Persbericht

Proeven van de flamboyante herfst bij de Logis
Nu de dagen opnieuw korter worden, herneemt de dagelijkse routine stilaan zijn gewone gangetje.
Hierdoor staan we dikwijls te weinig stil bij de flamboyante schoonheid van de herfst die nu zachtjes
zijn intrede doet. De hotel-restaurantketen, de Logis, stelt daarom enkele zorgvuldig uitgekozen
adresjes voor, die het vakantiegevoel nog even laten voortduren. Je kan er met volle teugen genieten
van boswandelingen, het geritsel van de afgevallen bladeren onder je voeten en overheerlijke
seizoensgebonden streekgerechten.
Brussel, 29 augustus 2013 - Tijdens het meest kleurrijke seizoen promoten de Logis hun Belgische en
Luxemburgse etablissementen, waar je ten volle kan genieten van de troeven die het najaar te
bieden heeft. Deze selectie van kwalitatieve en comfortabele vakantieadressen, allen aan een zacht
prijsje, heeft voor elk wat wils.
“Sinds jaar en dag bezorgen we onze gasten een unieke en rijke belevenis die hen de nodige energie
schenkt voor een gezond en evenwichtig leven. Onze sleutelwoorden zijn: nabijheid van de natuur,
hartverwarmende momenten in het gezelschap van familie en vrienden, en lokale gastronomische
specialiteiten”, vertelt Michel Son, Voorzitter van de Logis België. “Op deze manier willen we onze
bezoekers tijdens deze periode van het jaar opnieuw laten kennis maken met de ‘eenvoudige’
geneugten des levens: wandelen in het bos, kastanjes rapen, het bonte kleurenpalet van de natuur
bewonderen of proeven van een stoofpotje van everzwijn…”
Een echte aanrader is het hotel-restaurant Pannenhuis (3S/3S*), dat op nauwelijks vijf minuten
wandelafstand van het historisch centrum van Brugge ligt. De gasten worden er onthaald in een
uniek decor, dat een subtiele mix vormt tussen elementen uit een Engelse cottage en de warme
Bretoense stijl. Dit etablissement is het ideale startpunt voor een citytrip naar Brugge en bevindt zich
bovendien op slechts 10 km van de Belgische kust. Het voorziet eveneens in talrijke culturele en
recreatiemogelijkheden in de nabije omgeving. Actievelingen kunnen sport en cultuur ook
combineren en een fiets huren in het hotel.
Hostellerie de La Claire Fontaine (3S/3S*) op zijn beurt, is genesteld in een vallei in de omgeving van
la Roche-en-Ardenne en is uitstekend geschikt voor sportactiviteiten, welzijn en ontspanning. De rust
van de Ardennen zal zowel de liefhebbers van trek- en fietstochten, als die van kajak, tennis en
parapente vast en zeker kunnen bekoren. De privésauna is met opzet geïnstalleerd nabij het terras,
om warmte en frisse lucht af te wisselen en tegelijkertijd te genieten van de roodgekleurde bomen in
de tuin. Na een goed gevulde dag is er niets beter dan even halt te houden bij het restaurant La
Claire Fontaine voor een streekgebonden maaltijd. Vlakbij het restaurant zijn gezellige salons en een
open haard voorzien, opdat levensgenieters zich nog meer kunnen ontspannen.
Het dynamisch team van Hôtel des Ardennes (3S/3S*) verwelkomt zijn gasten stijlvol in een intiem en
comfortabel kader. Bezoekers kunnen kiezen tussen kamers in verschillende categorieën die een
modern karakter, comfort en welzijn combineren, terwijl de kinderen zich kunnen uitleven in de
speeltuin of andere faciliteiten buitenshuis. De omringende, in gouden kleuren badende bossen
nodigen uit om de benen te strekken en paddenstoelen of bessen te plukken. Of je nu opteert voor

eendenborst of een wildschotel, vergezeld van een voortreffelijke rode wijn, de gastronomisch
keuken zal met zijn traditionele gerechten zelfs de grootste fijnproevers kunnen betoveren.
Hôtel de La Sûre (3S/3S*) ten slotte, prijkt in het natuurpark "Öwersauer" aan de ruïnes van het
oudste kasteel uit het Groothertogdom Luxemburg. Zowel jong als oud kan er op een gehuurde
mountainbike de bonte bossen verkennen die het natuurlijke meer omringen. Met wat geluk kan je
er zelfs een everzwijn of een hert spotten. In het watersportgebied van Haute-Sûre komen fanaten
van kajak, pedalo of windsurfen ook aan hun trekken midden in een rustig natuurgebied. Vissen
maakt eveneens deel uit van de activiteiten in het Öwersauerpark.
* S=Schoorsteentje/Stoofpotje (zie boilerplate hieronder)
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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