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20x

OP VAKANTIE
bij een Belg

DE LEUKSTE B&B’S
IN FRANKRIJK,
S PA N J E , P O R T U G A L
E N I TA L I Ë

Een reisje in de paasvakantie zat er helaas niet in.
Maar deze bed and breakfasts doen alvast dromen van
een toekomstig tripje naar de zuiderse zon!
Une Vie En Quercy
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Chipi Beach Chez Flo

Mer du Mer

5x

zalig aan

ZEE

Board ’n Breakfast

Regard sur les Îles

Regard sur les Îles
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1. S U R F E N E N R E L A X E N
AAN DE BASKISCHE KUST
Aan de Baskische kust in Frankrijk word
je met open armen ontvangen door Ine
en Anton, fervente surfers die na vele
reizen hun paradijsje openden in Labenne,
een rustig dorp in een streek die erg
populair is bij het surfvolkje. Maar ook
als je niet surft, is Board ’n Breakfast een
leuke plek met een heel relaxte sfeer.
Er zijn drie kamers met privéterras voor
twee tot drie personen, een ruimere
familiekamer en twee villa’s. Solo- of
lowbudgetreizigers kunnen een bed
krijgen in de grote gemeenschappelijke
kamer. Natuurlijk kun je surfles volgen
en boards huren, maar evengoed zijn er
soms yogalessen. De rustige stranden
liggen op minder dan één kilometer.
Tweepersoonskamer met ontbijt vanaf
a 60 per nacht, boardnbreakfast.com
2. M E T U I T Z I C H T O P E E N
FRANS EILAND
Ze bestaan nog, de Franse badplaatsen
die niet meteen een belletje doen rinkelen. Fouras is zo’n plek aan de Atlantische
kust, met eilanden als Île d’Aix, Île Madame
en Île d’Oléron voor je neus. Hier kun je
logeren in de B&B van Kristien, die haar
Franse man Laurent op één van de eilanden leerde kennen. Het huis met grote
tuin, zwembad en vier gastenkamers ligt
op het einde van een residentiële straat
en heeft, zoals de naam Regard sur les
Îles belooft, een uitzicht op de zee en de
eilanden. Wil je eens zelf koken? Er is een
compleet ingerichte keuken voorzien.
Tweepersoonskamer met ontbijt vanaf
a 50 per nacht, regardsurlesiles.fr

3. B I J V R O L I J K E F LO I N C A D I Z
Waar gaan de Spanjaarden graag zelf
op vakantie? Bijvoorbeeld in Chipiona,
helemaal in het westen van Andalusië.
Op amper vijf minuten wandelen van de
stranden kun je fijn logeren in één van
de acht vrolijke kamers, waaronder vijf
familiekamers, bij Miriam en Jan van
Chipi Beach Chez Flo. De fijne stad Cadiz
ligt op zo’n 50 km, het hart van de sherrymakerij in Jerez de la Frontera op 30 km.
Tweepersoonskamer met ontbijt vanaf
a 85 per nacht, chipibeach.com

Mer du Mer

5. U N I E K O N T B I J T E N
A A N D E C Ô T E D ’A Z U R
Misschien wel het ultieme vakantiegevoel: in alle rust ontbijten op het
terras met zicht op de Middellandse
Zee! Dat kan in de villa van Natacha
en Johan in Les Issambres, een al bij
al nog vrij rustige badplaats tussen
Sainte-Maxime en Saint-Raphaël
aan de Franse Côte d’Azur. Je hoeft
alleen de hoofdweg over te steken
om bij een kilometerslange strook
van stranden, baaien en kreken te
komen. Maar misschien vind je dat
niet eens nodig: bij de B&B horen
een prachtig zwembad, een jacuzzi
en zonneterrassen. Mer du Mer
telt vier kamers.
Tweepersoonskamer met ontbijt
vanaf a 106 per nacht,
merdumer.com

Masseria Montenapoleone

4. I TA L I A A N S L A N D H U I S
TUSSEN OLIJFBOMEN
Masseria Montenapoleone is het fraaie
landhuis van Christiane en Dino in Apulië,
ongeveer waar de hak van Italië begint.
Het huis uit de 17de eeuw, dat met veel
smaak werd gerenoveerd, ingericht en
uitgebreid, ligt op een heuvel vanwaar je
de zes kilometer verderop gelegen zee
kunt zien. Op het schilderachtige domein
geniet je van de olijfgaarden, amandelbomen, tuinen met zuiderse oleanders en
geurige rozemarijn. Je proeft er olie, wijn
en marmelades van het landgoed, of je
wijdt je helemaal aan het zalige nietsdoen
aan het zwembad en op de patio’s. Er zijn
vijf luxueuze kamers.
Tweepersoonskamer met ontbijt
vanaf a 125 per nacht,
masseriamontenapoleone.it ***

71

Quinta O Ninho

Domaine de Coussères

Quinta O Ninho

5x

room with a

VIEW

Les Trois Collines

1. M E D I T E R R A A N S G E N I E T E N
In een mediterraan landschap van
garrigue, rotsen en wijngaarden in de
zonnige Pyrennées Orientales ontdek
je op Domaine de Coussères een statig
landhuis, dat Ann en Joo zorgvuldig
renoveerden. Hier liggen het goede
leven, een siësta onder een olijfboom en
een fantastisch uitzicht op je te wachten.
Maar evengoed kun je in de omgeving
op avontuur in de natuur, op verkenning
langs wijndomeinen of op zoek naar culturele parels, romaanse kunst en kastelen
van de katharen. Het domein heeft een
grote rijke tuin (grote rozentuin, cipressen, amandelbomen, wilde kruiden...),
een zuidgericht zwembad en heerlijke
terrassen. Prima gastentafel.
Tweepersoonskamer met ontbijt vanaf
a 105 per nacht, cousseres.fr
2. O P E E N H E U V E L

Cortijo Valavero

72

IN DE DORDOGNE
Of je nu ontbijt, zwemt of in een ligstoel
luiert, bij Les Trois Collines krijg je er
bijna altijd een heerlijk zicht op de vallei
van de Dordogne bij. Het huis met vier
gastenkamers ligt namelijk op een
heuvel, zo’n 15 km van het charmante
middeleeuwse stadje Sarlat. Ook andere
trekpleisters van de streek liggen in de
buurt: de prehistorische vindplaatsen van
Les Eyzies en Lascaux of de burcht en
bedevaartplaats Rocamadour.
Tweepersoonskamer met ontbijt vanaf
a 90 per nacht, lestroiscollines.eu

3. G R O E N P L E K J E
IN DE ALGARVE
Quinta O Ninho betekent zoveel als
‘het huis van het nest’, en de B&B van
Gerrit en Ann heeft zijn naam niet gestolen. Hun ‘nest’ bevindt zich namelijk
340 meter hoog in het binnenland van
de Algarve op een plek waar de stilte je
overweldigt. Ook op het zicht over de
golvende bossen, de groene weiden en
in de verte de stipjes van de drukke badplaatsen raak je maar niet uitgekeken. Wil
je het buitengevoel volop beleven? Bij de
quinta hoort een luxueuze glampingtent
voor vier personen met eigen badkamer
en keukentje, maar als je dat wilt, kun je
ook hier een ontbijt bijboeken.
Tweepersoonskamer met ontbijt vanaf a 70
per nacht, ninho.be

Le Mole Sul Farfa

5. R U S T I E K E N U N I E K
I N I TA L I Ë
Toen Stefano genoeg had van de
drukte en vervuiling in Rome, trok
hij zich terug in de verbazend ongerepte streek die hij als kind nog
kende van zijn opa’s buitenverblijf.
In dit wilde natuurlandschap, zo’n
70 km ten noordoosten van de Italiaanse hoofdstad, besloot hij zich
aan biologische landbouw en een
ecologisch leven te wijden. De
Vlaamse Elisabeth kwam via vrijwilligerswerk in de regio terecht en
samen runnen ze nu met veel liefde
de ecologische agriturismo Le Mole
Sul Farfa, met vijf rustieke kamers,
waarvan één familiekamer. Hier geniet je van een heel eigen dolce vita
vol rust, natuur en olijfbomen, en
veel lekkers uit eigen teelt. Uniek: je
komt er ook sporen van een oude
Romeinse villa tegen, hoort het ruisen van de Farfa-rivier en ontmoet
er ezeltjes. In het weidse panorama
over de vallei zie je bijna geen
sporen van de bewoonde wereld...
Tweepersoonskamer met ontbijt
vanaf a 120 per nacht,
lemolesulfarfa.com

4. A U T H E N T I E K E
S PA A N S E S P O T
Het mag je niet verbazen dat de weg
begint te kronkelen als je van de Andalusische kust naar het bergachtige binnenland, richting Sierra Nevada, rijdt.
Nauwelijks 15 km verder beland je in een
totaal andere wereld. Hier, op een bergflank even buiten een typisch dorpje vol
witte huizen, doen Vanessa en Jorge er
alles aan om je het zuiderse leven te
tonen in hun Cortijo Valavero. Ze verwennen je met een topservice en de lokale keuken, maar wijzen je ook de weg
naar authentieke plaatsen in de streek.
Ze hebben ook een familiekamer. Zeiden
we al dat het uitzicht fantastisch is?
Tweepersoonskamer met ontbijt vanaf
a 105 per nacht, cortijovalavero.com
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Casa Grimaldi

Casa Grimaldi

Hacienda Guaro Viejo

5x
leuk met de
B&B Quatre Mains

B&B Quatre Mains

KIDS

1. F R A N S N AT U U R PA R A D I J S
Ergens in de Auvergne staat een mooi
opgeknapte boerderij die omringd is
door velden en een grote tuin met
zwembad heeft. Hier delen Annelore,
Jim en zoon Mattia hun natuurparadijs
in B&B Quatre Mains, die twee vijfpersoonskamers heeft. Dit is dé plek om te
ravotten, op ontdekking te gaan in de
natuur, sprinkhanen te vangen, op een
springbal rond te huppelen, marshmallows aan het kampvuur te roosteren of in
het dorp te gaan kijken hoe de geiten gemolken worden... Hier vergeten de kinderen simpelweg het bestaan van tv’s en
smartphones. Er even op uit? In de buurt
ligt een meer met strandjes of kun je
ezelritjes maken, op een uurtje rijden zijn
er verschillende speel- en themaparken.
Vanaf a 90 per nacht voor twee personen
(met ontbijt) + a 15 per nacht per extra
persoon (a 10 voor kinderen jonger dan 5),
chambresquatremains.com
2. H O E V E I N Z U I D -F R A N K R I J K

Une Vie En Quercy
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Of de kinderen nu houden van gocarts
en trampolines, van verkleedkleren en
schattenjachten, of van een zwembad of
wandelpaadjes... bij Isolde, Franky en hun
drie dochters vinden ze het allemaal. Een
charmante hoeve werd gerenoveerd tot
Une Vie En Quercy, die nu drie gastenkamers (voor twee, drie en vijf personen)
en twee grote gîtes telt, die heel authentiek en huiselijk aanvoelen. Een paar keer
per week zorgen Isolde en Franky voor
een gastentafel mét aangepast menu
voor kinderen. In dit stukje Tarn et Garonne zijn er veel waterlopen, middeleeuwse dorpjes en zonnebloemvelden.
Op 3 km van de B&B ligt een zwemmeer,
waar je ook bootjes kunt huren.
Vanaf a 105 per nacht voor
3 of 4 personen (met ontbijt),
unevieenquercy.com

3. T I K J E L U X E I N I TA L I Ë
Als je van luxe houdt en een hartelijke
kindvriendelijke sfeer zoekt, is het imposante Casa Grimaldi in Le Marche een
aanrader. Deze Italiaanse streek ligt op
dezelfde hoogte als Toscane en Umbrië,
maar is een stuk minder toeristisch. Hier
leggen Heidi en Ives, die zelf twee zonen
hebben, de kleintjes in de watten met
fruitpapjes, kindermenu’s en alle mogelijke baby- en kinderuitrusting. Ook het
zwembad, met poolbar, heeft een ondiep
kindergedeelte. Bij de B&B hoort een
domein van vier hectare met grasvelden,
bos, wijngaarden, een grot en een kinderboerderij. Er zijn verschillende tweeen meerpersoonskamers, en twee aparte
nieuwbouwhuisjes.
Tweepersoonskamer met ontbijt vanaf
a 115 per nacht, vierpersoonskamer met
ontbijt (2 volwassenen + 2 kinderen)
vanaf a 210 per nacht, casagrimaldi.it
4. FAMILIEF U N IN DE A LGA RVE
Casa dos Ninos is een B&B op een voormalig vakantiedomein in een zonovergoten dorpje vol sinaasappelboomgaarden.
In dit stukje Portugese Algarve geniet je
op dit volledig ommuurde domein (superveilig voor de kinderen!) zowel van het
buitenzwembad, de terrassen met zithoeken en de buitenbarbecue, als van de
persoonlijke ontvangst door Stacey en
Luc. Je kunt ook gebruik maken van de
goed uitgeruste keuken. Er zijn vier grote
tweepersoonskamers (met extra zetelbed voor een kind) en twee familiekamers (vier of vijf personen). In de buurt
vind je zowel kindvriendelijke stranden,
waterparken en dierentuinen als charmante dorpjes en culturele steden.
Familiekamer 4 personen met ontbijt
vanaf a 100 per nacht,
bedandbreakfastalgarve.com

5. S PA A N S E H A C I Ë N D A
M E T... VA R K E N TJ E S
Silvie en Lars waren jarenlang
reisleiders en knutselen dus ook
meteen leuke uitstapjes (dolfijnen
spotten, naar de fruitboer, hangbrugwandeling...) voor het hele
gezin in elkaar, als je op hun Hacienda
Guaro Viejo in een Andalusisch
bergdorpje op zo’n 50 km van
Malaga logeert. Bij het landgoed
liggen zeven ‘casitas’, zodat je zowel
van privacy als gezelligheid en heerlijke luxeontbijten kunt genieten.
Met zwembad, speeltuin, sportterreinen en... hangbuikvarkentjes. De
haciënda is niet te afgelegen, er zijn
restaurants en winkels in de buurt.
Vanaf a 94 met ontbijt (2 personen)
en vanaf a 136 met ontbijt
(2 volwassenen + 2 kinderen),
haciendaguaroviejo.com

Casa dos Ninos
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B&B Don Camilo de la Huma

Flamboyant B&B

B&B Sous Les Platanes

A La Vieille École

5x
origineel en
APART

A La Vieille École
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3. O M G E T O V E R D S C H O O LTJ E
IN FRANKRIJK
Wat gebeurt er als je een oud dorpsschooltje ergens tussen de Franse
Pyreneeën en de Atlantische kust tot
een B&B verbouwt? Dan krijg je drie gastenkamers op een schaduwrijk domein
die naar een schoolvak zijn genoemd.
Maar verder mag je in A La Vieille École
vooral van de natuur genieten, heerlijk
niksen of op zoek gaan naar de geheime
plekjes van het domein. Suzanne en Raf
wijzen je graag de weg naar de mooiste
trekpleisters – zonder massatoerisme –
van de verbazend veelzijdige Landes.
Tweepersoonskamer met ontbijt vanaf
a 100 per nacht, alavieilleecole.eu

2. E X O T I E K I N A N D A L U S I Ë
Bij Tatienne en Joost ga je niet alleen op
vakantie naar een rustige plek in Andalusië,
maar reis je ook een beetje naar Afrika,
India of Mongolië. Hun Casa Valle De Oro
tussen de eeuwenoude olijfbomen – mét
riviertje dat door de tuin loopt – telt namelijk twee etnisch ingericht kamers en
twee luxueuze joerts. Geniet van de hartverwarmende sfeer en het vele lekkers
dat de twee je voorschotelen. Tatienne en
Joost pakken het zo ecologisch mogelijk
aan, zelfs het zwembad wordt gereinigd
zonder schadelijke chemicaliën.
Tweepersoonskamer met ontbijt vanaf
a 85 per nacht, casavalledeoro.com

4. V O O R W I E R U S T Z O E K T
I N D E S PA A N S E B E R G E N
Als je van ruige natuur, vergezichten
én de zon houdt, zijn de bergen van de
Zuid-Spaanse provincie Malaga een
goede optie. Aan de voet van zo’n berg,
tussen de olijf- en amandelbomen, ben
je welkom in de kleine gerestaureerde
vierkantshoeve of cortijo van Danny en
Jacques. B&B Don Camilo de la Huma
heeft drie kamers en een comfortabel ingerichte joert op het natuurrijke domein.
Een ideale plek voor rustzoekers en voor
wie graag wandelingen of klimtochten
onderneemt. Steden als Ronda en
Malaga liggen op anderhalf uur rijden.
Tweepersoonskamer met ontbijt
vanaf a 95 per nacht, lahuma.be

5. O N D E R D E P L ATA N E N
IN DE PROVENCE
In het hartje van de Provence, tussen Avignon en het artistieke stadje
Saint-Rémy-en-Provence, is B&B
Sous Les Platanes met zijn prachtige tuin en zoutwaterzwembad een
rustige uitvalsbasis én heerlijke
terugtrekplek. De mas van Caroline,
Fréderic, de kinderen én haar ouders telt drie mooie ruime kamers
die smaakvol en creatief werden
ingericht, waaronder één rolstoelvriendelijke en één familiekamer.
Verscholen op het domein ligt er
nog een pronkstuk: een knappe
roulotte met alle comfort en een
eigen privéterras, helemaal opgebouwd door de man en vader van
Caroline. Nog meer teamwork:
Caroline zorgt samen met mama
Ingrid voor de decoratie en het
dagelijks runnen van de B&B.
Tweepersoonskamer met ontbijt
vanaf a 120 per nacht,
souslesplatanesbb.com

Deze
Libelle-selectie
komt uit de gidsen
‘Logeren bij Belgen in Frankrijk’
& ‘Logeren bij Belgen in Italië,
Spanje, Portugal en Marokko’ van
Peter Jacobs en Erwin De Decker
(Uitgeverij Lannoo). Speciaal voor Libelle
bundelden de auteurs de 100 beste
adresjes. Haal deze speciale editie nú in
huis. Een tripje plannen kan nog niet,
maar wegdromen bij deze
wondermooie B&B’s wél.
Kijk snel op blz. 79!

Tekst: Inge Taucher

Casa Valle De Oro

1. I N E E N P O R T U G E S E M O L E N
Geen klassiek verblijf in een quinta,
geen plek aan de populaire Algarvekust.
Flamboyant B&B is helemaal anders.
Wereldreizigers Hayat en Patrick maakten van een oude molen aan de Portugese
zilverkust een strak gedesignde ronde
logeerkamer, legden een zwembad aan in
de tuin en bouwden daarrond eigentijdse,
ietwat speels ingerichte bungalows. Deze
rustige B&B ligt zo’n 100 km ten noorden
van Lissabon, in de buurt vind je enkele
charmante kustplaatsen en het pittoreske vestingstadje Óbidos. Vorstelijk ontbijt met veel huisgemaakte specialiteiten.
Tweepersoonskamer met ontbijt vanaf
a 100 per nacht, nl.flamboyantbnb.com
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