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Huis Koning BRUGGE
TeAsr: SANDRA CENIJN o Foto's: PETER SMOUT

Een vorstelijke 'chombres d'hotes met een hoog

thuisgeholte, zo zou je Huis Koning kunnen omschrij-

ven, Deze gloednieuwe b&b is gehuisvest in een

I 7de-eeuwse burgenvoning op wondelofstond von

de Grote Morkt,"Een evenwichtige mix von ontiek en

design, in hormonie met het historisch koder, dot wos

het opzet", licht gostvrouw Lynn toe, Dot ze doorbij

houdt von verrossingen, wordt ol bij binnenkomst dui-

delijk De inkomhol kreeg een treinspoorgroene kleur

die mooi controsteert met de vloer uit mormer en

blouwe hordsteen. Een smeedijzeren luchter von

Noutic vormt een perfect sfeerelement.

Ontbilt aan de reien
ln het verlengde von de holl liggen de open keuken

en ontbijtruimie Het ontbijtbuffet is geboseerd op

regionole producten: een uitgebreid broodossorli-

ment, Brugse obdijkozen, vleesworen, versgeperst

fruitsop, fruitslo, eiije noor keuze,.,, Bij mooi weer wor-

den deze lekkernijen op het ierros geserveerd, dot
uitgeeft op de reien en je meteen doet vergeten dot
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je middenin een stod logeert. En wil je weten wot

Brugge tijdens je verblijf te bieden heeft, neem don

een kijkje op het krijlbord in de keuken Lynn noteert

er dogelijks het weerbericht 6n de octuele stodseve-

nemenien.

Natuurlijke veren
Huis Koning biedt drie mooie gostenkomers, ollemool

mef een eigen kleurenpolet, Stondoord hebben ze

een Mognitude-boxspnng met een dekbed von no-

tuurlijke veren en linnengoed von lO0 % Egyptlsch

kotoen, Nog in het oonbod: een ingemookte dres-

sing, minibor voleiken porketvloet grotis internetver-

binding en flotscreenJv, De bodkomers hebben een

regendouche, een mormeren vloer, sonltojr von

White Stone en toiletortikelen von L'Occitone,Ter Reie

is de kleinste komer met een uniek z cht op de oon-

polende reien, vonuit Si, Jocob kijk je uit op de gelijk-

nomige toren en Augustijn is de grootste von het trio,

met bod en chromen droodzeteltje von Knoll,.Dit

nojoor komt er nog een vierde komer bij: Suite Ko-

ning in de nok von het dok, zeer ruim en met een

extro grote bodkomer", oldus Lynn.

PRIJS: vonol € 100 voor een kqmer, inclusiel uilgebreid

onlbiit. Er ziin enkele lielsen grotis beschikboor, ge-

bruik ervon gloog bii reservering vermelden.

INFO: Huis Koning, Oude Zok 25, 8000 Brugge.

0 47 6125081 2, inlo@huiskoning. be, www.huiskoning.be


