
 
Logeren bij Belgen op Vakantiesalon Antwerpen 

Logeren bij Belgen en de daar bij horende website www.bestchambresdhotes.com  zijn tijdens het 

Vakantiesalon Antwerpen (25-28/01/2018) met een grote stand present om de nieuwe gidsen voor 

te stellen. Ook een aantal charmelogies uit Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Marokko zijn op de 

stand en stellen zich aan het publiek voor. (Antwerp Expo, Hal 1, Stand 1403). Een greep uit het 

aanbod: 

Spanje anders: Wie bij Mallorca aan overvolle stranden denkt, moet dringend naar S’Era Vella. Deze 

B&B van Joeri en Sibylle ligt in het binnenland op slechts een half uurtje rijden van Palma en toch 

heerst hier rust midden in de natuur (www.seravella.com ). In het binnenland van Andalusië bieden 

Dirk en Martine stilte en ontspanning met uitzicht op het meer en de bergen in B&B Los Montes 

(www.losmontes.be)  

Voor gastronomen: Smullen van Zuid-Frankrijk doe je bij Yves en Nicole van B&B Villa Verde 

(www.lavillaverde.com) of bij Marie-Ange en Philippe in La Courtesiè (www.la-courtesie.com) . 

Midden in een klein dorp in de Gard verwennen Ronny en Jean-Pierre hun gasten met 

gastronomische gerechten in een betoverende omgeving van B&B Mas Bouzige 

(www.masbouzige.com) . Liever naar Italië? Casa d’Oro van Jan en Filip is een topper om te smullen 

en om Umbria te ontdekken (www.casadoro-umbria.it) . 

Nieuwe adressen: de auteurs van Logeren bij Belgen ontdekten weer tal van nieuwe logies. In 

Frankrijk kozen Nancy en Steve voor een nieuw leven in Le Parc des 4 Saisons in de Limousin. 

(www.leparcdes4saisons.fr). Filip en Denise vonden hun nieuwe stek in B&B Le Clos des Troubadours, 

in de omgeving van Carcassonne (www.closdestroubadours.com). Pieter en Isabelle zochten het 

dichterbij en ontvangen hun gasten in B&B Joie de Vivre in de Champagneregio (www.joie-de-

vivre.fr). 

In de bergen: Op minder dan een uurtje rijden van Rome ontvangen Stefano en Elisabeth wandelaars  

in Le Mole sul Farfa (www.lemolesulfarfa.com). In de Noord-Italiaanse regio Piemonte gaan 

natuurliefhebbers de Alpen verkennen vanuit la Fosteria Valsesia (www.foresteriavalsesia.com). De 

Vogezen zijn ideaal voor een korte of lange bergvakantie: nieuwkomers Patrick en Stéphanie 

verwennen hun gasten ook gastronomisch (www.chezstephletholy.fr). 

Mag het iets meer zijn? Paul en Ann bieden in Villa Luogoceleste een exclusief logies in designstijl en 

met uitzicht op het magische Toscaanse landschap (www.luogoceleste.com). Het landhuis van Le 

Pegulier van Jacques en Anne maakt indruk maar de gastheer en gastvrouw zorgen voor een 

ongedwongen sfeer en lekkere maaltijden in een exclusief kader in de Ariège in Zuid-Frankrijk 

(www.pegulier.com). 

Goed voor het budget: Voor een vakantie voor stellen in Portugal is het nieuwe Casa da Lis van 

Liesbeth een uitgelezen plek om van de kunsteden en de kust te genieten (www.casadalis.com). 

Ideaal voor wie met de kids op stap is: Chambres Elementaire van Luk en Ulrike midden in de natuur 

van de Auvergne (www.chambreselementaire.fr) . 

15 jaar: Ruud en Pascale zijn al 15 jaar gastheer/vrouw in Au Marchay, een landelijk gelegen B&B met 

restaurant in de Dordogne (www.aumarchay.com ). Ook Erik en Dominiek hebben een jarenlange 

ervaring in hun B&B La Tana della Lepre in de Italiaanse regio van Le Marche 

(www.latanadellalepre.com) . In de buurt van Carcassonne zijn Frédéric en Françoise al jaren gelukkig 

in hun Château Coquelicot (www.chateaucoquelicot.com). Het designhotel La Manufacture van 

Anniek is al lang een topper om de Ardèche te ontdekken (www.ardechemanufacture.eu)  
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City trip: Verblijf midden in de medina van Marrakech en laat je daar ook gastronomisch verwennen 

door Saad en Sybille in de historische Riad Dar Sbihi (www.riaddarsbihi.com) . Ontdek Berlijn tijdens 

een van de begeleide wandelingen van Erwin van Berliner Luft (www.berlinerluft.be)  

Nog meer vakantieadressen uit Logeren bij Belgen vind je in Hal 1 van het Vakantiesalon Antwerpen 

(Antwerp Expo, 25-28/01/2018, www.vakantiesalon-antwerpen.be)  

Logerern bij Belgen: Contact voor de pers: 

Erwin De Decker, erwin.dedecker@skynet.be, 0475-49.10.20, www.bestchambresdhotes.com  
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