Persbericht

Welkom in DetoxoLogis!
De voorbije winter hebben we met z'n allen lichaamsonvriendelijke stoffen opgestapeld. Hoog tijd om
te herbronnen en onze body weer te ontgiften: het Logis-netwerk van hoteliers-restaurateurs pakt uit
met een gevarieerde waaier van voorjaarsbestemmingen: ideaal om er eens uit te zijn en te
ontspannen. Massage, sauna, bodycare, … Welkom in DetoxoLogis!
Brussel, 5 maart 2013 – Nu het grauwe en grijze weer stilaan verdwijnen, is het belangrijk om onszelf
te verwennen met enkele momenten van wellness zodat ons organisme klaar is om totaal
ontspannen en opgeknapt de lente tegemoet te gaan. De Logis zijn uw ideale partner om uw
topvorm terug te vinden: uitgelezen adressen waar bezoekers genieten van een welverdiende en
verkwikkende pauze.
"Ons lichaam heeft de neiging om in de winter op waakvlam te draaien en daardoor allerlei toxische
stoffen vast te houden die onze energie lijken weg te vreten. Een ontgiftingskuur is dus ideaal om
onze body te prikkelen", verduidelijkt Michel Son, voorzitter van Les Logis België. "Onze vestigingen
combineren een kleine structuur en een knusse wellnessruimte tot een echte oase van rust; onze
gasten komen er weer helemaal tot zichzelf. Dit is dé basis voor een verkwikkend herstel."
Hotel Glenmore ligt ideaal, dicht bij de zee en dicht bij het centrum van Oostende. U ontdekt er de
weldaden van gelaatsverzorging, een algenpakking of een hotstone massage. Sauna, jacuzzi,
hammam, … alle ingrediënten zijn verenigd om te genieten van unieke ontspannings- en
comfortmomenten. En wie bij wellness onweerstaanbaar aan culinaire genoegens moet denken, zal
bij deze gelegenheid uiteraard proeven van de meest verfijnde verse producten van de zee of
Polders.
In het hartje van het Luxemburgse "Klein Zwitserland" presenteert Hotel Dimmer massages met
warme chocolade of essentiële oliën voor een absoluut ontspannend pauzemoment. Ideaal om even
wég te zijn en alle zintuigen opnieuw scherp te stellen! U vindt ginds ook herbronning in het midden
van een weelderige en rustige natuur van majestueuze wouden en valleien met kabbelend water.
Hostellerie de La Claire Fontaine in La Roche-en-Ardenne verwelkomt u in een groen stukje paradijs,
ideaal voor verademing ... De privésauna vlak bij het terras biedt momenten van rust en sereniteit.
Bezoekers genieten er van de weldadige warmte van de sauna en van de louterende Ardense lucht,
terwijl ze nippen aan een verfrissing. De professionele masseurs van het huis schenken overigens
verzorging en massages in het comfort en de intimiteit van de kamers.
In de Oostkantons, meer bepaald in het charmante stadje St. Vith, is Hotel Pip Margraff het adres
voor gasten die op zoek zijn naar relaxatie: het hotel beschikt over een complete infrastructuur om
de dagelijkse ratrace even te vergeten. Dompel uzelf onder in het wellnesscenter, geniet van de
sussende eigenschappen van het rotszwembad, de whirlpools en het stoombad met verrassende
jetstralen. Of vertrouw op de energie van het licht in het solarium.

Een sfeer van rust en welbehagen vindt u in hotel Bütgenbacher Hof in Bütgenbach (Oostkantons).
Het nieuwe zwembad met bubbelbad, de infraroodcabine, de hydrojetmassagebank en het
fitnesscenter bieden de gasten de gelegenheid om te onthaasten en weer tot rust te komen. Ze
maken er ook kennis met traditionele schoonheidsverzorging, gecombineerd met technieken uit het
Verre Oosten waarin rust en sereniteit centraal staan.
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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