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Bijzonderplekje.be: nieuwe Belgische verzamelsite voor unieke (logeer-)adressen
Slapen in een boshuisje of yurt in de Ardennen, strandhuisjes in Zeeland of in een design B&B in een coole
stad: mooie adresjes zat, maar je moet ze wel weten te vinden. Op de nieuwe website Bijzonderplekje.be vind
je de meest bijzondere adressen van Europa, geselecteerd en veelal uitgetest door Marleen Brekelmans en
Joke Groffils.
Lancering in België
Bijzonder Plekje is een initiatief van Marleen Brekelmans. Na jarenlange ervaring in de reissector maakte ze
haar droom waar: een website met een persoonlijke selectie van bijzondere logeeradressen. De website is in
Nederland al meer dan vijf jaar dé referentie voor mensen die ‘n leuk adresje zoeken. Nu wordt deze coole
webstek ook in België gelanceerd. Samen met Joke Groffils, toerismeredactrice en hotspot-experte, wordt er
wekelijks geschreven over fijne vakantieadressen in Europa en geblogd over de coolste nieuwigheden, weetjes
en adressen in België.
Wat is een Bijzonder Plekje?
Origineel, persoonlijk en kleinschalig zijn slechts enkele criteria waaraan een adres moet voldoen om vermeld te worden. Geen grote hotels, maar wel kleine en bijzondere anders-dan-anders adresjes. Denk: houten
boshuisjes-met-schapenvacht-en-bad-op-pootjes in de Ardennen, exclusieve design B&B in Antwerpen of
sfeervol vakantiehuis met zwembad in Frankrijk...
Persoonlijke top 5
De 5 favoriete adresjes in België van de Bijzonder Plekje redactie:
•
•
•
•
•

Koto: heerlijke B&B met buitenzwembad in hartje Antwerpen.
Les Cabanes de Rensiwez: houten huisjes annex liedesnestjes met houtkachel, Noors bad, bedstee… Midden in de Ardennen.
Slapen op Water: hippe boat & breakfast in Mechelen.
Wuwei: kleinschalig wellnesshotel in een voormalige drukkerij nabij Kortrijk.
Arck B&B: logeren in een interieur ‘uit de boekjes’, met hot tub!

De troeven van Bijzonderplekje.be
De website biedt een oplossing voor wie zijn weg niet meer vindt tussen de huidige aanbieders die veelal op
commissie werken en volgens ons daarom te commerciëel zijn. Bijzonderplekje is geen boekingssite, maar
geeft enkel informatie over de meest originele logeerplekken, een persoonlijke selectie!
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