
 
PERSMEDEDELING 12/11/2019 
 
LOGEREN BIJ BELGEN VIERT FEEST MET EEN LOGEREN BIJ BELGEN DAG IN GENT  
 
In 2020 bestaan de populaire logiesgidsen Logeren bij Belgen vijftien jaar. Dat vieren we op 18 
januari met een verjaardagseditie van de gidsen en met een feestelijke Logeren bij Belgen Dag in 
Gent waarop iedereen welkom is. 
 
Sinds de eerste uitgave van Logeren bij Belgen hebben auteurs Erwin De Decker en Peter Jacobs 
jaarlijks honderden bed & breakfasts bezocht die gerund worden door Belgen in Frankrijk, Italië, 
Spanje, Portugal en Marokko. Die bezoeken garanderen de kwaliteit en het succes van de gidsen. De 
auteurs kiezen en beschrijven persoonlijk de B&B’s die in aanmerking komen. De nieuwe gidsen, voor 
2020-2021, die vanaf januari in de boekhandel liggen, bieden niet alleen tal van nieuwe logies. In de 
verjaardagsedities vertellen de auteurs ook hun ervaringen van vijftien jaar rondreizen en geven ze 
honderden tips voor uitstappen. Bovendien komen de talrijke trouwe gebruikers van de gidsen aan 
bod, want zij bepaalden opnieuw de topadressen van het jaar. 
 
De verjaardag wordt op 18 januari 2020 tijdens de Logeren bij Belgen Dag gevierd. Op die zaterdag 
worden de nieuwe gidsen voorgesteld en zakken de Belgische uitbaters van veertig B&B’s uit 
Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Marokko af naar het centrum van Gent om er zich aan het 
publiek voor te stellen in het originele decor van de voormalige Sint-Audbertuskerk die nu deel 
uitmaakt van Hotel Poortackere.  ’s Namiddags worden de trofeeën van B&B van het jaar uitgereikt; 
ze werden gekozen door meer dan 2.000 gebruikers van de gidsen.  
Iedereen is welkom op de Logeren bij Belgen Dag en de toegang is gratis. 
 
Informatie:  
Logeren bij Belgen Dag op 18/01/2020 van 13u30 tot 18u30 in Hotel Poortackere, Oude Houtlei 56, 
9000 Gent. Alle aanwezige B&B’s vind je op www.lbbdag.com  
De website van Logeren bij Belgen: www.bestchambresdhotes.com  . 
De gidsen Logeren bij Belgen in Frankrijk en Logeren bij Belgen in Italië, Spanje, Portugal en Marokko 
worden uitgegeven door Lannoo (www.lannoo.be) en liggen vanaf 18 januari in de boekhandel. 
------ 
Niet voor publicatie: Perscontacten: 
Logeren bij Belgen Dag: Erwin De Decker, erwin.dedecker@skynet.be , 0475-49.10.20 
Uitgeverij Lanoo: Hilde Snauwaert, hilde.snauwaert@lannoo.be, 051-42.36.84 
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