Geschiedenis
1921: Henri Vancoillie (overgrootvader van Geert en Kris Bero) richt het “Café au Coq d’Or”
op. Het bestaat uit een café met 3 kamers en ligt op de hoek van de Hofstraat, tegenover de
huidige locatie van hotel Bero.
1923: Henri Vancoillie verwerft het “Hôtel-Restaurant Mont-Blanc”, de linkerhoek van het
huidige hotel Bero, en noemt het “Hôtel au Coq d’Or”.
Na de oorlog nemen Margueritte Vancoillie en Auguste Bero het roer over en richten zich
o.a. op de beginnende Engelse busmarkt met toeristen die de begraafplaatsen en de
slagvelden van beide wereldoorlogen komen bezoeken.
1958: om de kamercapaciteit te verhogen worden op het bestaande gebouw 3 verdiepingen
bijgebouwd. Het hotel krijgt nu de naam “Nouveau Coq d’Or”. De badkamer bevindt zich
dan nog op de gang en moet met andere gasten gedeeld worden.
1972: Michel Bero komt met Karine Van Den Broucke aan het roer en bouwt in 1974 het blok
van de huidige inkomhal met 17 nieuwe kamers en een nieuwe bar met salon. Voortaan
heet het hotel nu “Hotel Bero”.
1986: de receptie wordt vernieuwd en er komt een wellness met zwembad, sauna, solarium
en jacuzzi.
1990: Michel Bero koopt hotel Myra, naast de deur in de Platformstraat, maakt een doorgang
op het gelijkvloers en verbouwt de 24 kamertjes tot 12 nieuwe ruime kamers.
1991: in een aangekocht pand tegenover het hotel bouwt men een afgesloten privé garage
voor de hotelgasten.
1993: na zijn studies in de hotelschool Ter Duinen (Koksijde), komt Geert Bero, de oudste
zoon van Michel, in de zaak.
1994: de familie Bero koopt hotel Telstar, gelegen aan de rechterkant van het hotel. De 19
kamers worden vernieuwd en het hotel wordt zelfstandig uitgebaat door Geert. Er is dan nog
geen verbinding tussen de 2 hotels. In 1994 wordt hotel Bero eveneens lid van Golden Tulip
Hotels als Tulip Inn Bero Oostende.
1996: eerste fase van de verbouwing van de Junior Suites, 3 verdiepingen worden volledig
vernieuwd en er komen 4-sterren kamers.
1998: tweede fase van de verbouwing van de Junior Suites, de kamers op de 2 andere
verdiepingen worden aangepakt en er komt een nieuwe lift voor 13 personen. Tussen hotel
Bero en het gedeelte waar hotel Myra lag, maakt men nu ook een doorgang op de
verdiepingen.
1999: Kris Bero, de jongste zoon van Michel, komt in de zaak.

2004: de familie Bero koopt het pand naast het ondertussen reeds geïntegreerde hotel Myra,
vernieuwt de lobby en installeert een nieuwe hotelbar, de “On the Rocks” bar.
2006: aan de kant van de Platformstraat, komt de “Lindores Whisky Lounge” naast de bar en
bouwt men 13 nieuwe 4-sterren Executive kamers. De kelderverdieping en de keukens
worden eveneens volledig vernieuwd en er wordt een hoogspanningscabine geïnstalleerd.
2007: in de Capucijnenstraat koopt de familie Bero opnieuw een pand naast het hotel.
2011-2012: dit pand wordt samen met hotel Telstar afgebroken en er verrijst een
splinternieuw laagenergiegebouw met 20 Ecology kamers, 2 vergaderzalen en een wellness
center. Ook het zwembadgedeelte krijgt een nieuw kleedje.
2012: hotel Bero krijgt een 4de ster!
2013: het contract met Golden Tulip loopt af, door de familie Bero opgezegd in 2011.
2015: in het gedeelte boven de lobby komen er 15 extra Ecology kamers bij.
2016: het ontbijtrestaurant wordt volledig vernieuwd.

