Persbericht

De Logis Gids 2013: uw wensen als leidraad …
Met 2600 hotel-restaurants in Europa, waarvan 25 in België en 10 in het Groothertogdom
Luxemburg, is de nieuwe editie van de Internationale Gids van de Logis een bron van inspiratie voor
wie er eens tussenuit wil, met uitgelezen adresjes die welzijn, gastronomie en gezelligheid onder één
dak bieden. De gids 2013 biedt een overzicht van instellingen met bijzondere troeven en een aparte
sfeer. Het is dan ook een kostbaar instrument om een romantisch uitje te plannen, een weekend weg
met het gezin of een zakenreis.
Brussel, 5 februari 2013 - De Internationale Gids van de Logis hotel-restaurants 2013, uitgebracht in
6 talen*, is opnieuw gratis verkrijgbaar. Er zijn 2600 etablissementen in opgenomen die het hele jaar
door op hun eigen bijzondere manier alles in het werk stellen om het naar onze zin te maken, met
veel oog voor comfort en rust. Een persoonlijk en warm onthaal, een keuken die inspiratie vindt in de
eigen streek, een omgeving waar altijd wel iets ongewoons te ontdekken valt … Kortom, alle
ingrediënten voor een geslaagde break zijn aanwezig – gewoon even genieten van alle unieke en
eenvoudige dingen die het leven te bieden heeft.
Editie 2013 bevat een nieuw hoofdstuk dat volledig in het teken staat van het concept van
“PlezieroLogis”: de kunst om van bevoorrechte momenten te genieten in de Logis en om gasten te
ontvangen in unieke locaties die in niets lijken op de gestandaardiseerde hotelketens. Vanuit deze
invalshoek wil men de bekendheid van het merk vergroten via communicatie, diensten en waarden.
Er wordt benadrukt dat ‘plezier primeert’ in de hotels van het netwerk, waar verrassende en
ontspannende momenten wachten. Verder laat de Gids 2013 u kennismaken met het nieuwe gratis
getrouwheidsprogramma O’Logis, dat zowel een zakelijk als vrijetijdscliënteel beloont voor zijn
uitgaven in het hotel en het restaurant, tijdens de week én in het weekend.
Voor iedereen die op zoek is naar een manier om te herbronnen is er een verblijf op maat: elk
etablissement dat in de Gids aan bod komt wordt toegelicht met een themapictogram.
Sportievelingen, waaghalzen, skifanaten, fijnproevers of natuurliefhebbers – elke bezoeker vindt hier
zijn gedroomde break.
‘Logis wil onophoudelijk vernieuwen en start dit jaar met het thema ‘Motorrijden’: hoteluitbaters
worden uitgenodigd om zich via een klantgericht charter te engageren om motorliefhebbers optimaal
te ontvangen. Zo staat er onder meer een gesloten garage ter beschikking, is er een wateraansluiting
voor het onderhoud van hun motorfiets en liggen er wegenkaarten om ter plaatse in te kijken’, weet
Thierry Amirault, Voorzitter van de Internationale Federatie van de Logis. ‘Het initiatief, dat op zijn
minst origineel te noemen is, geeft blijk van onze bereidheid om steeds zo goed mogelijk in te spelen
op de behoeften van een cliënteel dat van het leven geniet.’
*De Franse, Nederlandse, Duitse, Engelse, Italiaanse en Spaanse Gidsen zijn beschikbaar via de website van de Logis,
in toerismebureaus, in de Fédération Internationale des Logis in Frankrijk en in elk etablissement van de Logis.

Over de Logis
De Fédération Internationale des Logis (FIL) is vandaag de eerste keten van onafhankelijke hotel-restaurants in
Europa met meer dan 2.600 hotels. Meer dan 60 jaar na haar oprichting in Frankrijk, blijft ze zich onophoudelijk
ontwikkelen, in Frankrijk, maar ook in Duitsland, Andorra, België, Spanje, Groothertogdom Luxemburg, Italië en

Nederland. Iedere Logis (waarvan de naam afkomstig is van het Franse “loger” (onderdak verschaffen)) heeft
zijn eigen persoonlijkheid waarbij de hotelhouder – nauw betrokken bij de ontdekking van zijn regio – zijn
gasten zelf verwelkomt. Allen zijn toegewijd aan een kwalitatieve accommodatie in een authentiek kader,
gerangschikt volgens de comfortcategorieën van 1, 2 of 3 schoorsteentjes. Ze bieden tevens een regionale
keuken gericht op lokale producten en hun restaurants worden volgens hun gastronomische kwaliteit
onderverdeeld aan de hand van 1, 2 of 3 stoofpotten. 110 restaurants zijn geklasseerd als “Table Distinguée”
of “Verfijnde Tafel” omdat ze in de beste gastronomische gidsen gewaardeerd worden. Sinds 2009, worden de
hotels die de waarden van de Logis op het hoogste kwaliteitsniveau vervullen, ingedeeld onder de ‘Logis
d’Exception’ categorie.
www.logishotels.com
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