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De chambres d’hôtes en hotels betalen geen 
vergoeding voor de vermelding in deze gids; 
de auteurs kiezen in volledige onafhankelijk-
heid de logies. Om geselecteerd te worden 
moet een B&B of hotel aan de volgende 
voorwaarden voldoen:
- beantwoorden aan de veiligheidsnormen en 

erkend zijn door de plaatselijke overheden
- alle kamers beschikken over een eigen 

badkamer
- de bedden zijn minimaal 160 x 200 cm 

(tweepersoons) of 80 x 200 cm (eenper-
soons) groot.

Alle informatie in dit boek is gebaseerd 
op gegevens die door de auteurs en hun 
medewerkers verzameld en gecontroleerd 
zijn. De prijscategorieën verwijzen naar de 
gemiddelde prijs van een kamer voor twee 
personen en zijn gebaseerd op de tarieven 
van 2017. De prijzen kunnen variëren naar-
gelang van het seizoen en/of het kamertype. 
Volgende prijsvorken worden gebruikt:

 € minder dan 75 euro per nacht 
voor een tweepersoonskamer 
met ontbijt

 €€ tussen 75 en 100 euro per nacht 
voor een tweepersoonskamer 
met ontbijt

 €€€ tussen 100 en 125 euro per nacht 
voor een tweepersoonskamer 
met ontbijt

 €€€€ tussen 125 en 150 euro per nacht 
voor een tweepersoonskamer 
met ontbijt

 €€€€€ meer dan 150 euro per nacht 
voor een tweepersoonskamer 
met ontbijt

Enkele eigenaars combineren het aanbod 
van chambres d’hôtes (gastenkamers) met 
gîtes (‘appartementen’ of vakantieverblijven 
met keuken). Die informatie vind je bij de 
pictogrammen en in de tekst. 

De uitstaptips zijn summiere suggesties. In 
het geval dat verscheidene chambres d’hôtes 
in elkaars buurt liggen, is het nuttig er ook 
de uitstaptips van de andere op na te slaan. 
Voor meer informatie verwijzen we je naar 
een website en steeds naar de toeristische 
diensten van het departement en de regio.

De pictogrammen geven enkele basisfa-
ciliteiten van de logies weer. Alle gedetail-
leerde informatie, zoals de prijs van de 
table d’hôtes, het vereiste minimale aantal 
nachten bij reservering, sluitingsperioden, 
arrangementen en andere faciliteiten, vind 
je op de websites van de chambres d’hôtes 
of moet je navragen. Tenzij anders vermeld, 
worden huisdieren enkel toegelaten na 
overleg met de uitbaters en is roken in de 
gastenkamers en gîtes verboden. Internet- en 
mobieletelefoonverbindingen zijn niet steeds 
zo performant als je ze thuis kent. Ook de 
gps functioneert op afgelegen plaatsen niet 
steeds zoals verwacht en het is aanbevolen 
een routebeschrijving bij de uitbaters aan te 
vragen.

Voor gedetailleerde prijzen en reserverings-
voorwaarden neem je contact op met de 
chambres d’hôtes of hotels.

Gebruiksaanwijzing
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 Parking op het domein voor auto’s 
en motors.

 Table d’hôtes: het avondmaal wordt 
minstens drie keer per week aange-
boden, meestal na reservering.

 Internet: wifi op alle kamers.

 Huisdieren niet toegelaten. 

 Zwembad. 

 Airconditioning in alle kamers.

 Fietsen: gratis ter beschikking of te 
huur op het domein.

 Kredietkaarten: minstens Visa en 
MasterCard worden aanvaard.

 Bedden: alle bedden zijn minimaal 
180 cm breed bij 200 cm lang 
(tweepersoons) of 90 cm breed bij 
200 cm lang (eenpersoons).

 Gîte: op het domein worden ook 
vakantieappartementen verhuurd, 
doorgaans voor minimaal een week.

 Hotel

 Dit verblijf heeft een officieel label 
voor duurzaamheid (eco, bio of 
gelijkaardige erkenningen).

 Logies met eigen wellnessfaciliteiten

 De nieuwe logeeradressen in deze 
gids herken je aan het blauwe 
hoekje boven aan de bladzijde.

De auteurs en de uitgever zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele 
wijzigingen in het aanbod.

Gebruiksaanwijzing

NEEM CONTACT 
MET ONS OP
Wij verwelkomen jouw reacties en 
commentaar. Ook jouw suggesties met 
nieuwe adressen van Belgen in het bui-
tenland kun je kwijt op het e-mailadres 
thuisinfrankrijk@lannoo.be 

of met de post bij 
Uitgeverij Lannoo, 
Logeren bij Belgen, 
Kasteelstraat 97, 
B-8700 Tielt.

Je kunt ook contact opnemen via de 
officiële website van Logeren bij Belgen: 
www.bestchambresdhotes.com
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De keuze van de lezer
Alle chambres d’hôtes en charmehotelletjes 
in deze gids hebben hun vermelding 
dubbel en dik verdiend, want ze zijn met 
zorg uitgekozen door de auteurs en hun 
medewerkers. Maar ook de suggesties van 
de lezers van Logeren bij Belgen in Frankrijk 
tellen. De gebruikers van deze gids kunnen 
op de website www.logerenbijbelgen.org 
gedetailleerd hun mening kwijt over 
hun verblijf in een chambres d’hôtes of 
charmehotel van Belgen. 

Alle resultaten worden vertrouwelijk 
behandeld en verwerkt door de redactie van 
Logeren bij Belgen in Frankrijk. 
Anonieme inzendingen worden niet in 
overweging genomen. De reacties op 
www.logerenbijbelgen.org zijn overweldi-
gend: meer dan tweeduizend surfers lieten 
hun commentaar achter. Daarom vind je 
in deze editie, op basis van de ingezonden 
evaluaties, extra aanbevelingen bij de logeer-
adressen die de lezers het meest waarderen. 
Dit zijn de categorieën: 

 dit logeeradres wordt extra aanbevo-
len voor reizigers die rust zoeken.

 dit logeeradres is ideaal voor een 
romantische vakantie.

 dit logeeradres is door de bezoe-
kers als bijzonder kindvriendelijk 
ervaren.

 dit logeeradres valt bij de lezers 
op door zijn fraaie en verzorgde 
interieu r.

 dit logeeradres is een prima uitvals-
basis voor het bezoek aan interes-
sante bezienswaardigheden.

 logeeradressen met een bijzonder 
gesmaakte table d’hôtes krijgen 
naargelang van hun waardering 
vorkjes toegekend: maximaal drie, 
minimaal een.

Geef ons jouw mening 
over jouw vakantie bij Belgen 
in Frankrijk en surf naar 
www.logerenbijbelgen.org
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Sommige chambres d’hôtes en charmehotelletjes van Belgen in Frankrijk scoren goed op 
alle vlakken. Het onthaal en de aandacht voor de gasten, de inrichting en de netheid van de 
kamers, de kwaliteit van de maaltijden en de algehele prijs-kwaliteitverhouding leveren ze op 
www.logerenbijbelgen.org de meeste punten op. De beste resultaten werden geboekt door:

Jouw uitverkoren logies

1. LE MAS DU PÈRE JEAN
(La Roche-Saint-Secret, 
zie blz. 240)
• ‘Ontzettend lekker eten, 

topchef!‘
• ‘Zeer geslaagde dagen 

doorgebracht’
• ‘Veel beter kan niet! Dit 

was een heeeeerlijke 
vakantie’

2. LE MAS DES CIGALES 
(Tourettes-sur-Loup, 
zie blz. 266)
• ‘Heerlijk ontbijt, zalig bed, 

heel charmante gastheer 
en -vrouw’

• ‘Prima locatie en vriende-
lijke ontvangst’

• ‘Alles was top’

3. MAISON MAMBRÉ
(Marsal, zie blz. 376)
• ‘Topadres waar je met 

plezier naar terugkeert’
• ‘We kwamen hier al voor 

de vijfde keer en het blijft 
even goed’

• ‘Formidabel mooie om-
geving, lekker eten, toffe 
uitbaters’

De top vijftien wordt vervolledigd door MAISON DES ÉTOILES (Verrières), CHALEUR DE LASCOURS 
(Cruviers-Lascours), LA GRANJA (Trentels), LA BASTIDE DU LOT (Lacépède), L’ANCIEN MAS BOUZIGE 
(Allègre-les-Fumades), MAISON LES FRAYSSES (Valroufié), LA BORDETTE (Valeilles), DOMAINE 
DE L’ISLE BASSE (Fontanes), CAUBEL (Pinel-Haute-Rive), L’ELÉMENTAIRE (Charensat), LE REPOS 
COQUELICOT (Montillot) en LES CHEZ (Murat).
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Joie de Vivre in Doulevant-le-
Château maakt niet alleen door 

de bijzondere architectuur 
grote indruk.

PIETER SWAEGERS & ISABELLE DE SUTTER
Joie de Vivre
13 rue Haute | 52110 Doulevant-le-Château (Haute-Marne)
03.25.05.74.81 | www.joie-de-vivre.fr

Joie de Vivre | Doulevant-le-Château10 

€€

NIEUW
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1  Bezoek het paradijs 
van de vogelspotters: 
het kunstmatige Lac 
du Der met zijn 
250 kilometer wandel- 
en fietspaden. 
2  Bewonder het kas-
teel van Cirey met het 
privétheatertje waar 
Voltaire nog werkte. 
3  Ga voordelig shop-
pen in de aangename 
stad Troyes. 

Wat?  Joie de Vivre is een huis met 
geschiedenis, dat zie je al aan de 
statige symmetrische gevel in de 
hoofdstraat van het dorp. Op een 
dag belde een oudere dame om te 
vragen of ze haar geboortehuis nog 
eens mocht zien. Ja, zei de eigenaar 
die er een B&B had ingericht, ‘op 
één voorwaarde. Dat u ons in alle 
kamers vertelt wat er vroeger was.’ 
Dat bezoek werd een meevaller, 
want de bezoekster bezorgde zelfs 
kopieën van oude foto’s. De oudste 
dateert van 1860, kort nadat het 
huis in opdracht van een generaal 
gebouwd werd.
Joie de Vivre is een imposant pand, 
met een bijna even indrukwekkend 
koetshuis. Het bordes, de houten 
ronde trap, hoge plafonds en 
krakende planchers, de parkach-
tige tuin: het draagt allemaal 
tot de voorname ambiance bij. 
De negentiende-eeuwse sfeer is 
behouden want het hele domein is 
in zijn vroegere glorie hersteld, ook 
al werd er hedendaags comfort aan 
toegevoegd, tot en met een kamer 
met wellnessfaciliteiten.
De meeste kamers in het huis en in 
het aanpalende ‘rozenhuisje’ heb-
ben de allures van suites, met
zithoeken en ruime badkamers. 
Ouderwets en eigentijds gaan hier 
harmonieus samen.

Wie?  Sinds 2017 baten Pieter en 
Isabelle samen met hun dochter 
Silke deze chambres d’hôtes uit 
waar ze de ongedwongen sfeer van 
de vorige uitbaters voortzetten, 
maar toch hun eigen accenten 

willen leggen. Het gezin uit Ooster-
zele in de omgeving van Gent heeft 
een heel andere achtergrond: Pieter 
was in de logistieke sector actief 
terwijl Isabelle inspectrice van een 
overheidsdienst was. Ze wilden niet 
wachten tot hun pensioen om hun 
droom te realiseren en hapten toe 
wanneer Joie de Vivre te koop stond. 
Hoewel het sympathieke drietal nog 
nooit zo intensief samengewerkt 
heeft, lijkt het erop alsof ze dat al 
jaren doen en ze hier hun joie de 
vivre – de lust van hun leven – gevon-
den hebben. 
Isabelle en Silke zijn hobbykoks met 
ervaring en leven zich uit in de table 
d’hôtes: de technische kennis van 
de moeder en de creativiteit van de 
dochter is de ideale combinatie. De 
smakelijke diners beginnen hier ui-
teraard met een glaasje champagne.

Waar?  In de Haute-Marne. In het 
centrum van ‘een dorp waar iede-
reen nog iedereen kent’. Niet ver van 
de wijngaarden van de Champagne, 
in een onterecht minder bekende 
streek.

Voor wie?  Levensgenieters, cham-
pagnedrinkers, liefhebbers van oude 
huizen met karakter.
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Als je wil genieten van een 
mooi uitzicht, dan is Les Trois 

Collines in de Dordogne de 
ideale plek.

€€

RONNY VAN KEMENADE & MIREILLE LAGRILLIÈRE
Les Trois Collines
Les Embards | 24250 Saint-Cybranet (Dordogne)
05.53.28.49.46 | www.lestroiscollines.eu 

Les Trois Collines | Saint-Cybranet58 

NIEUW
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Wat?  Les Trois Collines is een 
domein van pakweg 4000 vierkante 
meter, maar het lijkt misschien 
wel tien keer groter dankzij het 
sublieme, kilometers wijde uitzicht 
over de vallei van de Dordogne. 
Ontbijten of dineren op het terras? 
Veel beter wordt het niet. Er zijn vier 
compacte  tweepersoonskamers 
met privéterrasje. In twee ervan 
kan een bed worden bijgezet. In de 
tuin ligt een mooi zwembad met 
ligweide. 

Wie?  Niet dat ze al lang zaten te 
wachten op een kans om naar het 
buitenland te trekken, maar ineens 
hadden Mireille en Ronny door 
dat dit het geschikte moment was. 
Samen met de kinderen Brent en 
Mara, toen nog net geen pubers, 
beseften ze medio 2016 dat de tijd 
voor een Frans avontuur gekomen 
was. Eerst overwogen ze nog een 
oud schooltje aan de voet van de 
Pyreneeën te kopen, maar toen ze 
Les Trois Collines te zien kregen, 
vielen ze voor deze B&B in Saint-
Cybranet. De vorige eigenaars, Ne-
derlanders, hadden hun logies vlak 

bij Sarlat perfect in orde gebracht. 
En vooral: de twee ruime verdie-
pingen van het huis uit de jaren 80 
boden de ideale kans om privéver-
trekken en gastenverblijf van elkaar 
te scheiden. En dus liet Ronny zijn 
kwarteeuw ervaring als schrijnwer-
ker en meubelmaker achter, zegde 
Mireille haar baan in een medisch 
lab vaarwel, en maakten de kinde-
ren een eind aan hun veelbelovende 
zwemcarrière. 

Waar?  Even ten zuiden van Sarlat, 
op 10 minuten rijden van het 
historisch centrum, beland je in 
een aantrekkelijk landelijk decor. 
Overal waar je kijkt zie je versterkte 
burchten, eeuwenoude kapelletjes 
en historische dorpjes. We zijn in 
het land van de foie gras, en even 
verder wenken lekkere wijnen.

Voor wie?  Als je urenlang wil 
genieten van een mooi uitzicht, dan 
is Les Trois Collines een plek voor 
jou. Maar ook als je een perfecte uit-
valsbasis zoekt om de interessante 
Dordognestreek te verkennen ben je 
hier aan het juiste adres.
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1  Ontdek Domme, 
een onbekend mid-
deleeuws stadje dat 
ook zijn eigen grotten 
heeft.
2  Vaar met een 
gabare, een boot met 
vlakke bodem, op de 
Dordogne.
3  Ga zonder gps of 
kaart met de auto 
rijden: je zal zien 
dat er in deze regio 
eindeloos veel mooie 
dorpjes te bewonde-
ren zijn.
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Een uniek gastenverblijf van 
zeldzaam hoog niveau en een 

prijs-kwaliteitverhouding waar 
je alleen maar van kunt dromen.

€€€

IGOR LANNOYE & NICO PATTEEUW
La Tour de Cause
Pont de Cause | 24250 Castelnaud-la-Chapelle (Dordogne)
05.53.30.30.51 | www.latourdecause.com 

La Tour de Cause | Castelnaud-la-Chapelle59 
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