Persbericht

Herbron met de zon en PlezieroLogis
De zon liet dit jaar lange tijd op zich wachten, maar met de zomer voor de deur breekt nu
zonder twijfel de uitgelezen periode aan om dit gemis in te halen. Daarom presenteert het
Logis-netwerk van hotel-restaurants een selectie uit zijn brede waaier aan etablissementen.
De uitgekozen adresjes lenen zich uitstekend tot allerlei openluchtactiviteiten en de gasten
kunnen er zich onder een stralende zon opnieuw opladen. Natuurwandelingen, sport, strand
en ontspanning: de PlezieroLogis heet u welkom!
Brussel, 16 mei 2013 – De Logis trekken bij deze eerste zonnige dagen al meteen hun zomerplunje
aan. Zo zet deze eerste keten van onafhankelijke hotel-restaurants in Europa, enkele uitverkoren
Belgische en Luxemburgse etablissementen extra in het zonnetje. Bezoekers kunnen hier de
geneugten van het zomerseizoen ten volle herontdekken en aldus genieten van een welverdiende
vakantie.
“Dat zonlicht een heilzaam effect heeft op ons humeur, is al langer geweten. Een zomerpauze vormt
met andere woorden een ideale bron van ‘vitamines voor de geest’ en de perfecte gelegenheid om
zich even van de dagdagelijkse stress te ontdoen”, vertelt Michel Son, Voorzitter van de Logis België.
“Onze hotel-restaurants leveren aanzienlijke inspanningen, opdat hun gasten volkomen kunnen
herbronnen, om zo volledig fit te zijn voor het begin van het nieuwe schooljaar. Uiteraard willen we
dat iedereen unieke momenten beleeft en zich laat leiden door wat hun hart hen op dat moment
ingeeft.”
Een met vakmanschap vervaardigde voorgevel, balkons overladen met bloemen en een
onovertrefbaar comfort: wees welkom in Hôtel du Moulin. Dit etablissement is gelegen in de
Oostkantons van Malmedy en vormt de plaats bij uitstek om - te voet of met de fiets - de omliggende
natuur te ontdekken langs de talrijke paden in de omgeving. Liefhebbers van vliegvissen kunnen zich
in hun sport verliezen over een traject van 8 kilometer, dat zich uitstrekt over het domein van het
hotel. Voor de fans van autosport betekent een verblijf in Hôtel du Moulin de ultieme kans om het
nabijgelegen circuit van Spa-Francorchamps eens van dichterbij te bekijken.
Het Glenmore Hotel situeert zich dicht bij zee, alsook bij het stadscentrum van Oostende. Het
interieur vermengt krijtwitte met crèmekleurige tinten, en creëert zo een vakantiesfeer het hele jaar
door. Enerzijds kan je genieten van de weidse lucht door in een koets uitgebreid de stad te leren
kennen, anderzijds kan je inschepen voor een tocht op zee, om te genieten van een grandioos
uitzicht op de kustlijn en de gezonde zeelucht op te snuiven. Bezoekers op zoek naar ongewone
ervaringen kunnen garnaalvissen aan boord van een vissersboot, terwijl de meer conventionele
vakantiegangers kunnen opteren voor een rustig dagje aan het strand of een fikse wandeling langs
de kust.

In de pittoreske Luxemburgse stad Vianden bevindt zich Hotel Petry, de perfecte verblijfplaats om te
komen genieten van wandel- of fietstochtjes door de omringende groene valleien. Zeker en vast ook
de moeite waard zijn een bezoek aan het Romaanse kasteel van Vianden, het middeleeuws festival
of het avonturenpark Indian Forest (met parcours van verschillende moeilijkheidsniveaus). Tal van
activiteiten die de gedachten verzetten en het hoofd vrijmaken zijn mogelijk. Na een goed gevulde
dag kan je als welverdiend adempauze in het hotel gaan relaxen in het zwembad, de sauna of het
solarium.
Verscholen in de holtes van een van de mooiste meanders van de Semois, ligt een klein stukje
paradijs: Hôtel Aux Roches Fleuries, gelegen langs de enige weg die leidt naar het gehucht Frahan. De
flanken van het schiereiland bevatten archeologische en geologische schatten, alsook verbluffende
landschappen, die reizigers op zoek naar onvergetelijke herinneringen vast en zeker zullen weten te
bekoren. Veertien bewegwijzerde wandelingen doorkruisen de vallei en vormen een waar stapgenot
voor natuurliefhebbers. De sleutelwoorden van een verblijf hier luiden: natuur, herbronning en
authenticiteit!
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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