
LOGEREN IN VLAANDEREN VAKANTIELAND LANCEERT LOGIESBOEK 2017 EN STUURT 
VLAANDEREN SAMEN MET RADIO 2 OP ‘VERDIEND VERLOF’ 
 
Op 12 december verschijnt de nieuwe editie van het logiesboek “Logeren in Vlaanderen 
Vakantieland 2017” vol met gastvrije logeeradresje in Vlaanderen.  Om die lancering te 
vieren organiseert Logeren in Vlaanderen vzw samen met De Madammen de grote 
‘Verdiend Verlof’-wedstrijd op Radio 2. 
 
Verdienen je ouders dringend eens extra verlof omdat ze elke woensdag op de kinderen passen? 
Vind je dat je broer er eens tussenuit mag omdat hij al 3 jaar aan het verbouwen is? Of gun je je 
collega een extra weekendje weg omdat je steeds bij haar terecht kan? Samen met Radio 2, doet 
Logeren in Vlaanderen die mensen een Verdiend Verlof cadeau.  Vanaf 12 december maken De 
Madammen elke dag – 5 dagen lang – bekend, wie van de genomineerden een vakantie wint. Je 
kan deze hartverwarmende actie volgen via Radio 2,  filmpjes op de website, en de 
Facebookpagina’s van Radio 2 en Logeren in Vlaanderen Vakantieland. 
 
Vanaf 12 december is het logiesboek “Logeren in Vlaanderen Vakantieland 2017” verkrijgbaar in 
talrijke Diensten voor  Toerisme en kan iedereen het online bestellen op 
www.logereninvlaanderenvakantieland.be. Abonnees van Knack, Plus Magazine, Nest, Vitaya en 
Goed Gevoel vinden het nieuwe boek met meer dan 700 gastvrije logies gratis bij hun magazine. 
 
NIEUW! DE LOGEREN IN VLAANDEREN VAKANTIECHEQUE 
Ben je nog op zoek naar een eindejaarsgeschenk voor je partner, zus of nonkel? Schenk iemand 
een heerlijke vakantie dankzij de Logeren in Vlaanderen Vakantiecheque! Bestel de 
Vakantiecheque snel en veilig op www.devakantiecheque.be en print hem meteen. Liever een 
mooi cadeaumapje erbij? Voor 6,90 euro krijg je de Vakantiecheque binnen de 5 werkdagen 
thuis gestuurd. De cheques zijn beschikbaar voor bedragen van 35, 50 of 100 euro.  Ze zijn 18 
maanden geldig en niet verlengbaar. Je kan met de Vakantiecheque rechtstreeks bij de logies 
boeken of via de website www.logereninvlaanderenvakantieland.be. 
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