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B&B Oase Kriancy:
in het teken van water

Voor hun b&b in Klein-Brabant
lieten Kris en Nancy Verhasselt
zich inspireren door het water.
Het huis ligt in een waterwinningsgebied in Londerzeel en
biedt twee comfortabele gastenkamers die de toepasselijke namen H en O kregen. Een kamer
beschikt over een waterbed, in de
andere staat een hemelbed. Beide
kamers hebben moderne badkamers en draadloos internet; het
uitgebreide ontbijt wordt op bed
opgediend. Bij de verbouwing van
het huis werd veel aandacht besteed aan het gebruik van ecologische materialen. Zonnepanelen
zorgen voor de verwarming en
het regenwater wordt gerecupereerd. Voor wellnessliefhebbers
is er een sauna, een dompelton en
een zonnehemel met infraroodlampen. Kris en Nancy zijn geschoolde massagetherapeuten en
bieden ontspanningsmassages
met etherische oliën en voetmassages aan. Na afspraak kun je ook
schoonheidsbehandelingen krijgen.
- B&B Oase Kriancy, Zwaantje 17,
1840 Londerzeel, 0475-48.82.59
Prijs: vanaf 95 euro per nacht per
kamer, inclusief ontbijt.
www.kriancy.be

B&B Cadans:
in de dorpsschool

Sarah Verhaege uit Koksijde is
toevallig in Lo-Reninge terechtgekomen. In de kleine deelgemeente Pollinkhove, tussen de
polders en het historische stadscentrum, kon ze de karaktervolle
directeurswoning van de vroegere dorpsschool kopen en renoveren. Ze biedt er twee leuke gastenkamers aan die een grote badkamer delen. De gelijkvloerse etage
is voorbehouden voor wellness —
geen pedicure of manicure, maar
wel weldoende massages, huiden gezichtsverzorgingen. B&B Cadans is een ideale plek om weer
op tempo te komen en een flinke
wandeling of fietstocht door de
polders te combineren met een
verzorging op maat, tegen een
zacht prijsje.
- B&B Cadans, Pollinkhovestraat 39,
8647 Lo-Reninge, 058-62.07.15
prijs: 70 euro per nacht per kamer,
ontbijt inbegrepen. Verschillende
arrangementen.
www.cadans-bb.be
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B&B Domaine de la Carrauterie:
massage met Chimay

Deze b&b ligt verscholen in de
‘laars’ van Henegouwen, vlakbij
Chimay. De vijf kamers in Laura
Ashley-stijl liggen verspreid in
een 18de-eeuws klompenmakershuis dat omgeven is door een grote tuin. In de tuin zijn verschillende paviljoentjes opgetrokken om
in alle intimiteit van een sauna,
een lichaamsverzorging of een
massage te genieten. Een wellnesstrip in de tuin lijkt wel een
wereldreis: elk paviljoen heeft
een eigen inrichting en Indiase
achtergrondmuziek zorgt voor
een ontspannen sfeer. Uitbaatster Françoise Goddart geeft alle
gasten professionele persoonlijke
aandacht. Het zwembad is enkel
tijdens de zomermaanden open,
maar de verwarmde openluchtjacuzzi is het hele jaar toegankelijk.
Geniet na een behandeling van
een heerlijke trappist van Chimay
bij de haard in het salon.
- B&B Domaine de la Carrauterie,
Rue de la Station 11, 6470 Sautin,
060-45.53.52
Prijs: vanaf 90 euro per nacht per
kamer, ontbijt inbegrepen.
www.carrauterie.be

B&B Villa Aroma:
Wellness aan zee

Wellness aan zee is een leuke formule die aangeboden wordt door
de kleine maar rustig gelegen
b&b Villa Aroma in De Panne. De
villa heeft slechts twee kamers,
met eigen badkamers, ingericht
met anti-allergische materialen,
parketvloeren en grote comfortabele bedden. Villa Aroma is omringd door een grote tuin en ligt
op wandelafstand van het strand
en het natuurreservaat van De
Panne. Het wellnesspakket bestaat uit een grote jacuzzi, een
sauna en verschillende relaxatieen massagebehandelingen op basis van water, etherische oliën of
straling. Naast de klassieke ontspanningsmassages biedt gastvrouw Lieve ook originele formules aan zoals een anti-cellulitis- of
anti-tabaktherapie. Wie de tijd
vindt om nog even de benen te
strekken, kan ter plaatse een fiets
huren.
- B&B Villa Aroma, Fazantenlaan 27,
8660 De Panne, 0472-77.58.63.
Prijs: vanaf 60 euro per nacht
inclusief ontbijt. Verschillende
arrangementen.
www.aroma-villa.be

