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PERSMEDEDELING: MEER BELGEN KIEZEN TIJDENS VAKANTIE VOOR STILTE, NATUUR EN LEKKER 
ETEN 
 
Stilteadressen zijn beste logies in Frankrijk en het Zuiden 
West-Vlamingen Luc en Tine De Wart vonden in het Zuid-Franse departement Tarn & Garonne hun 
nieuwe stek. Hun B&B La Mouline werd meteen verkozen tot beste in Frankrijk, ook vanwege de 
ligging in de natuur en de stilte. De prijs voor beste B&B in Zuid-Europa gaat andermaal naar Cortijo 
Valavero in Andalusië. 
Tussen de Franse steden Cahors, Agen en Montauban strekt zich een prachtige maar nog onbekende 
streek uit: de Tarn & Garonne. Omdat dit departement dunbevolkt is, zal dit ook in de toekomst een 
uitverkoren plek blijven voor wie rust en natuur waardeert. 
Luc en Tine De Wart vonden er een indrukwekkend domein om er hun chambres d’hôtes La Mouline 
te starten. Toen de vier kinderen van het echtpaar het huis uit waren, dreef hun ondernemerszin hen 
naar dit nieuwe project. Het hectische leven in België ruilden ze in voor een leven als God in 
Frankrijk. Ze delen hun gerenoveerde oude boerderij met gasten die willen uitblazen en ontstressen. 
Op het programma staan luieren aan het zwembad, wandelen of fietsen door de natuur, lekker eten 
en luisteren naar de oorverdovende stilte. Dat eenvoudige concept levert Luc & Tinne de prijs van 
beste Belgische B&B in Frankrijk op. 
Bijna 2.000 gebruikers van de gids Logeren bij Belgen in Frankrijk (Uitgeverij Lannoo) kozen immers 
afgelopen maanden hun lievelingsadressen. Ook de tweede en de derde prijs gingen naar 
stilteadressen in Zuid-Frankrijk: L’Ancien Mas Bouzige en Chaleur de Lascours, beide in het 
departement van de Gard. 
 
Info: 
B&B La Mouline, Luc & Tine De Wart (uit Nieuwpoort), www.lamouline.be, 00-33-6-49.53.48.22 
B&B L’Ancien Mas Bouzige, Ronny Lycke & Jip Kemps (uit Limburg), www.masbouzige.com, 00-33-4- 
66.25.81.70 
B&B Chaleur de Lascours, Rudi Malfait & Susy Witvrouwen (uit de Kempen), 
www.chaleurdelascours.com, 00-33-4-66.55.11.01 
 
Ook in Zuid-Europa wordt stilte en lekker eten tijdens de vakantie gewaardeerd. De B&B Cortijo 
Valavero van het Spaans-Belgische echtpaar José Duan Castro en Vanessa Wouters wordt al 
verschillende jaren tot de beste Belgische B&B in Zuid-Europa verkozen door de gebruikers van de 
gids Logeren bij Belgen in Italië, Spanje, Portugal en Marokko (Uitgeverij Lannoo). 
Hoewel het charmelogies slechts een paar kilometer van de Andalusische kust ligt, waan je je hier in 
een andere wereld. Om de buren van Cortijo Valavero te zien, heb je een verrekijker nodig en om te 
eten blijf je beter ter plekke: Vanessa bereidt de lekkerste Spaanse gerechten die ze van haar 
schoonmoeder leerde. Je geniet van dit alles van op het terras met schitterende uitzichten op de 
bergen. 
Meer stilteadressen die inzetten op rust en gastronomie op plekjes die echt nog te ontdekken zijn, 
werden tot tweede en derde verkozen: A Tí in het binnenland van Castilië en Atidos in de regio 
Valencia. 
 
Info: 
B&B Cortijo Valavero, Jorge Durán Castro & Vanessa Wouters (uit de Kempen), 
www.cortijovalavero.com, 00-34-627.92.46.83 
B&B A Tí, Jeffry Van Loock & Lindsy Carels (uit Brasschaat), www.a-ti.org, 00-34-630.653.018 
B&B Atidos, Willy Brouwers & Arie Lengkeek (uit Mechelen), www.atidos.info, 00-34-679.51.72.60 
 

http://www.lamouline.be/
http://www.masbouzige.com/
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http://www.a-ti.org/
http://www.atidos.info/


De gidsen Logeren bij Belgen van Erwin De Decker en Peter Jacobs zijn al bijna 15 jaar bestsellers met 
erkende logies in het buitenland die met passie door Belgen gerund worden. De gidsen worden 
tweejaarlijks uitgegeven door Lannoo (www.lannoo.be) en zijn te koop in elke (internet)boekhandel. 
 
Stilteadressen op het Vakantiesalon Antwerpen 
Meer dan 30 kwalitatief hoogstaande B&B’s die Belgen in het buitenland runnen en die geselecteerd 
werden voor de gidsen Logeren bij Belgen zijn van 24 t/m 27 januari 2019 als exposant aanwezig op 
het Vakantiesalon Antwerpen. In Hal 2 van Antwerp Expo vinden bezoekers dan een uiteenlopend 
aanbod met bijzondere logies in Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Marokko: logeren in joerten in 
de Provence of in een luxueus kasteel, een designlogies in Toscane of een plek om gastronomisch te 
genieten in Spanje, op vakantie aan de kust van Algarve of een citytrip naar Marrakech.  
Meer info op www.bestchambresdhotes.com  
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