
Casa Ciolina is een prachtige vierkantshoeve uit 1850 die in 2005 volledig 

werd gerestaureerd. Het pand ligt in Kleine Brogel, vlakbij Peer, Mol en 

Maaseik. Het is een mooi ingerichte bed & breakfast en wanneer we op 

zoek zijn naar een goede privésauna waarover we een artikel kunnen 

schrijven, lijkt Casa Ciolina er dan ook uit te springen. De uitzending van tv-

programma Met 4 in bed waar de zaak in werd belicht hebben we echter 

niet gezien, zodat we een beetje verbaasd de ogen opentrekken wanneer 

we binnenkomen. 

Ontvangst & ontbijt 

Wanneer we onze auto op de staanplaats buiten parkeren, valt ons 

helemaal niet op dat de hoeve vroeger een zeepfabriek was. Eenmaal 

binnen, blijkt zoiets nog moeilijker te raden. Een aangenaam parfum zorgt 

ervoor dat je jezelf al onmiddellijk verwend voelt, terwijl een paspop in de 

hoek van de onthaalkamer toont dat men zich hier in stijl weet te 

kleden. We worden al snel begroet door Maria, een erg sympathieke 

Nederlandse dame die haar Casa Ciolina duidelijk met enorm veel liefde 

uitbaat. Voor we de privésauna bezoeken, worden we getrakteerd op een 

ontbijt in een onwaarschijnlijk gezellige, specifiek daarvoor bedoelde 

aanpalende kamer.  

Onze tafel staat al perfect gedekt, terwijl de knappe stoelen bekleed zijn 

met het wapenschild van de familie Ciolina. In het midden staan allerlei 

broodjes, koeken en beleg op ons te wachten, maar Maria heeft ook hulp in 

huis en dus laat ondergetekende recensent met veel plezier een witte 

omelet met groenten voor zichzelf klaarmaken. Knap: onze kok heeft 

blijkbaar nog nooit van een eiwitomelet gehoord, maar weet die wel 

Saunabespreking: Casa Ciolina 
Zo nu en dan bezoek je iets als journalist en stap je teleurgesteld buiten. 
Het hotel voldoet niet aan alle kwaliteitseisen, de chef heeft het eten 
aangebakken, de sauna van het wellnesscentrum werkt niet of de attracties 
van het themapark zijn te gedateerd. Op andere momenten gaat er een 
nieuwe wereld voor je open en ontdek je veel meer fantastische dingen dan je 
had verwacht. Een dergelijke ervaring hadden we in Casa Ciolina, een 
van de knapste bed & breakfastgelegenheden die we in België al hebben 
mogen bezoeken. 
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perfect te bereiden, met veel gevoel voor de juiste kruiding. Het fruitsap is 

vers geperst, er zijn voldoende gezonde alternatieven en ook de (groene) 

thee smaakt overheerlijk. Een uitstekend begin van de dag, dus! 

Bed & breakfast 

We kozen Casa Ciolona uit omdat we wilden schrijven over de privésauna, 

maar na een korte rondleiding van de enthousiaste Maria beseffen we al 

snel dat we de zaak tekort zouden doen als we niet zouden vertellen over 

wat er hier verder zoal te beleven valt. Zo is er de imposante living, een 

enorme zaal die met zoveel zin voor esthetiek is ingericht dat je jezelf 

begint af te vragen waarom Maria nooit binnenhuisarchitect is geworden. 

Het hele interieur combineert naadloos rustiek met modern, waarbij opvalt 

hoe goed alle hoekjes worden gebruikt en hoe warm alles aanvoelt. Dankzij 

het gebruik van veel hout en andere natuurlijke materialen, aangevuld met 

smaakvol uitgekozen decoratie voelt geen enkel plekje binnen Casa Ciolina 

koud of onpersoonlijk aan. Ook de open haard met marmeren schouw 

maakt indruk. De meeste zetels hebben een overtrek in leemkleur gekregen 

die door Maria (die zelf ooit ooit nog in een groothandel voor kleding 

werkte en meubels stoffeerde) zelf werd gedrapeerd – meer daarover in 

een volgend artikel. Dit is het soort plaats waar we zonder enige twijfel 

onmiddellijk zouden willen intrekken om er te komen wonen! 

De bed & breakfast biedt zes erg ruime ‘kamers’ aan, al kan je in sommige 

gevallen eigenlijk zonder te verpinken praten over ‘suites’. Elk van deze 

verblijfplaatsen heeft zelfs een eigen naam: De Koer, ’t Loft, ’t Poorthuys, ’t 

Bovenhuys, De Bibliotheek en Feeling. Om elke kamer te kunnen 

bespreken, zouden we meer tijd in Casa Ciolina moeten doorbrengen, maar 

laten we het er hier voorlopig op houden dat het er allemaal geweldig 

uitziet.  
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Privésauna 

Jammer, maar helaas: door allerlei omstandigheden buiten onze controle 

komen we ongeveer drie kwartier te laat aan, waardoor er geen tijd meer is 

om onze geplande massages te laten doorgaan. Hier probeert men geen 

verzorgende producten aan de man te brengen, maar biedt men wel allerlei 

arrangementen en behandelingen aan. Die variëren van 

gelaatsverzorgingen met kaviaar tot een volledige behandeling van de 

voeten of de rug.  

Gelukkig krijgen we wel  ruim de tijd om de privésauna zelf te bezoeken. 

Pronkstuk is een ruim verwarmd binnenzwembad dat ’s avonds romantisch 

verlicht wordt. Dankzij de grootte (5 op 10 meter) is het uitermate geschikt 

voor fervente zwemmers, die ook kunnen genieten van de massagefontein 

die aan een kant van het zwembad staat opgesteld. Aan de andere kant 

staan drie relaxbanken, met op de achtergrond een muur die de 

typische exotische charme van de allerknapste Italiaanse dorpjes in 

herinnering brengt. De trap leidt naar een loungeruimte. De valse schouw 

wordt geflankeerd door kaders waarop kaarsen staan afgebeeld, terwijl 

enkele meubelstukken uit rotan uitnodigen om ook hier even wat tijd te 

spenderen. 

Via de tuin bereik je zowel de ruime sauna als het Turks stoombad. Veel 

stoom hangt er tijdens ons bezoek (nog) niet, maar de tijd is te kort om 

hulp in te roepen en dus genieten we volop van de sauna, waarvan de 

buitenmuur volledig is opgetrokken in zuiverende zoutsteen uit de 

Himalaya. Afkoelen kan je onder andere doen met water uit de emmer die 

buiten klaarstaat.  

Tenslotte is er nog de jacuzzi, die een beetje verder onder een houten dak 

opgesteld staat. Zo heb je zicht op de tuin en kan je zelfs tijdens koud weer 

genieten van de warme waterstralen die de kuip ingepompt worden. Met 
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een glaasje cava in de hand, bijvoorbeeld. 

Het is moeilijk om op elk vlak evenveel indruk te maken als het interieur 

van Casa Ciolina, maar vooral het zwembad maakt een bezoekje meer dan 

de moeite waard. Zelf hadden we graag nog wat meer uitleg gehad rond 

saunagebruik, maar mogelijk wist Maria wel dat we zelf al heel goed op de 

hoogte zijn en weten wanneer we een koude douche moeten nemen en 

wanneer we warm water moeten gebruiken.  

Casa Ciolina is een bloedmooie bed & breakfast waarop menig designer 

ongetwijeld jaloer op zou zijn. Het is een ideale verblijfplaats voor wie niet 

alleen een slaapkamer, maar ook een volledig ‘verwenpakket wil’. Een 

aanrader voor wie wil onthaasten in stijl! Alle info en contactdetails vind je 

hiernaast. 
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