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Op 350 km ten zuiden 
van Parijs, midden in het 
land van de 1000 meren, 
laat
Brenne & Berry
u genieten van de 
charme en de rust van 
het platteland...
vrij van massatoerisme 
en met alle voorzieningen 
voor de bezoeker.



Marleen & Dirk
heten u van harte welkom in hun

B(renne) & B(erry)
We willen onze passie voor de natuur met u delen  

in één van de prachtigste natuurgebieden van Frankrijk :
het regionaal natuurpark ‘La Brenne’

‘Le Parc Naturel Régional de la Brenne’.

De streek La Brenne met een oppervlakte van 
bijna 200000 ha situeert zich tussen Châteauroux 
en Poitiers, in het departement Indre. 
De Brenne is een gebied ten noorden van de  
rivier Creuse, met meer dan 2000 meren,  
vandaar de naam ‘Le pays des mille étangs’.

Het prachtige 58 ha grote Etang Purais, dat deel 
uitmaakt van het bijna 370 ha grote Réserve 
Naturelle de Chérine, heeft een eigen kijkhut en 
ligt op wandelafstand van ons huis.  
Naast de vele meren zijn ook de heide en buttons 
(heuveltjes van rode zandsteen) kenmerkend 
voor de echte Brenne, dé streek voor fietsers, 
ruiters, wandelaars en natuurliefhebbers!

La Brenne,
één van de beste bewaarde
geheimen van Frankrijk!

Natuurliefhebbers kunnen er omwille van de 
verschillende biotopen 2300 diersoorten en 
1600 plantensoorten ontdekken.
Cultuurliefhebbers komen er aan hun trekken 
met kastelen en abdijen en pittoreske 
middeleeuwse dorpjes. Gezellige marktjes en 
brocantes zijn nooit ver weg.
Voor fietsers en wandelaars is het een 
uitgelezen gebied met duidelijk aangegeven 
routes langs rustige weggetjes.

Accommodatie

Ons huis, een typische longère die dateert uit 
de 17e eeuw, is gelegen in een oase van rust.
Onze chambres d’hôtes is een pilootproject 
van het Regionaal Natuurpark rond ecologisch 
verbouwen. Tijdens de renovaties hebben 
we aandacht besteed aan het gebruik van 
natuurlijke en duurzame materialen.

Brenne & Berry heeft 5 comfortabele kamers 
met elk hun eigen ingang. Elke kamer heeft 
een badkamer en een toilet. Voor gezinnen met 
kinderen is er een familiekamer. We beschikken 
ook over een aangepaste kamer voor mensen 
met een beperking. Alle kamers zijn rookvrij.

Elke dag zorgen we voor een uitgebreid ontbijt 
en een lekker avondmaal. 
Als herboristen besteden we veel aandacht 
aan een gezonde en smaakvolle voeding 
en leggen we de nadruk op het gebruik van 
kruiden en verse biogroenten uit de tuin en de 
onmiddellijke omgeving.

We hebben er voor gekozen geen dieren toe te laten.


