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OMSCHRIJVING

Journalisten en globetrotter Pierre Darge schuimde de voorbije zeven jaar stad en land af, op zoek naar een
charmante plek voor de nacht. En deed daar elke week verslag van in Weekend Knack, Tussen De Panne en
Rotterdam, en van de Veluwe tot Parijs speuren hij naar kleine, karaktervolle hotelletjes en b&b's waar
authentieke gastvrijheid geen ijdel woord is. In deze gids werden de beste verblijven samengebracht,
aangevuld met een handvol nooit eerder gepubliceerde adressen, 136 in totaal. Klein en Charmant is een
vervolg op Honderd Keer Slapen, maar brengt bijna 100 nieuwe adressen, de gids wil de lezer
binnenleiden in een wereld van kleinschaligheid, van gastvrije landhuizen en oude hoeves naar doorleefde
kastelen en nieuwerwetse huizen. Alle adressen liggen op maximum drie uur rijden van Brussel het
merendeel in België, de rest in Zuid-Nederland, Noord-Frankrijk en Kent.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Klein en charmant maar groots in beleving Door: TUI | 7 september, 2018. advertorial. Je kan er met
Engels uit de voeten. Iedereen rijdt links en als je wilt bellen ...

In Verteuil-d'Agenais, Lot-et-Garonne vindt u de prachtige, kleinschalige Camping Charmant. U vindt hier
gegarandeerd rust, ruimte en vrijheid....

Charmant klein vissershuisje huisje. Dit is een oud, klein en charmant appartement in het oude historische
deel van Collioure genaamd Faubourg, ideaal voor t...
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