi.



Ruime leefruimte in elke loft

Volledig ingerichte keuken

Diverse slaapgelegenheden

Ruime eetplaats

Afzonderlijke badkamer

Gezellig salon



Lozer Pool
Kom helemaal tot rust aan het verwarmd buitenzwembad.

Het afgesloten zwembad biedt voldoende privacy en veiligheid om met 
volle teugen te genieten van je verblijf. De poolhouse heeft 2 afzonderlijke 
kleedkamers, een douche en toilet. Het zwembad is toegankelijk voor iedereen 
die verblijft in Lozer Lodge. 







Lozer Lounge
In de volledig nieuw gebouwde hoeve is er een polyvalente zaal, geschikt voor 
meerdere doeleinden. De hoeve heeft een mooie inkomhal en vestiaire. De zaal 
is 80m2 groot en volledig ingericht voor het organiseren van familie-bijeenkomsten, 
babyborrels en communies. Ook bedrijven kunnen hier terecht voor opleidingen, 
presentaties of andere evenementen. Alle professionele vergaderfaciliteiten zijn 
aanwezig waaronder een beamer met draadloze verbinding. 

U kan gebruik maken van een professionele keuken met fornuis, oven en 
vaatwasmachine. Aanpalend aan de woning is er een overdekt terras met een 
afzonderlijke ingesloten tuin (400m2). 
Wenst u na het evenement in Lozer Lounge te overnachten dan kan u in het  
bovengelegen appartement terecht of in onze vakantiewoningen. 

Deels overdekt terras Seminaries Polyvalente ruimte



PROFESSIONEEL

▪ Seminaries 
▪ Teambuildings 
▪ Bedrijfsfeesten 
▪ Opleidingen 
▪ . . .



PRIVÉ

▪ Communies 
▪ Familiefeesten 
▪ Babyborrels 
▪ Recepties   
▪ . . .  



LOZER LODGE

Spiegelstraat 1  
9770 Kruishoutem
T 0477 40 92 72 

www.lozerlodge.be 
info@lozerlodge.be

Unieke vakantiewoningen Polyvalente ruimte Fantastische ligging


