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Cver 500 hoteller i godt 5ü lande
tilbyder nu logi med plontebcseret mod pö menul<ortet.
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e fleste forbinder ferie med afslapning, skonne omgivelser og nye kulinariske oplevelser. Men foretrrekker
man det vegetariske eller veganske kokken, er sprcndende mad ikke altid let at finde pä det valgte rejsemäI. Mäske har du selv pravet at skulle sammensrette et mältid ud
fra menuens "Tilbehsr" elier spist dig mret i det medbragte
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snackdepot'fra dit eget kskken.
Det er tyske VeggieHotels@ godt i gangmed at rendre.I2011
lancerede de en webportal med hoteller og andre overnatningssteder, der udelukkende tilbyder vegetarisk og vegansk
mad. Det er desuden muligt at prrecisere sine onsker og soge
pä fx glutenfri muligheder, raw food eller okologiske kokkener. Ogsä andre prreferencer som allergivenlige vrerelser,
rogfri hoteller og mulighed for at dyrke yoga kan der tages
hojde for i sogningen.
Sitet rummermere end500 hotellea Iejlighedet Bed &Breakfast, kursus- og sundhedscentre fordeit pä godt 50 lande. Der
er flest registrerede steder i Europa, hvor Tyskland tilbyder
absolut flest valgmuligheder, efterfulgt af Italien, Storbritannien, Frankrig og Spanien. Der er derfor fine chancer for at
kombinere ferien med gronne menukort. Har du planer om en
Irengere rejse, er det ogsä muligt at finde logi i bäde Nord- og
Sydamerika, Oceanien, Asien og Afrika.
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VEGANERE ERVELKOMNE

Kan du ikke finde et VeggieHotel i det omräde, du har planlagt at besoge, kan du ogsä prove sostersitet Vegan Welcome,
der supplerer med over 100 "vegan-friendly" overnatningsmuligheder. Her er der ikke tale om et 100 pct. vegansk eller
vegetarisk kokken, men man kan se frem til ai fä tilbudt veganske retter tllberedt affagfolki stedet for at mode uforstäende blikke, när man forklarer, at reg ikke er vegansk. Vegan
Welcome kanvrere et udmrerket valg, hvis nogle af dine rejsefaller gerne vil spise andet end vegetarisk mad.
Udover at fungere som sogeportal virker VeggieHotels@
som led mellem dig og overnatningsstedet, hvorfor bookingen
fär et ekstra trin, hvis man bruger deres formular. En hurtig
sogning viser dog, at man ogsä sagtens kan bestilie vrerelser
direkte pä hotellernes hjemmesider eller via andre booking-

kanaler.
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