Heel rustig gelegen. Super gastvrouw en gastheer. Heerlijk genoten.
Op deze locatie hebben wij een fantastische vakantie gehad! Zeker voor herhaling vatbaar!
We waren hier de tweede keer. Een zalig rustige plek met alle comfort met de fantastische
table d´hôte als kers op de taart.
Heel lieve mensen die iedere keer klaar staan voor je niks is hen teveel gevraagd we gaan
zeker nog terug.... bedankt
Zeer goede ontvangst en mooie locatie en inrichting maken dit verblijf zeker een aanrader .
Ook het lekkere eten geven daaraan nog een xtra troef . Werkelijk alle ingrediënten voor een
mooie reis
Rustig, mooie omgeving en de gastheer en gastvrouw doen je onmiddellijk thuis voelen!
Genoten van een prachtig verblijf en een zeer gastvrij onthaal ! Vakantie in het kwadraat
waarbij de gast nummer een is en helemaal in de watten wordt gelegd !
Een uitstekend adres
Dit was genieten!! Bedankt voor alles !!
te beschrijven in enkele woorden,
FANTASTISCH - AANRADER - TOP BESTEMMING - HEERLIJKE KEUKEN - ZALIGE
VAKANTIE !!
Een prachtige bed en breakfast...ik geef ze 5 bedjes.... En vooral table D´Hotes..is fenomenaal
zelden zo lekker kunnen ontbijten en dineren... Terechte winnaars voor 2018...Aan Tine &
Koen doe ze verder ...
Geen opmerkingen; we hebben een fantastisch verblijf gehad.
Zeer warme en vriendelijke uitbaters die steeds klaarstaan voor hun gasten en hun hart en ziel
leggen in hun B&B. Zeer verzorgde kamers , uitstekend eten en alles brandschoon. Het was
gewoon TOP. We gaan zeker terug !
Alles was picobello in orde!
aangenaam verblijf gehad, veel gezien en vooral kunnen genieten van de vele activiteiten in
de b&b , en zeker niet te missen het lekker avondeten, top !!!!!!
Top B&B, zeer aangename uitbaters, lekker eten, overal netjes, mooi kader,... Voor herhaling
vatbaar.
Een echt topadresje!
Luc en Tine zijn zo´n warme mensen. Je voelt je meteen thuis!

Heel lekker ontbijt. Het eitje van de dag was ook telkens een leuke afwisseling. Daarna een
zalige duik in het mooie zwembad!
Ook ideaal voor kinderen.
Beetje rusten in de hangmat onder de boom... Of lekker actief op de trampoline.
En dan ´s avond een tot in de puntjes afgewerkte driegangenmenu!
Alles is er om volledig te kunnen genieten van je vakantie!
Wij komen terug :-)
Dit is op alle gebied een topadresje!
Een culinair feest, schitterend ontbijt, ontzettend vriendelijke mensen. Een prachtig en net
verblijf! Een aanrader!
De beste locatie die we ooit bezochten. Vriendelijk onthaal en vriendelijke begeleiding
doorheen de week. Heel nette B&B !
Lekker ontbijt, lekkere gastronomie ´s avonds aan heel goede prijs. Zeer net zwembad.
Verzorgde grasvelden, ruimtes, planten ...
Kortom een echte aanrader ...
Reeds voor de 5de maal te gast bij Tine en Luc en het blijft ´thuiskomen´ voor ons. Zonder
meer topadres. Met de beste wil maar geen enkel negatief punt ervaren.

