Persbericht

Een perfect evenwicht tussen ontdekking en comfort
Nu de herfst stilaan op zijn einde loopt en de dagen beginnen te korten, presenteert de hotelrestaurantketen Logis enkele gezellige en gastvrije etablissementen die uitermate geschikt zijn voor
de komende winter. Ze werden specifiek uitgekozen omwille van hun kwaliteit om gasten een eigen
‘cocon’ te kunnen aanbieden, waarin men heerlijk kan ontspannen na een dag boordevol activiteiten.

Brussel, 21 november 2013 - De Logis positioneren zich als de bevoorrechte partner voor uw
winterse rustpauzes door charmante, uitverkoren adresjes voor te stellen die het perfecte evenwicht
vormen tussen ontdekking en comfort. Trektochten door adembenemende landschappen onder een
smetteloos sneeuwtapijt, een bezoek aan de historische en culturele schatten in België en
Luxemburg, hartverwarmende momenten, ontspanning in wellnesscentra of een overheerlijke tas
warme chocolademelk: de PlezieroLogis heet u van harte welkom!
"De koude en soms droevige sfeer van het winterseizoen doet ons snakken naar een verkwikkende
pauze", vertelt Michel Son, Voorzitter van de Logis België. “Onze etablissementen kenmerken zich
door een persoonlijke ontvangst, een gezellig kader en de ideale accommodatie voor ontspanning.
Hierdoor ontstaan ware ‘knusse nestjes’, waar gasten intens kunnen genieten van de wonderlijke
schoonheid van onze contreien en daarbij de tijd kunnen nemen om te doen wat hun hart belieft.”
Hostellerie Butgenbacher Hof (3S/3S*), gelegen in de Oostkantons, beschikt over een fraaie
voorgevel in vakwerk, waarachter elegante en rustige kamers schuilen. Dit etablissement vormt het
startpunt van diverse wandeltochten en bewegwijzerde fietspaden. In dit paradijselijke hoekje kan
men eveneens, vlakbij het natuurreservaat van de Hoge Venen, de uitgestrekte landschappen in hun
winterkleed bewonderen. Gasten kunnen er in de omgeving ook langlaufen of skiën, in Eupen de
feeërieke sfeer opsnuiven van de oudste Kerstmarkt van België en ten slotte de dag afsluiten met
een welverdiend glaasje glühwein. De beschikbare wellnessruimte op zijn beurt, werd recent
gerenoveerd met een nieuw zwembad, stoombad, infraroodcabine en een hydrojet massagebank.
In het hart van het romantische stadje St. Vith, vindt u hôtel Pip Margraff (3S/3S*). De bezoekers
worden er ontvangen in een sfeer die het midden houdt tussen traditie en modernisme. Een
rotszwembad, een sauna, een solarium, een Turks bad, een nevel- en belevenisdouche: het
recentelijk volledig heringerichte wellnessgamma garandeert u een ontspanningskuur in een
authentiek en rustig kader. Op culinair vlak kunnen gasten zich tegoed doen aan gebraden
fazantenborstfilet, gebakken tongreepjes of het smaakvolle Kerstmenu.
Hotel Saint-Nicolas & Spa (3S/3S*) draagt de bijnaam ‘Parel van de Moezel’, wat refereert naar de
excellente ligging aan de oevers van de gelijknamige rivier. Dit hotel stelt 40 stijlvol en discreet
ingerichte kamers ter beschikking. Bezoekers die welzijn weten te waarderen, zullen zeker kunnen
genieten van de bubbelbaden, die standaard in de meeste kamers aanwezig zijn. Voor nog meer
verpozing kan men eveneens naar de thermische baden in Mondorf-les-Bains trekken,
op slechts 5 kilometer afstand. Sportievelingen kunnen zich ten volle wijden aan de geneugten van
Nordic Walking in de aanpalende wijngaarden en bossen, terwijl ook de liefhebbers van geschiedenis
en cultuur aan hun trekken komen met de Romeinse mozaïeken van Nennig of Villa Borg.

Hôtel-restaurant Dimmer (3S/2S*) is gesitueerd in het Luxemburgse ‘Klein Zwitserland’ en heeft
onder andere kamers voor 5 personen ter beschikking, die zeer geschikt zijn voor comfortabele
familie-uitstapjes aan een aantrekkelijke prijs. De Mullerthaltrail zal met zijn 110 km de
wandelfanaten zeker weten te bekoren. Het is de belangrijkste wandelroute uit de regio, die zich
uitstrekt over culturele sites en glooiende landschappen. Na een goedgevulde dag, kan u uzelf een
heerlijk moment gunnen met een van de verschillende massages of vormen van lichaamsverzorging
die in dit etablissement beschikbaar zijn.

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, het RelaxoLogis-boekje of de Logis Gids 2013, gelieve contact op te nemen
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