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THEMALOGIES POPULAIRDER DAN OOIT 

 

Steeds meer mensen kiezen voor een themavakantie. Ook bed & breakfasts passen zich aan 

die nieuwe trend aan en specialiseren zich met een aanbod voor doelgroepen. 

Wie voor een vakantie in een bed & breakfast kiest, is meestal op zoek naar rust, ruimte, 

kleinschaligheid en persoonlijk onthaal. Voor velen volstaat dit niet meer en zij gaan tijdens 

een vakantie op zoek naar een extra beleving die aansluit bij hun interesses of hobby’s. 

Logies die zich tot een doelgroep richten, onderscheiden zich van de rest en hebben succes 

wanneer ze de zaken goed aanpakken. De auteurs van de populaire gidsen Logeren bij Belgen 

stelden vast dat meer en meer Belgen in het buitenland originele betaalbare vakantieconcepten 

aanbieden. Een paar voorbeelden: 

Voor motorrijders: Eric en Dina komen oorspronkelijk uit Oudenaarde en bieden in hun 

B&B in de Ardèche al lang logies op de maat van motorrijders aan. De kamers zijn eenvoudig 

en voordelig geprijsd en de motards waarderen vooral de overdekte stalling voor de motoren. 

Eric is zelf gepassioneerd motorrijder en heeft voor de gasten de mooiste roadbooks 

samengesteld.  Na een dag op de moto, geniet je van een duik in het zwembad.  B&B Tour‘n’ 

Sol, www.tournsol.fr 

Voor naturisten: In je blootje van de zon genieten is bij Geert en Marijke in de Provence de 

normaalste zaak van de wereld. De meeste naturisten moesten tot voor kort kamperen maar 

het echtpaar uit Deinze biedt een alternatief met hun B&B midden in een groene, rustige 

omgeving. Een fijn adres voor wie kleinschalig naturisme wil uitproberen. B&B La 

Fenouillère, www.chambres-dhotes-naturiste-provence.com 

Voor surfers: De Algarve in Zuid-Portugal is een droomplek voor zonnekloppers en surfers 

en dat is de reden waarom Christoph en Babs Hasselt ruilden voor deze regio. Christoph is 

een verwoed surfer maar het paar ontvangt ook heel wat gasten die rust zoeken op de lege 

stranden of in de tuin van de fraaie B&B. Christoph geeft advies voor surfers en Babs vertelt 

alles over de zonnecrèmes die ze maakt op basis van de lavendel uit de tuin. B&B Baxri, 

www.baxri.com 

Voor foodies: Limburger Stefan en zijn Franse echtgenoot Nicolas zochten de zeelucht op en 

laten hun gasten meegenieten van hun gerestaureerd herenhuis aan de havenkade van Le 

Tréport, op de grens van Normandië en bij de monding van de Somme. Weer of geen weer, 

hier is het hele jaar genoeg te beleven. Veel gasten kiezen dit adres voor de bijzondere table 

d’hôtes. Kraakverse fruits de mer of andere verfijnde gerechten zoals je ze nergens in de buurt 

vindt. B&B Au Clos Carnot, www.aucloscarnot.fr 

Voor wandelaars: Elisabeth uit Vlaams-Brabant werd niet alleen op Stefano verliefd, maar 

ook op de Monti Sabini in Italië. Het echtpaar biedt in deze omgeving democratisch geprijsd 

logies aan. Rome is vlakbij en toch is de drukte hier heel ver weg. Het ongerepte natuurgebied 

van de Farfavallei is ideaal voor wandelaars die hier van landschappen genieten die je veeleer 

in Nieuw-Zeeland verwacht. Ook wie niet wandelt, geniet bij het zwembad van een 
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schitterend uitzicht. ’s Avonds kookt Elisabeth lekkere streekgerechten met olijfolie en 

groenten van eigen kweek. Agriturismo Le Mole sul Farfa, www.lemolesulfarfa.com 

Voor wijnliefhebbers: Rust en authenticiteit in een gerenoveerde historische dorpshoeve in 

de provincie León in Spanje. Antwerpenaars Jeffry en Lindsy verloren hun hart aan de 

onbekende streek tussen Madrid en Porto. Dit is een uitgelezen adres voor wie stilte 

waardeert, lekker en ongedwongen wil tafelen en ook de regionale wijnen wil degusteren. Het 

echtpaar begeleidt gasten ook naar bodega’s om wijnontdekkingen te doen en organiseert 

wijnweken. Casa Rural A Tí, www.a-ti.org 

Voor natuurfotografen: Dirk en Marleen komen uit Sint-Niklaas en zijn natuurliefhebbers. 

Ze vonden hun stek midden in het onbekende natuurgebied van de Brenne in Centraal-

Frankrijk. Het telt honderden zeldzame planten- en diersoorten. Dit paradijs is ook een ideale 

plek voor vogelspotters; ze kunnen er bijzondere exemplaren fotograferen. De gastvrouw en -

heer kennen ook de beste leveranciers van bio-ingrediënten die voor het avondeten gebruikt 

worden. B&B Brenne & Berry, www.brenneberry.com 

De Logeren bij Belgen-gidsen (2018/19) bevatten een brede keuze aan vakantieadressen in 

alle prijscategorieën en genres: van een verblijf op een boerderij tot een kasteel, adressen voor 

foodies of voor gezinnen met kinderen, logies voor sportievelingen of voor wie gewoon van 

het strand wil genieten. 

Logeren bij Belgen in Frankrijk & Logeren bij Belgen in Italië, Spanje, Portugal en 

Marokko (Uitgeverij Lannoo) zijn in elke boekhandel te koop (EUR 19,99). 

---- 

CONTACT VOOR DE PERS 

Voor meer informatie, foto’s in hoge resolutie, recensie-exemplaren contacteer ons via: 

-Uitgeverij Lannoo, www.lannoo.be , Hilde Snauwaert, +32-(0)51-42.36.84, 

hilde.snauwaert@lannoo.be 

-Co-auteur Erwin De Decker, www.bestchambresdhotes.com, +32-(0)475-49.10.20, 

erwin.dedecker@skynet.be 
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