
V E R K I E Z I N G

Op vakantie naar Frankrijk, hoe heerlijk is dat? Lekker bijkomen à la 
campagne en genieten van natuur, cultuur en de gastronomie. Steeds meer 
mensen doen dat bij landgenoten thuis, in een chambres d’hôtes en vinden 

hun adresjes op websites zoals Chambres d’Hôtes Wijzer. Dit najaar vroeg de 
website hen naar de beste plekjes en vormde zo een top 10 van Nederlandse of 

Vlaamse chambres d’hôtes in het afgelopen seizoen. Dit zijn ze!

KIJK VOOR DEZE ADRESSEN EN MEER OP
CHAMBRESDHOTESWIJZER.NL

TOP 10
Chambres d’Hôtes

1MAISON MAMBRÉ
Tarn – Ooit was deze cham-
bres d’hôtes in de Tarn een 

oud klooster. De kamers hebben de 
namen gekregen van kloosterzus-
ters die hier verbleven. 

‘B&B Mambré is echt top,  mooi 
en rustig gelegen, ontbijt is super, 
alles vers gebakken door Wim 
en de table d’hôtes is zo lekker. 
Veerle is een top gastvrouw geeft 
heel veel informatie, alles is 
kraaknet in de BB. Veerle en Wim 
zijn een top team. We zijn hier nu 
twee keer geweest, en dat is niet 
voor het laatst.’ (Karine Duffeleer)

2LE CORBIER DE SEPT ANS 
Cher – Knusse bed and break-
fast en gîtes in het boerenhart 

van Frankrijk, weg van alle drukte 
en toch dichtbij bijvoorbeeld inte-
ressante steden.

‘Mooie chambres d’hôtes in een 
mooie, rustige omgeving waar op 
korte afstand van alles te zien is. 
Lieve gastheer en - vrouw. Met 
overheerlijke gerechten uit eigen 
tuin en een goed glas wijn erbij, 
uiteraard ook uit de omgeving. 
Overheerlijke gerechten gemaakt 
door de gastvrouw met producten 
uit eigen moestuin, de gastheer 
vertelt tijdens het gezamenlijke 
diner goede verhalen en schenkt 
hierbij een glas wijn uit de regio.’ 
(Diny Geradts)

3AUBERGE LE GRILLON 
Bourgogne – Groene heu-
vels, wijnranken, klaterende 

beekjes, natuurlijke weilanden met 
heggetjes… De Auberge ligt er 
middenin, tussen de Morvan en de 
wijngaarden van de Cote d’Or.

‘Enthousiaste gastheer en gast-
vrouw. Nog nooit zo genoten 
van een verblijf in een chambre 
d’hotes. Geweldige omgeving. De 
gastvrouw is een fantastische kok. 
Kookt met ingrediënten uit eigen 
tuin. Goede plaatselijke wijnen. 
Zij houdt rekening met wensen en 
diëten. Heerlijk gegeten onder oude 
walnotenboom. Ook het ontbijt is 
vers en wordt prachtig opgediend. 
Michelinster-waardig.’ 
(Marian Abels)
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4LA MAISON DU CERF 
Indre – Stoere boerderij in de 
mooie streek Le Berry, een 

uurtje of drie onder Parijs. Zoek je 
cultuur, ruimte, rust en héél lekker 
eten, dan zit je hier helemaal goed!

‘Zeer gastvrije ontvangst, lande-
lijk gelegen, prachtige locatie met 
mooie kamers en grote en schit-
terende tuin. Heerlijk ontbijt en zeer 
goed verzorgde diners met verse 
producten uit eigen tuin. Landelijk 
gelegen in een klein Frans dorpje. 
Volop mogelijkheden om te wan-
delen en fietsen. Prachtige kamers 
waar je prima tot rust kunt komen.’ 
(Monique Hoogenboom)

5RÉSIDENCE LA SALAMANDRE 
Tarn – Geweldige plek om te 
onthaasten. Lekker genieten 

bij het zwembad, of gezellige uit-
stapjes maken naar bijvoorbeeld de 
mooie steden Albi en Toulouse.

‘Lekker tot rust komen, mooie 
omgeving om te wandelen en 
stadjes te bekijken, mooie kamers 
of gîtes, heel sfeervol en huiselijk. 
Lekker eten, gezelligheid met de 
dieren.’ (Anita Allebas)

6LE PARADIS 
Meuse – Le Paradis is een 
sfeervolle B&B in een voorma-

lige wijnboerderij in het natuurpark 
Lorraine in noordoost Frankrijk. 
Het ligt aan de rand van het kleine 
dorpje Buxerulles.

‘De eigenaren hebben zelf een oude 
boerderij omgebouwd tot chambres 
d’hôtes. Ze hebben alle tijd voor de 
gasten en hun zelfgemaakte jams 
en likeuren zijn een must. Op een 
mooie avond op het terras bomen 
over de mooie dingen van het 
leven. Een prima plek om na zo’n 
500 - 600 km heerlijk in een stille en 
rustige omgeving af te kicken van 
het gejakker over de snelweg.’
(Dennis Lomans)

7LA MAISON DU 
NOTAIRE
Haute-Marne – Een 

statig oud notarishuis in 
het kleine, landelijk gelegen 
dorp Melay. Op 30 kilometer 
van de Route du Soleil 

‘De eigenaars Ron en Astrid 
geven je het gevoel van wel-
kom thuis. Astrid verzorgt 
een heerlijke table d’hotes. 
Als je weggaat dan waan je 
je een prins en prinses, zo 
verwend voelde ik mij.’ 
(Monique Smorenburg)

8LA VILLÉGIATURE
Nièvre – Ruimte, 
rust en een geweldig 

uitzicht op velden met 
koolzaad, tarwe of zonne-
bloemen. Een heerlijke plek 
om vakantie te vieren. 

‘In een prachtige rustige 
omgeving in de bijzonder 
(nieuwe) luxe kamers, huis 
of camping met eigen sani-
tair word je enorm gastvrij 
ontvangen en verwend! 
Heerlijk drie gangen diner 
met consumpties voor een 
eerlijke prijs. Barbara legt 
haar ziel en zaligheid in de 
heerlijkste gerechten! Op de 
route naar het zuiden, kom 
je helemaal tot rust in deze 
luxe kamers!’ 
(Marjolijn Grims)

9AU SOLEIL DU BON-
HEUR
Vaucluse – Deze cham-

bres d’hôtes ligt vlakbij 
de Mont Ventoux, in een 
schitterende vallei tussen 
de Dentelles de Montmirail, 
aan de rand van het pitto-
reske wijndorpje Lafare. 

‘Prachtige plek, fantastische 
gastheer en gastvrouw, 
geweldige verzorging en 
fantastische belevenis!! 
Heerlijk en vers eten, lek-
kere wijnen bij elk gerecht, 
wisselende menu’s, gebruik 
van streekproducten en 
goed gezelschap. 
(Mascha Kramer)

10BIJ ONS IN HUIS
Haute-Marne – 
Kleinschalige, 

kindvriendelijke Chambres 
d’hôtes in de prachtige 
streek Haute-Marne, 60 km 
ten noorden van Dijon, op 
slechts 10 km van de Auto-
route du Soleil.

‘De gastvrijheid na een 
lange reis is fantastisch. 
Hier begint je vakantie al. 
Het is niet te ver van de 
snelweg. Maar meteen ook 
in de natuur. En wat een 
rust. Heerlijk.’ 
(Anneloes Hijdra)
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