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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 2016‘17 zijn alle B&B’s 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 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 2015. 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

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.
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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 gele 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. Sinds de zomer van 2010 kunnen
de gebruikers van de gids op de website
www.logerenbijbelgen.org 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 honderd
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
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Jouw uitverkoren bed & breakfasts
of charmehotels
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 D’ORO

3. I FIAMMINGHI

(Andalusië, Spanje,
zie blz. 173)
• ‘Een plaats om te koesteren’
• ‘Altijd staat men klaar met
raad’
• ‘Mag je zeker niet overslaan op je tocht door
Zuid-Spanje’

(Umbrië, Italië, zie blz. 64)
• ‘Er bestaan geen superlatieven om ons verblijf te
beschrijven’
• ‘Kan niet beter!’
• ‘Een vijfsterrenadres’

(Toscane, Italië, zie blz. 43)
• ‘Ongelooflijk fijne gastheer
en gastvrouw’
• ‘Schitterend, tot in het
kleinste detail’
• ‘Een paleis met s-u-b-l-i-em uitzicht’

DE TOP TIEN wordt vervolledigd door AMOLIV in Italië, CASA LAS YESERAS in Spanje, CASA
GRIMALDI in Italië, LOS MONTES in Spanje, CAN PATIRAS in Spanje, HACIENDA RIOGORDO in Spanje
en CASA CLAVÍ in Spanje.
DE UITVERKOREN ADRESSEN PER LAND: Het topadres in Italië is CASA D’ORO (Umbrië). Het
topadres in Spanje is CORTIJO VALAVERO (Andalusië). Het topadres in Portugal is QUINTA DAS
ANDORINHAS (Algarve). Het topadres in Marokko is DAR SBIHI (Marrakech).
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Los Montes | Viñuela
Het zwembad van Los Montes is niet alleen een leuke
plek om te zonnen, ook het
uitzicht op de bergen en het
stuwmeer is grandioos.

€€

DIRK VAN GEEL & MARTINE VANBALLART
Los Montes
Lugar Los Montes 15 | 29713 Viñuela (Málaga, Andalucía)
0034-654.42.78.68 | www.losmontes.be
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Martine en Dirk uit de Antwerpse Kempen
hadden in België alles om gelukkig te zijn:
zij had een baan in de verzekeringssector
en hij werkte voor een chemisch bedrijf in
de Antwerpse haven. Toch wilden ze het
over een andere boeg gooien en verlangden
ze naar een minder hectisch leven. Dat ze
in het buitenland terechtkwamen is geen
toeval. Martine heeft haar jeugd doorgebracht in Australië, waar haar ouders een
baan hadden. Toen het echtpaar besloten
had om met een B&B te beginnen, trokken ze dan ook eerst naar Australië maar
vonden er geen geschikte plek. In Andalusië
hadden ze meer geluk. ‘Het eerste huis dat
de makelaar ons toonde, is het onze geworden’, vertelt Martine.
Het vrij recente alleenstaande huis werd
gebouwd als vakantiewoning van een Brits
echtpaar. Martine en Dirk hebben het
volledig aangepast aan hun stijl en ervoor
gezorgd dat de vier gastenkamers een hedendaagse look kregen en uitgerust werden
met comfortabele badkamers en een terras.
Tijdens de lange zomerperiode speelt het
leven zich vooral buiten af. Zowel het ontbijt als het avondmaal wordt opgediend op
het grote terras, dat beschut is tegen de zon
en de wind. Martine en Dirk koken beiden
graag en laten de gasten ’s avonds genieten
van plaatselijke specialiteiten op basis van
ingrediënten uit de omgeving.
Omdat het huis tegen een helling is gebouwd, lijkt het of het zwembad en de tuin
op het dak van Los Montes liggen. Dat is
niet alleen een leuke plek om te zwemmen
of om van de zon te genieten; het uitzicht
op de omgeving is hier grandioos.
De naam van de B&B (‘de bergen’) verwijst
behalve naar de wijk van Viñuela, vooral
naar de bergen rondom en het spectaculaire stuwmeer beneden. ‘De ruige natuur en

het klimaat doen me denken aan Australië,’
zegt Martine, ‘maar Andalusië biedt meer:
je bent hier dicht bij bruisende steden
met een rijke culturele traditie en ook de
stranden van de Middellandse Zee zijn niet
te ver weg.’
Naar Los Montes kom je vooral om te
genieten van de rust en de ongedwongen
levensstijl, die Martine en Dirk samen met
hun zoon Robin delen met hun gasten.

Uitstaptips zie blz. 176

TOERISTISCHE INFORMATIE
www.andalucia.org

SPANJE | 189
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Casa El Algarrobo | Riogordo
Een rustig gelegen logies onder een johannesbroodboom:
welkom in Casa El Algarrobo.
En… vergeet de ezels niet.
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WIM FABRÉ & DORIEN DECKERS
Casa El Algarrobo
El Terral | 29180 Riogordo (Málaga, Andalucía)
0034-686.06.34.67 | www.logereninandalusie.com
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