
 

 

 

 

 

LOGIS: 82 nieuwe hotels in de gids 2019 

  

 

LOGIS, de belangrijkste geëngageerde keten van onafhankelijke hotel-restaurants 

in Europa, lanceert de nieuwe editie van zijn Gids. Het merk LOGIS, dat al 70 jaar 

lang authentieke ervaringen creëert, biedt een selectie van 2200 hotels in 8 

landen, waaronder liefst 82 nieuwe adresjes! 

 

  

  

 

 

Het uitgebreide LOGIS-netwerk is gevestigd in de 

mooiste regio’s, waar u met al uw zintuigen een 

authentieke vakantie beleeft. Als belangrijke 

spelers van de lokale economie dragen de LOGIS-

hotel-restaurants bij tot het behoud en de 

ontwikkeling van de tewerkstelling en opleiding 

alsook tot de economische en culturele uitstraling 

van de regio’s: samenwerking met de lokale 

ambachtelijke producenten om de gasten verse 

seizoensproducten aan te bieden, instandhouding 

van de cultuur en het erfgoed, ontwikkeling van 

nieuwe landbouwketens of opwaardering van 

waardevolle natuurgebieden.  

 

Selectie “Table Distinguée”: 

Driesterrenchef Gilles Goujon, die de prestigieuze award ‘Meilleur ouvrier de France’ won, heeft samen 

met culinaire journalisten een aantal ‘Tables Distinguées’ geselecteerd op basis van de puurheid van de 



 

verwerkte ingrediënten, de creativiteit van de gerechten, de finesse van de smaken, de subtiliteit van de 

smaakcombinaties en de elegantie van het decor… Deze gepassioneerde chefs laten u het beste van 

hun streek ontdekken. Dit jaar kregen 71 chefs de onderscheiding “Table Distinguée”. 
 

 

 2 nieuwe hotels in België 
 

  

 

2 nieuwe hotels in Luxemburg 

 

  

 

Op zoek naar ideeën? Blader in de nieuwe gids 2019 of contacteer ons voor een persoonlijke selectie. 

Graag nodigen we u uit voor een overnachting om het authentieke, lokale leven te ervaren, waarvoor 

LOGIS zich inzet. 
 

 

*De Gidsen zijn gratis verkrijgbaar in zes talen bij de Logis hotel-restaurants, de Fédération 

Internationale des Logis (Parijs) en op de website www.logishotels.com (5 € portkosten). 
  

 

Over Logis 

Logis is al 70 jaar createur van authentieke ervaringen en de grootste keten van onafhankelijke 

restaurant-hotelexploitanten in Europa met 2.200 vestigingen in 8 landen.  

Logis verzekert een gepersonaliseerd en vriendelijke ontvangst, accommodatie van goede kwaliteit en 

een keuken die lokale seizoensproducten gebruikt om huisgemaakte gerechten te bereiden. 

De garantie goed te eten en goed te slapen in een mooi ingericht etablissement leiden tot een zeer 

goede beoordeling van onze gasten, 8.6/10 (90.000 gecontroleerde beoordelingen). 

Alle Logis-etablissementen zetten de streek waar ze gevestigd zijn voorop; ze stimuleren de lokale 

economie, geven de voorkeur aan korte afzetkanalen en regionale producten.   

Meer informatie: www.logishotels.com 

 

Noot voor de redactie – niet voor publicatie 

Neem voor meer informatie en/of beeldmateriaal contact op met Glenaki Tourism Consultancy: Els 

Hoebrechts (els@glenaki.com), 050 / 61 42 15 of Birgit Defoort (birgit@glenaki.com), 050/61 42 00.  
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