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09 maart 2007 

 

 

 

PERSMEDEDELING:  

 

 

DE BESTE BELGISCHE CHAMBRES D’HÔTES IN HET BUITENLAND 

 

 

Tijdens het voorbije jaar konden de bezoekers van de website www.bestchambresdhotes.com 

stemmen voor hun favoriete chambres d’hôtes gerund door Belgen in het buitenland. Ter 

gelegenheid van B&B EXPO worden op 17 maart om 12 uur de trofeeën uitgereikt. Charme 

et Douceur de Rosiès, Le Grand Chaux en Mas des Etoiles mogen zich een jaar lang de beste 

Belgische gastenkamers in het buitenland noemen.  

 

www.bestchambresdhotes.com groepeert chambres d’hôtes en kleine charmehotels van 

Belgen en Nederlanders in het buitenland. Deze website is intussen een kwaliteitslabel 

geworden. De maker van de site is co-auteur van de bestseller Thuis in la douce France: 

Logeren bij Belgen in Frankrijk (Uitgeverij Lannoo). In de editie-2007 van deze logiesgids 

vindt u het verhaal van 150 kwalitatief hoogstaande gastenkamers die door Belgen worden 

uitgebaat in Frankrijk. In het tweede deel van de reeks, Thuis in het Zuiden: Logeren bij 

Belgen in Italië, Spanje en Portugal, komen gastenkamers in Zuid-Europa aan bod. In 

tegenstelling tot vele andere logiesgidsen worden de geselecteerde huizen stuk voor stuk 

bezocht en getest op onthaal, hygiëne, comfort en gastronomie. 

 

De voorbije maanden hebben ook de bezoekers van de website hun mening kunnen geven. 

Bijna 3.000 surfers hebben gestemd voor hun favoriete vakantieverblijf. 

Charme et Douceur de Rosiès (in Dunes, Midi-Pyrénées, Frankrijk), Le Grand Chaux (in 

Culan, Centre, Frankrijk) en Mas des Etoiles (in Vezouillac, Midi-Pyrénées, Frankrijk) kregen 

de meeste stemmen achter hun naam. 

De uitbaters van deze huizen ontvangen op zaterdag 17 maart om 12 uur hun trofee op B&B 

EXPO in Brussel (www.bbexpo.be). De trofeeën worden uitgereikt door de auteurs van de 

gidsen Thuis in la douce France: Logeren bij Belgen en Thuis in het Zuiden, Peter Jacobs en 

Erwin De Decker. De winnaars krijgen een boekenpakket en een getuigschrift en ontvangen 

bovendien een zilveren sierraad van de Belgische ontwerpster Sofie Lachaert 

(www.lachaert.com). 

 

 

De drie winnaars: 

 

1. Charme et Douceur de Rosiès: 

Martine Defruyt vestigde zich in navolging van haar voorouders in Dunes bij Agen. Na de 

Eerste Wereldoorlog verhuisden enkele van haar familieleden, zoals vele Vlaamse 

landbouwers, naar Frankrijk. Zo leerde Martine Dunes kennen tijdens de vakanties in haar 

jeugd. Ook haar echtgenoot Wim viel voor de charmes van de streek. Martine biedt in haar 

gastenkamers niet alleen een comfortabel verblijf aan, ze verbluft haar gasten ook met 

gastronomische verfijning tijdens de table d’hôtes. 

 

http://www.bestchambresdhotes.com/
http://www.bestchambresdhotes.com/
http://www.bbexpo.be/
http://www.lachaert.com/
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Charme et Douceur de Rosiès, Martine Defruyt en Wim Nevejans, Rosiès, F-82340 Dunes 

(Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées). Telefoon: 00-33-(0)5.63.39.09.36, 

http://castelrosies.free.fr  

 

www.masdesetoiles.com  

 

2. Le Grand Chaux: 
Johan en Gert hadden genoeg van de drukte en besloten een rustiger leven in Frankrijk te 

beginnen. In het landelijke Culan, in de Berry, vonden ze een oude boerderij die ze 

eigenhandig restaureerden. In een groene en rustige omgeving, op een paar uur rijden van 

België, bieden ze knusse gastenkamers aan waarin ze modern comfort combineren met 

ouderwetse gezelligheid. De table d’hôtes is een dagelijks feest met verse producten van de 

boerderij.  

 

Le Grand Chaux, Gert De Munnynck en Johan Maes, F-18270 Culan (Cher, Centre). 

Telefoon: 00-33-(0)2.48.56.69.25, www.le-grand-chaux.com  

 

3. Mas des Etoiles:  

De Limburgers Johan Bastiaens en Astrid Lieben doopten hun knappe chambres d’hôtes Mas 

des Etoiles als eerbetoon aan de prachtige sterrenhemel in het dunbevolkte departement van 

de Aveyron. In het kleine dorp Vezouillac, niet ver van het indrukwekkende viaduct van 

Millau, vonden ze een eeuwenoud huis dat ze helemaal zelf restaureerden tot een sfeervol en 

romantisch geheel. ‘s Avonds worden de gasten als sterren verwend met gastronomische 

diners. Het is ook aangenaam genieten van de grote tuin met zwembad. 

 

Mas des Etoiles, Johan Bastiaens en Astrid Lieben, Chemin de Vezouillac, F-12520 

Vezouillac (Aveyron, Midi-Pyrénées). Telefoon: 00-33-(0)5.65.47.42.53, 

 

 

Het volledige overzicht van ,,Beste Belgische b&b’s in het buitenland” volgens het aantal 

stemmen uitgebracht op www.bestchambresdhotes.com: 

 

1. Charme et Douceur de Rosiès (Frankrijk) 

2. Le Grand Chaux (Frankrijk) 

3. Mas des Etoiles (Frankrijk) 

4. Villa Liberty (Frankrijk) 

5. Au Marchay (Frankrijk) 

6. Domaine Fabas (Frankrijk) 

7. Alegria (Frankrijk) 

8. Las Yeseras (Spanje) 

9. Amoliv (Italië) en Les Tilleuls (Frankrijk) 

10.  Can Patiras (Spanje) 

11.  La Vallata (Italië) 

12.  Domaine à l’Aise (Frankrijk) 

13.  La Mélinas (Frankrijk) 

14.  Le Colombier de Corvol (Frankrijk) 

15.  La Plantade (Frankrijk) 

 

 

Extra informatie voor de redactie: 

http://castelrosies.free.fr/
http://www.masdesetoiles.com/
http://www.le-grand-chaux.com/
http://www.bestchambresdhotes.com/
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-De eigenaars van Charme et Douceur de Rosiès, Le Grand Chaux, en Mas des Etoiles  zijn 

op zaterdag 17 maart aanwezig op de stand van Bestchambresdhotes op B&B EXPO in 

Brussel.  

-Op aanvraag kan fotomateriaal in hoge resolutie geleverd worden. 

 

 

Websites: 

www.bestchambresdhotes.com 

www.bbexpo.be  

www.lannoo.com 

 

 

 

Perscontact: 

Rezooh-Erwin De Decker, telefoon: 0032-9-225.55.19 of 0032-475-49.10.20, e-mail: 

erwin.dedecker@skynet.be  

 

http://www.bestchambresdhotes.com/
http://www.bbexpo.be/
http://www.lannoo.com/
mailto:erwin.dedecker@skynet.be

