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Geachte Heer en Mevrouw, 

Een bijzonder dank voor je prijsaanvraag en interesse,LozerLodge is een perfecte keuze voor jullie verblijf. 

LozerLodge, 600m² groot, is gelegen te midden van rustig landelijk en bosrijk gebied in het gehucht Lozer van de gemeente 
Kruishoutem.   

Voor jullie groep, kunnen wij u de verschillende opties aanbieden, afhankelijk van de onderscheiden kamers zij wensen en de 
privacy. 

Lozerdorp 
25-37 personen 

6 loften 13 enkele bedden 
6 dubbele bedden 
6 zetelbedden (2p) 

1 juniorbed tot 6 jaar 

10 slaapkamers 
6 badkamers (douche) 

Lozerhof 
10-14 personen 

2 loften 8 enkele bedden 
1 dubbel bed 

2 zetelbedden (2p) 
1 juniorbed tot 6 jaar 

5 slaapkamers 
3 badkamers (douche) 

Lozerloft 
6-10 personen 

1 grote loft 6 enkele bedden 
1 dubbel bed 

1 zetelbed (2p) 

3 slaapkamers + lavabo 
1 badkamer (douche+bad) 

 

Lozerdorp,  

- beschikt over 10 slaapkamers verdeeld over 6 loften met eigen badkamer en toilet 
- een gemeenschappelijke ruimte van 120m² met grote geïnstalleerde keuken, met 2 frigo's, 2 diepvriezers, 2 

vaatwassers, grote oven, groot gasvuur. In deze ruimte kan u tevens eten en chillen aan de open haard. De zaal is 
uitgerust met TV en een bluetooth muziekinstallatie en internetradio. 

- is gelegen aan een groot terras en rechtover de petanquebanen 

 

 

- Link met foto’s Lozerdorp. (http://www.lozerlodge.be/1745.aspx )  
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Lozerhof: 

- beschikt over 5 slaapkamers, waarvan één op het gelijkvloers, verdeeld over 2 loften. Lozerhof heeft  2 toiletten en 3 
afzonderlijke badkamers met douches 

- twee gemeenschappelijke ruimte van 40m² met 2 geïnstalleerde keukens, met 2 frigo's, 1 diepvriezer, 1 vaatwasser, 
kleine oven, 2 microgolf ovens, 2 elektrisch vuren. In deze ruimte kan u tevens eten en chillen aan de open haard.  

 

- Link met foto’s Lozerhof (http://www.lozerlodge.be/1744.aspx ) 

Lozerloft : 

- beschikt over een zeer ruime leefruimte met open haard, perfect als lounge of dinerruimte tot 16 personen. De open-
keuken is volledig uitgerust, met een oven, kookfornuis, frigo en vaatwasmachine.  

- heeft 3 slaapkamers, met standaard 2 slaapplaatsen. Bijkomend zijn er 2 bijzetbedden ter beschikking. Elke slaapkamer 
heeft een afzonderlijke lavabo. Dit appartement kan uitgebreid worden met 2 slaapgelegenheden door gebruik te 
maken van de slaapzetel in de leefruimte.  Er is een centrale badkamer met lavabo en ligbad. Er is een afzonderlijk 
douchecel en een afzonderlijk toilet. 

 

-  Link met foto’s Lozerloft (http://www.lozerlodge.be/1727.aspx)  
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De site van Lozerlodge is 6000m², perfect voor alle buitenactiviteiten ter plaatse: 

- De grote tuin is dé trekpleister voor allerlei 
activiteiten, voor iedereen  

 Er zijn meerdere buitenterrassen en een 
overdekte (verlichte) schuur waar u ook 
in de winter kan BBQ'en en in de zomer 
steeds kan schuilen bij slecht weer.  

 Er zijn 3 petanquebanen waarvan 1 
buitenbaan en 2 overdekte en verlichte 
binnenbanen.  

 Er zijn meerdere schommels ter uwer 
beschikking, trampoline, buitenspelen, 
een groot grasplein om te voetballen, 4 gocarts, 2 kinderfietsen enz...  

 De site beschikt ook over een fietsberging en afspuitplaats voor fietsen. 
 Het zalig verwarmd zwembad met bijhorende poolhouse zorgt voor fijne momenten (onder voorbehoud - 

verwarming afhankelijk van de buitentemperaturen). De poolhouse heeft gescheiden kleedkamers, een douche en 
toilet. Verwarming is afhankelijk van de periode en de buitentemperaturen zowel overdag als s‘nachts. 

 Het domein Lozer Lodge bestaat uit Lozerdorp, Lozerhof  en, Lozer Lounge, die elk afzonderlijk kunnen verhuurd 
worden. De gasten hebben toegang tot de gemeenschappelijke ruimtes zoals grote tuin, de overdekte schuur, 
petanquebanen, fietsenberging, parking, pool en bijhorende poolhouse. Dit verloopt altijd heel vlot, maar wij hielden 
eraan u hiervan op de hoogte te brengen.  

 
Ook buiten Lozerlodge?  Bij boeking ontvangt u een bundel met een heel pak wandelingen, fietstochten, culturele en andere 
uitstappen. 

Activiteiten : 
o Er zijn veel wandelpaden in de buurt, u kan vanop de site vertrekken. Er is het grote Lozerbos, toegankelijk 

voor publiek. Lozerlodge heeft voor haar gasten diverse wandelingen uitgestippeld, met verschillende 
trajecten, droppings en fotozoektocht  

o Er zijn veel fietsmogelijkheden in de buurt, zowel voor de geoefende als voor de recreatieve sportieveling die 
het rustig aan wil doen. De site ligt zowel dicht bij de schilderachtige Leiestreek als bij de aanloopstrook van 
de finale wielerwedstrijd Ronde Van Vlaanderen (7km).   

o Ook voor fietsers heeft Lozerlodge grote en kleine tochten uitgestippeld, al dan niet met een quiz … 

Cultuur: 
o Lozerlodge ligt temidden van de natuur en de velden en bossen waar een perfecte rust mogelijk is.  En toch zijn 

steden als  Oudenaarde, Waregem en Deinze vlakbij waar dan weer heel wat andere activiteiten mogelijk zijn. 
o Indien men het weekend ook graag een cultureel tintje wil geven zijn er ook diverse attractieve musea in de 

buurt, zoals een heus schoenmuseum met schoenen van film en muzieksterren van over de hele wereld, een 
super tof cartooncentrum (uniek in Europa!), culturele centra, bioscopen,… en nog veel meer! 

 
Brasserien - Gastronomie: 
Last but not least is er in Kruishoutem de regionale gastronomie voor elk wat wils.  Restaurants op wandelafstand 
of op een paar km van Lozer Lodge kunnen dit allemaal aanbieden. Ook kan Lozerlodge uw catering verzorgen 
met eenvoudige gerechten, ontbijten, gewoon ter plekke op te warmen! 
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Lozerlodge kan je volledig vrijblijvend helpen bij de organisatie van je weekend. Na de boeking ontvangt u een 
welkomstbundel met alle practische informatie, adressen, zelf uitgestippelde activiteiten …  

 

PRIJZEN  Inclusief schoonmaak - energie – wifi  - 2 nachten standaard weekend 
   

Laag Seizoen 
Januari, Februari,  December  
(met uitzondering van feestdagen + verlengde 
weekends) 

Hoog Seizoen 
Maart, April, Mei, Juni, Juli, Augustus, 
September, Oktober, November  
(met uitzondering van feestdagen + verlengde 
weekends) 

Formule 8+ Lozerloft 8 
PERS 

€480,00 
Extra 3de nacht : €120,00 

€675,00 
Extra 3de nacht : €140,00 

Formule 10+ Lozerhof 10 
PERS 

€625,00 
Extra 3de nacht : €150,00 

€855,00 
Extra 3de nacht : €175,00 

Formule 18+ Lozerloft 
Lozerhof 

18 
PERS 

€1 075,00 
Extra 3de nacht : €270,00 

€1 475,00 
Extra 3de nacht : €315,00 

Formule 25+ Lozerdorp 25 
PERS 

€1 485,00 
Extra 3de nacht : €375,00 

€2 100,00 
Extra 3de nacht : €437,50 

Formule 33+ Lozerdorp 
Lozerloft 

33 
PERS 

€1 900,00 
Extra 3de nacht : €495,00 

€ 2 700,00 
Extra 3de nacht : €577,50 

Formule 35+ Lozerdorp 
Lozerhof 

35 
PERS 

€2 000,00 
Extra 3de nacht : €525,00 

€2 850,00 
Extra 3de nacht : €612,50 

Formule 43+ 
Lozerdorp 
Lozerloft 
Lozerhof 

43 
PERS 

€2 400,00 
Extra 3de nacht : €645,00 

€3 400,00 
Extra 3de nacht : €752,50 

 
 

Extra personen mee bovenop het aantal in de Formule? Dat kan in functie van de zetelbedden  
à €35,00 pp/2 Nachten 

 
Lozerloft : Max 10 personen 
Lozerhof: Max 14 personen  

Lozerdorp : Max 37 personen 
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Exclusief (naar keuze): 

- Bed en badlinnen 
o Levering bed en badlinnen  €10,-/set/eenpersoonsbed - en €20,-/2 persoonsbed. 
o Plus Hotelservice (opgemaakte bedden – badlinnen op de kamer): €8,-/pp extra 

- Catering : ontbijt, lunch, BBQ’s, diners: raadpleeg eens ons cateringlijst 
o Ontbijt : (koffie, thee, ontbijtkoeken, eitje, yoghurt, beleg) 
o Lunches : broodjes, pasta’s, slaatjes, … 
o Diner waaronder uitgebreide barbecue (vanaf 16p) - aperohapjes, 4st. Vlees, groenten 

- Teambuilding, workshops … 
 
Indien interesse graag een seintje. Indien gewenst kan u ook ter plaatse komen om de verblijven vooraf te bezichtigen, zodat u 
zich een perfect beeld kan vormen. Indien nog vragen, aarzel zeker niet om deze te stellen, ik help u zeer graag verder.Kijk zeker 
nog even mee hoe een boeking verder verloopt ... 
 
Beste Groeten en bijzondere dank 

Astrid Van Huffel  
info@lozerlodge.be 
www.lozerlodge.be 
M +32477 / 40 92 72 
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