Persbericht

Fietsvakanties langs de (cyc)Logis
Gezond, sportief en milieuvriendelijk genieten in eigen land
Naar aanleiding van de Werelddag voor Duurzaam Toerisme1 op zondag 2 juni stippelen de Logis,
een netwerk van onafhankelijke hotel-restaurants, interessante fietsroutes uit voor een onvergetelijke
trip langsheen hun meest fietsvriendelijke etablissementen in België. De aanbevolen trajecten
combineren actief reizen langs wondermooie landschappen, met zalig uitblazen, onderweg genietend
van gezellig comfort en een overheerlijke, aangepaste keuken die het energielevel op peil houdt.
Brussel, 30 mei 2013 – De Logis dragen ‘duurzaam toerisme’ een warm hart toe en niks dat zich daar
beter toe leent dan - aan het aangename tempo van een fiets - de mooiste, ons omliggende
contreien te verkennen. Daarom stelt deze keten van hotel-restaurants drie originele fietsroutes
voor, die enkele van zijn adresjes voor wielerliefhebbers (met de nodige accommodatie:
wegenkaarten, gesloten fietsenstalling, reinigingsmateriaal, aangepaste maaltijden, vervoer van
bagage, enz.) aandoen. Wat betreft de trajecten is er voor elk wat wils: de een kan alvast zijn kuiten
smeren voor een pittig mountainbikeparcours, de ander kan rustig bollen langs rustieke dreefjes.
De Koninklijke Belgische Wielrijdersbond als partner
Het fietsvriendelijke karakter van de Logis-etablissementen valt ook in de smaak bij de Koninklijke
Belgische Wielrijdersbond (KBWB). Om de fiets-minded Logis verder aan te prijzen, zal de KBWB deze
in een didactisch fietsplan opnemen en in de komende weken op zijn website publiceren.
“Graag willen we ons steentje bijdragen aan dit lovenswaardig initiatief voor duurzaam toerisme,
door onze nabijgelegen ‘fietshotels’ in attractieve cyclo-routes te promoten. Op deze manier trachten
we zowel de bewustmaking voor het leefmilieu te ondersteunen, als het plezier van op reis gaan te
benadrukken”, vertelt Michel Son, Voorzitter van de Logis België. “Na een fysieke inspanning vormen
heerlijk relaxen, smakelijk eten en een verkwikkende nachtrust de onontbeerlijke ingrediënten om de
volgende dag terug monter op het zadel te kruipen. Bovendien weten de plaatselijke hoteluitbaters de
nodige tips en advies mee te geven. Dat is niet meer dan Logisch!”
Waar beter kunnen we de eerste tocht beginnen dan vlakbij Brugge, het Venetië van het Noorden?
Hotel Rostune in Sijsele vormt het ideale startpunt voor fietsfanaten: het bevindt zich op het ‘Brugse
Ommeland’, een wijdvertakt netwerk van fietsknooppunten en ligt op slechts enkele
pedaalomwentelingen van diverse autoluwe fietsroutes die kriskras door het West-Vlaamse
platteland kronkelen: de Beverhoutsroute, Uilenspiegelroute, Ryckeveldpad, enz. Voor het nuttigen
van een middagmaal kan je afdraaien naar Hotel Pannenhuis op een boogscheut van de historische
Brugse binnenstad. Dit hoogstaande restaurant zal de smaakpapillen en hongerige magen van de
sportievelingen vast en zeker kunnen bekoren. Voor de namiddag ligt de Belgische kust binnen bereik
en het Glenmore Hotel in Oostende dient zich aan als uitgelezen bestemming (op zo’n 25km van
Brugge). Na het opsnuiven van de gezonde zeelucht kan je in het restaurant proeven van de verfijnde
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keuken, en in het hotel heerlijk ontspannen in de sauna, tijdens een hotstone-massage of een zalige
gezichtsverzorging.
Voor de tweede tocht trekken we naar de Oostkantons: Pip Margraff in Sankt Vith ligt midden in de
prachtige natuur van het Eifelgebied en er zijn elektrofietsen te huur (21€/dag). De fietspaden
starten bijna aan het hotel en nodigen uit om de fraaie buurt op een stalen ros te ontdekken; je kan
zelfs flirten met de nabijgelegen Duitse grens. Daarna kan je zo’n 20 km verder doorrijden naar Hotel
Le BeauSite in Trois-Ponts en fietsen op het RAVeL-netwerk (Waals autovrij wegennet). Bovendien
zijn er ook mountainbikeroutes voorzien. De volgende dag kan je al cruisend de zuivere boslucht
opsnuiven in het omringende, uitgestrekte woud. Voor een middagmaal gebaseerd op
streekproducten, houd je halt bij het culinair voortreffelijke Hôtel Doux Repos, dat eveneens in TroisPonts gevestigd is, om ten slotte de terugtocht naar het startpunt in Sankt Vith aan te vatten.
De laatste tocht start in het centrum van de Ardennen, meer bepaald in een van de bekendste
groene streken in Belgisch Luxemburg: La Roche-en-Ardenne. Verschillende fietspaden voeren je
langs de meanderende Ourthe. ‘s Middags kan je extra krachten opdoen in het uitmuntende
restaurant van Hotel Le Midi dat een gastronomisch gevarieerde menu met lokale smaken weet aan
te bieden, om dan daarna verder de magnifieke natuur van deze ‘groene long’ te verkennen of – voor
de sportievelingen – de tocht (van ongeveer 40km) te wagen naar Rochefort, de Grotten van Han of
Durbuy. In Saint Hubert ligt de gastvrije herberg Le Cor de Chasse, ideaal voor een welverdiende
nachtrust. De volgende dag kan je op het gemak terugkeren naar de beschaving in La Roche-enArdenne. Het stadje bruist van leven en in la Hostellerie de La Claire Fontaine staat een heerlijke
lunch op je te wachten.
*De volledige lijst met ‘fietsvriendelijke’ Logis is op aanvraag beschikbaar.
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
Voor meer informatie, illustraties, de Gids 2013 of de volledige lijst van ‘fietsvriendelijke’ Logis, gelieve
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