Persbericht

Nederland: tussen cultuur, sport en ontspanning
Les Logis, het eerste netwerk van zelfstandige hotel-restaurants in Europa, aanwezig in acht landen
waaronder België (26 locaties), Nederland (24) en het Groothertogdom Luxemburg (10), stelt enkele
van zijn Nederlandse etablissementen voor. Van het idyllische platteland van de Achterhoek tot de
pittoreske dorpjes van het Rivierenland biedt Les Logis een selectie authentieke en sfeervolle
kwaliteitshotels.
Brussel, 10 oktober 2013 – Les Logis is de partner bij uitstek voor een kort reisje tussendoor, met een
groot aanbod van charmante hotels die garant staan voor comfort en een persoonlijk onthaal. Van
hieruit zijn de toeristische parels die Nederland rijk is vlot te ontdekken. Cultuur opsnuiven, sporten
of gewoon wat genieten aan het water – het ontbreekt er beslist niet aan gezellige en
milieuvriendelijke activiteiten.
Strandhotel Camperduin, op zo’n 50 km van Amsterdam, is een ideale plek voor wie van de natuur en
de zee houdt. Het hotel ligt middenin een natuurgebied met stranden, polders en duinen. Kortom,
het is een ideale uitvalsbasis voor lange wandelingen of fietstochten. Voor fans van watervogels ligt
het vogelreservaat ‘De Putten’ niet ver weg.
In het hartje van de Achterhoek voorziet Restaurant-Hotel De Tuinkamer 9 rustige kamers en suites,
comfortabel ingericht voor een heerlijk ontspannen verblijf. De gastvrouw is een gediplomeerd
wijnexpert. Zij geeft dan ook uitstekend wijnadvies bij elke maaltijd in het gastronomisch restaurant
van het hotel, dat onlangs een ‘Bib Gourmand’ kreeg in de Michelingids. De talloze paden en wegen
rond dit vredige oord vormen het perfecte decor voor wie graag wandelt en/of fietst. Ook de
motorrijder kan in dit gebied zijn hart ophalen.
Het Wildthout Hotel & Restaurant is ideaal gelegen om lange trektochten te maken in Salland, een
stukje natuurparadijs in het hart van de provincie Overijssel. Het etablissement biedt dan ook
formules gebaseerd op een verblijf van 5 nachten inclusief fiets- of wandeltochten. Sportieve gasten
worden verwend met wandelkaarten en lekkere picknicks, met zorg bereid door de chef-kok van het
Wildthout Hotel & Restaurant.
Op enkele kilometers van de Belgisch-Nederlandse grens, in het historische dorpje Thorn, bereidt
Hotel-Restaurant Crasborn zijn gasten een warm onthaal voor. De tiende-eeuwse benedictijnenabdij
met zijn imposante kerk en de typische witte gevels in het historisch centrum brengen de rijke
culturele geschiedenis voor uw ogen tot leven. Van een verandering van omgeving gesproken!
Hotel - Brasserie De Zwaan in het authentieke stadje Delden is een uitgelezen plek voor
cultuurliefhebbers. Enthousiaste wandelaars zullen de straatjes met de vele kunstgalerieën en
winkels die ambachtelijke producten verkopen met belangstelling verkennen. Fietsers zijn kilometers
lang zoet op de vele paden die zich kriskras over het nabijgelegen landgoed van het kasteel van
Twickel uitstrekken. En ook de elegante baroktuinen van het kasteel zijn beslist een bezoek waard.

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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