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Inleiding
Logeren bij Belgen in Italië, Spanje, Portugal en
Marokko is sinds 2006 een originele logiesgids
die gewaardeerd wordt voor zijn aandacht
voor kwaliteit en diversiteit. Hij wordt om de
twee jaar geüpdatet en aangevuld met nieuwe
logeeradressen uitgebaat of gerund door
Belgen in Zuid-Europa. Ook in deze editie zijn
alle logies geselecteerd en bezocht door ons
en/of onze medewerkers.
Het honderdtal B&B’s verspreid over Italië,
Spanje, Portugal en Marokko is onze eigen
keuze; we maken geen onpersoonlijke inventaris van alle ‘Belgische B&B’s’ in het Zuiden. We
gaan uit van wettelijke normen en basisvoorwaarden als gastvrijheid en hygiëne, maar houden van verscheidenheid. De uiteindelijke beslissing laten we aan jou. Of je in een boerderij
of een palazzo wilt slapen, een kindvriendelijk
logies of een gastronomisch topadres verkiest,
of je een sauna en een jacuzzi op prijs stelt
of liever goedkoop en basic reist: in deze gids

vind je B&B’s van alle stijlen en prijsklassen,
in toeristische trekpleisters en in onbekende
streken die op ontdekking wachten.
We maken deze gids niet omdat we vinden dat
Belgen op reis per se bij landgenoten moeten
verblijven. We schrijven dit boek gewoon
omdat we boeiende mannen en vrouwen op
mooie vakantiebestemmingen in de kijker willen zetten, gastheren en gastvrouwen die vaak
de beste ambassadeurs van hun streek zijn
geworden. In een B&B logeren is bovendien
de ideale vakantieformule om mensen en
plaatsen van dichtbij te leren kennen.

Erwin De Decker & Peter Jacobs
Met dank aan
• Geert Jacobs en Catherine Lampo
• Guido Lamberts en Lucie Ringoet
• Stefan Van Hecke en Sofie Vanhalewyn
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Gebruiksaanwijzing
De logies betalen geen vergoeding voor de
vermelding in deze gids; de auteurs kiezen in
volledige onafhankelijkheid de B&B’s en de
hotels. Om geselecteerd te worden moeten
ze 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 (eenpersoons) 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. Prijzen kunnen variëren naargelang
van het seizoen en/of het kamertype. De
volgende prijsvorken worden gebruikt:
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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
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Enkele eigenaars combineren het aanbod van
gastenkamers met 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 B&B’s 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
de regio.
De pictogrammen geven enkele basisfaciliteiten van de logies weer. Alle gedetailleerde informatie, zoals over de prijs van
de maaltijden, het vereiste minimale aantal
nachten bij reservering, sluitingsperioden,
arrangementen en andere faciliteiten, vind
je op de websites van de logies of moet je
navragen. Tenzij anders vermeld, worden
huisdieren enkel toegelaten na overleg met
de uitbaters en is roken in de gastenkamers
en appartementen verboden. Internet- en
mobiele-telefoonverbindingen zijn niet
steeds zo performant als je ze thuis kent. Ook
de gps functioneert op afgelegen plaatsen
niet steeds zoals verwacht; het is aanbevolen
een routebeschrijving bij de uitbaters aan te
vragen.

Voor gedetailleerde prijzen en reserveringsvoorwaarden neem je contact op met de
logies.

Parking op het domein voor auto’s
en moto’s.
Het avondmaal wordt minstens drie
keer per week aangeboden, 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.

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

Hotel
Dit verblijf heeft een officieel label
voor duurzaamheid (eco, bio of
gelijkaardige erkenningen).
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Logies met eigen wellnessfaciliteiten.
De nieuwe logeeradressen in deze
gids herken je aan het roze hoekje
boven op de bladzijde.

De auteurs en de uitgever zijn niet
verantwoordelijk voor eventuele
wijzigingen in het aanbod.
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De keuze van de lezer
Alle bed & breakfasts 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 Italië,
Spanje, Portugal en Marokko tellen. Op de
website www.logerenbijbelgen.org kunnen
de gebruikers van deze gids gedetailleerd
hun mening kwijt over hun verblijf in een
bed & breakfast of charmehotel van Belgen.
Alle resultaten worden vertrouwelijk
behandeld en verwerkt door de redactie van
Logeren bij Belgen in Italië, Spanje, Portugal
en Marokko.
Anonieme inzendingen worden niet in
overweging genomen. De reacties op
www.logerenbijbelgen.org zijn overweldigend: meer dan tweeduizend surfers lieten
hun commentaar achter. Daarom vind je
in deze editie, op basis van de ingezonden
evaluaties, extra aanbevelingen bij de logeeradressen die de lezers het meest waarderen.
Dit zijn de categorieën:

Dit logeeradres wordt extra aanbevolen voor reizigers die rust zoeken.
Dit logeeradres is ideaal voor een
romantische vakantie.
Dit logeeradres is door de bezoekers als bijzonder kindvriendelijk
ervaren.
Dit logeeradres valt bij de lezers
op door zijn fraaie en verzorgde
interieur.
Dit logeeradres is een prima uitvalsbasis voor het bezoek aan interessante bezienswaardigheden.
Logeeradressen met een bijzonder
gesmaakte table d’hôtes krijgen
naargelang van hun waardering
vorkjes toegekend: maximaal drie,
minimaal een.

Geef ons je mening
over jouw vakantie bij Belgen
in Italië, Spanje, Portugal
en Marokko en surf naar

www.logerenbijbelgen.org

12 | LOGEREN BIJ BELGEN IN ITALIË, SPANJE, PORTUGAL EN MAROKKO

Jouw uitverkoren logies
Sommige bed & breakfasts en charmehotelletjes van Belgen in Italië, Spanje, Portugal en Marokko 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:

1. CORTIJO VALAVERO

2. CASA LAS YESERAS

3. ATIDOS

(Andalusië, Spanje,
zie blz. 183)
• ‘Een geweldige B&B. Het
voelt voor mij als thuiskomen! Een dikke chapeau
voor Vanessa en Jorge!’
• ‘Nog nooit in zo´n unieke
B&B verbleven’
• ‘Het is ons zo goed
bevallen dat we meteen
gereserveerd hebben voor
een volgende vakantie’

(Andalusië, Spanje,
zie blz. 176)
• ‘De gastheer en de gastvrouw doen er alles aan
om hun gasten een fijne
vakantie te bezorgen’
• ‘Topadres! Geweldige
gastvrouw en gastheer en
superlekker eten!‘
• ‘Deze mensen zijn geboren
om de klanten te verwennen’

(Comunidad de Valencia,
Spanje, zie blz. 141)
• ‘Je voelt je er meteen thuis,
superlekkere maaltijden’
• ‘We hadden geboekt voor 5
nachten en waren blij ons
verblijf te kunnen verlengen met een extra nacht’
• ‘10 fantastische dagen
doorgebracht bij Atidos.
Arie en Willy zijn de perfecte gastheren’

DE TOP TIEN wordt vervolledigd door I FIAMMINGHI in Italië, L’ANGELO PESCATORE in Italië,
LOS MONTES in Spanje, LA VALLATA in Italië, CAN PATIRAS in Spanje, CASA CLAVÍ in Spanje en
HACIENDA RIOGORDO in Spanje.
DE UITVERKOREN ADRESSEN PER LAND: Het topadres in Italië is I FIAMMINGHI (Toscane), het topadres in Spanje is CORTIJO VALAVERO (Andalusië), het topadres in Portugal is FARMHOUSE OF THE
PALMS, het topadres in Marokko is DAR SBIHI (Marrakech).
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I Fiamminghi | Montaione

8

Alleen al het ontbijt op het
terras voor het bordes van
I Fiamminghi is een omweg
waard: je eet met een verbluffend vergezicht op de heuvels
van Toscane, zo’n beeld dat je
alleen nog op prentbriefkaarten
ziet.

€€€€€

DIRK MATTON & ANNEMIE DE CLERCQ
I Fiamminghi
Via Palagio 52 | 50050 Montaione (Firenze, Toscana)
0039-320.08.35.708 | www.ifiamminghi.it
ITALIË | 41

Dirk Matton uit Oudenaarde en Annemie
De Clercq uit Sint-Niklaas studeerden
allebei economie en werkten in België in
de banksector. Doordat Annemie carrière
maakte als kantoorhoofd, moesten ze bij
elke nieuwe opdracht verhuizen. Een eigendom in België kopen, zagen ze dus niet
zitten. Als ze zich zouden vestigen, zou het
in het buitenland zijn, weg van de stress.
Zoals bij vele dromers stonden Toscane,
Umbrië, de Provence en de Languedoc op
hun verlanglijstje.
Uiteindelijk werd het Toscane. ‘Hier vind je
de juiste mix om te leven en gasten te ontvangen. De landschappen, de fantastische
kunststeden, het lekkere eten, het aangename klimaat, de rust – ideaal om reizigers
aan te trekken.’ En dat is nodig, want Dirk
en Annemie zijn nog jong en moeten zich
natuurlijk van een inkomen verzekeren.
Toch bleef steeds de vraag: doen we het
of doen we het niet? Zodra de knoop
doorgehakt was, gingen ze gericht op zoek.
Toen ze in Iano, een deelgemeente van
Montaione bij San Gimignano, aankwamen, waren ze meteen verkocht. De bijna
42 | LOGEREN BIJ BELGEN IN ITALIË, SPANJE, PORTUGAL EN MAROKKO

honderd jaar oude villa met de kasteeltoren
had een enorme aantrekkingskracht op
hen. Ze vonden het te duur en te groot – ‘en
eigenlijk was het te mooi voor ons’. Maar
het knaagde: ‘Het zou toch jammer zijn dat
iemand anders dit koopt…’
Ze hebben de sprong gewaagd en voelen
zich nu vereerd dat ze op zo’n unieke locatie kunnen wonen. Niet alleen buiten, maar
ook binnen is het palazzo een sfeervolle
bezienswaardigheid. De weelderige en
intens gekleurde fresco’s op de gelijkvloerse
en eerste verdieping zijn intact, zodat sommige kamers een prachtig contrast bieden
tussen de radicaal hedendaagse inrichting
en de nostalgische muren en plafonds.
Sobere luxe is de rode draad door de stijl.
Wie het aandurft, moet helemaal naar het
dak van de toren klimmen, vooral bij valavond in de zomer, wanneer het licht over
de wijngaarden en de olijfbomen strijkt. Of
ga met Dirk mee naar de enorme wijnkelder die onder het huis is uitgegraven. De
oude vaten liggen er nog, maar ook nieuwe
wijn, want Dirk en Annemie hebben zich
daarin bijgeschoold en geven graag advies.
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Piccolo Borgo Gagnoni & Villa Gagnoni | Sinalunga
Een echte prentbriefkaart, zo
kun je Piccolo Borgo Gagnoni
noemen. Joost De Vleeschouwer
en Ann Pieters hebben met
de restauratie prachtig werk
geleverd. Je kunt kiezen voor de
B&B-formule of een vakantiewoning.

€€€

JOOST DE VLEESCHOUWER & ANN PIETERS
Piccolo Borgo Gagnoni | Strada del Calcione 108
Frazione Rigomagno | Gagnoni | 53048 Singalunga (Siena,
Toscana) | 0032-496-55.44.01 | www.gagnoni.it
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Joost en Ann waren Spanjegangers, tot ze
op een georganiseerde kunstreis Toscane
leerden kennen. Het leek hen een ideale
vakantiestreek om uit te blazen van het
drukke leven in hun bouwonderneming in
België. Ze vonden een prachtige woning op
een heuvel een eind buiten het stadje Sinalunga bij de grens met Umbrië. Het huis in
de typische open stijl van de streek was het
casa padronale, de herenboerderij van een
groot complex dat ooit tientallen mensen
tewerkstelde. Gagnoni was de naam van de
familie die het landbouwbedrijf oorspronkelijk runde.
Onder aan het huis stonden de ruïnes van
de stallen, de schuren en de huisjes waar de
knechten en de pachters met hun gezinnen
woonden. Toen Joost en Ann hoorden dat
een projectontwikkelaar die loten systematisch opkocht om er appartementen
in te richten, besloten de Merelbekenaars
een bod te doen. Vooral om de rust en de
schitterende omgeving te vrijwaren, maar
ook om hun eigen project van vakantiewoningen te realiseren. Vier jaar lang hebben
ze met een lokale architect en aannemer
gewerkt om de cluster van gebouwen, met
groot respect voor de authenticiteit, in al
zijn rustieke glorie te restaureren. Gagnoni
straalt weer als een prentbriefkaart.
Joost: ‘Eigenlijk hebben we de toestand
hersteld zoals hij in de achttiende eeuw
was.’ Gagnoni is weer één piccolo borgo,
een gehuchtje, waar niet meer gelabeurd
wordt, maar waar je in alle rust van een
comfortabele vakantie kunt genieten. Want
de inrichting en het comfort zijn verre van
achttiende-eeuws. Aangename ruimte,
landelijke luxe en degelijke klasse zijn de
troeven van de negen huisjes, waar van twee
tot zeven personen kunnen logeren –er is
niet beknibbeld op de kwaliteit van bedden,

keukens en badkamers. Ook al leunen ze
tegen elkaar en vormen ze samen een soort
straat, toch hebben alle huisjes hun intimiteit, met een eigen stuk tuin en/of terras.
Ze delen een groot zwembad; één keer per
week komt een echte pizzaiolo uit de buurt
pizza’s bakken voor alle vakantiegangers.
Dezelfde sfeer en kwaliteit tref je in het
casa padronale, dat tot Villa Gagnoni gedoopt is en waar nu ook logies aangeboden
wordt, maar dan in de B&B-formule. De
ruime charmekamers bieden een decoratie
die past bij het historische geheel.
‘Je hebt hier een andere kijk op de wereld’,
zegt Joost over hun onverwachte ‘carrièrewending’. Je mag zijn uitspraak ook
letterlijk nemen. Je hebt vanaf Gagnoni
een schitterend vergezicht op de glooiende
groene omgeving. Joost en Ann kunnen
nog niet permanent genieten van vakantie.
Zij zijn in het hoogseizoen in Toscane; op
andere momenten laten ze zich bijstaan
door Italiaanse buren die net als hen weg
zijn van Gagnoni.

Uitstaptips zie blz. 52

TOERISTISCHE INFORMATIE
www.turismo.intoscana.it
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Azienda Casalino | Anghiari
Tussen de tabaksvelden en
de olijfgaarden, schitterend
gelegen tegen een helling:
de Azienda Casalino heeft
alles om een perfect Toscaans
logeeradres te zijn.
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FRÉDÉRIC & SOPHIE DE KERCHOVE
Azienda Casalino | Località Casalino Toppole 92
52031 Anghiari (Arezzo, Toscana)
0032-496-91.33.32 | www.azienda-casalino.com
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