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Brugge scoort op reissites
HUIS KONING OPNIEUW BESTE BED &
BREAKFAST OP TRIPADVISOR
BRUGGE q Het was al lang een publiek geheim
maar het werd afgelopen weekeinde ook nog eens
extra bevestigd op de reissites: Brugge scoort in België indrukwekkend goed op de belangrijkste reissites
Zoover en Tripadvisor. Het palmares is niet mis: bij
Tripadvisor.be zijn zowel in de ranglijst van beste
B&B's, mooiste internationale hotels, de koopjes en
de best beoordeelde charmehotels Brugge en omgeving de grote slokoppen.
Bed & Breakfast Huis Koning aan
de Oude Zak voor de derde keer
op rij primus in de categorie ‘beste B&B’ bij Tripadvisor, zowat de
meest geraadpleegde en beoordeelde reissite. De Brugse B&B
wordt ook als enige vermeld in de
Europese en wereldlijst. Daarin
bezet ze respectievelijk de 10de en
de 16de plaats. De meest gebundelde beoordeling van de site
komt op het volgende neer: “De
kamer en het gerenoveerde gebouw zijn geraffineerd en charmant, wat alleen wordt overtroffen door de warmte en ontvangst
van de eigenaars. Ook de onmiddellijke nabijheid van de Reien is
een surplus.”

ONTBIJT
Het 17de eeuwse pand ligt midden in het historische centrum
van Brugge en werd bijna vijf jaar
geleden met veel liefde en oog
voor detail gerenoveerd door de
huidige uitbaters Lynn Vanslambrouck en echtgenoot Peter Koning. Vooral het authentiek interieur wordt door alle gasten

enorm bejubeld. Ook het uitgebreid ontbijt is reden voor veel enthousiasme. Lynn: “Daar besteden we inderdaad heel veel aandacht aan. Ik sta elke ochtend om
zes uur op, bak minstens twee
verschillende broden, maak zelf
mijn confituren en zorg er voor
dat er telkens een zelfgebakken
koekje of cake ’s avonds op bed
ligt. We letten op de kleine details.
Al wil ik niet ontkennen dat je ook
een beetje geluk moet hebben.
Soms is het genoeg dat je een
paar keer een ‘goed’ krijgt in
plaats van een ‘excellent” dat je
een aantal plaatsen inboet.”
Lynn volgde hotelschool Spermalie en werkte daarna in restaurant
'De Zuidkant' in Damme. Lynn:
“Ik ben blij dat ik destijds met
deze B&B begonnen ben. Het is
veel minder stresserend werken
dan in een restaurant en hier kan
ik mijn eigen ding doen. Deze
derde bekroning krijgt een nog
grotere internationale weerklank
en dat merken we ook wel. We
krijgen hier Engelsen, Australiers, Canadezen en Amerikanen

Lynn Vanslambrouck let altijd op de kleinste details. (Foto MDW)

“Zelf zoeken we ook
op reissites als we
ons verblijf boeken”
LYNN VANSLAMBROUCK
B&B Huis Koning
over de vloer. Zij doen beroep op
reissites als Tripadvisor en als je
dan bovenaan staat zoals wij nu,
ben je de eerste keuze.”
Met twee kinderen van zes en
acht jaar zien Lynn en Peter zich
genoodzaakt om vaak naar een resort op vakantie te gaan met liefst
een groot zwembad. Maar hun
eigen voorliefde gaat naar overnachten in buitenlandse B&B’s.

“We gaan komende zomer eilandhoppen in Griekenland en het is
de bedoeling dat we daar telkens
in een Bed & Breakfast overnachten. En uiteraard raadplegen we
dan ook de reissites.”

PILOOT
“Weet je wat zo gek is? In het
begin kenden we niet eens Tripadvisor. De bevriende eigenares
van een andere B&B was overboekt toen ze een vraag van een
Amerikaanse piloot kreeg om te
overnachten. Ze stuurde hem
naar hier. Hij was zo in de wolken
over zijn verblijf dat hij beloofde
om een recensie te schrijven op
Tripadvisor. Vanaf dat moment is
het heel snel gegaan.” (MDW)

Top 20
kleurt Brugs
1) Huis Koning, Brugge
2) Cote Canal, Brugge
3) iRoom, Brugge
4) Absoluut Verhulst, Brugge
5) Number 11 Exclusive Guesthouse, Brugge
6) Bariseele, Brugge
8) The Townhouse, Brugge
9) Exclusive Guesthouse
Bonifacius, Brugge
10) Huis‘t Schaep, Brugge
11) B&B Lut and Bruno Setola, Brugge
12) Antares B&B, Brugge
14) Maison le Dragon Guesthouse, Brugge
15) Bed & Breakfast Speelmansrei, Brugge
17) Gallery Yasmine, Brugge
19) Asinello B&B, Brugge

www.huiskoning.be

TOPPERS IN ANDERE CATEGORIEËN

Katrien Soenen en echtgenoot Thierry Lemahieu.

Paul Asselman heeft zijn bedenkingen bij Tripadvisor.

Janick Maertens is trots op de erkenning.

WINNAAR CATEGORIE ‘KLEINE HOTELS’

TWEEDE PLAATS CATEGORIE ‘KOOPJES’

VIJFDE PLAATS CATEGORIE ‘TOPHOTELS’

Hotel Prinsenhof

Hotel Fevery

Casselbergh

“Een perfect juweeltje in het hart van Brugge. Het hotel
is een fantastische uitvalsbasis. De service is fenomenaal en de kamers zijn erg mooi.” Ziedaar een beknopte bundeling van de vele positieve beoordelingen van
gasten die logeerden in het Prinsenhof. Voor Katrien
Soenen en echtgenoot Thierry Lemahieu een zoveelste
award. Beiden willen vooral lof brengen aan de volledige ploeg. “Ons streven is om het persoonlijk karakter
van ons hotel blijven behouden. Tenslotte zijn onze
service en klantvriendelijkheid onze grootste troeven.”
www.prinsenhof.com

‘Een fantastisch hotel, zondermeer een perfecte plek’:
gasten plaatsten Hotel Fevery op de tweede plaats plaatsten. Zaakvoerder Paul Asselman : “We zijn natuurlijk erg
trots maar relativeren ook de prijs. Immers, vroeger werden 25 hotels per land uitgekozen, ongeacht de categorie. Nu is dit een veelvoud en hangt er ook een commercieel reukje aan. Tripadvisor verdient grof geld met de
OTA’S en goed verkopende hotels bij bv Booking.com
eisen bij manier van spreken hun award op. Dit zonder
namen te noemen.”
www.hotelfevery.be

“Intussen hebben we dit hotel voor de derde maal
bezocht en iedere keer opnieuw is het gewoonweg
heerlijk! Prachtige kamers, heerlijke bedden, vriendelijke bediening, uitgebreid ontbijt, perfecte ligging!” De
trotse Janick Maertens kaapte met Hotel Oud Huis De
Peellaert 15de) en Hotel Aragon (12de) bovendien nog
ereplaatsen weg. Janick: “Vooral Amerikanen zijn de
laatste jaren van koers veranderd. Vroeger kozen ze
steevast voor Amerikaanse ketens zoals Hilton en
Crown Plaza maar nu raadplegen ze Tripadvisor.”
www.grandhotelcasselbergh.be

