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B&B

OP BEZOEK BIJ
TRUI EN KURT VAN
B&B DROOMKERKE
In deze reeks bezoeken we telkens een bijzondere B&B.
Vandaag kijken we binnen bij Trui en Kurt, die een oude hoeve
in West-Vlaanderen omtoverden tot een feeëriek logeeradres.
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De boerderij is beschermd bouwkundig erfgoed. “We streven naar een evenwicht tussen modern comfort en authentieke charme.”

5

B&B Droomkerke heeft op zich meer dan genoeg te bieden om een dagje te ontspannen, zonder dat je het oude boerenerf moet verlaten.
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“DE B&B IS ONS LEVEN. HET ZIT GEWOON IN
ONS BLOED OM GASTHEER EN -DAME TE ZIJN”
kamer doen een beetje aan een pastorie denken.

DINER OP ZATERDAG
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