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Onze Vlaamse kunststeden en
centrumsteden zijn prachtige decors voor
romantische, (ont)spannende, historische,
actie, fantasy, comedy, family & feel goodverhalen. Door een schilderij wandelen,
kunst bekijken of streetart spotten? Je geest
voeden in historisch erfgoed, je ogen de
kost geven in leuke shops of de foodie in
jezelf verwennen op een gezellig terrasje?
Alles kan. En nog makkelijk ook. Want jouw
vakantieverhaal schrijft zich vanzelf met
deze handige stadsroutes als leidraad.
Enkel de personages waarmee je dit wil
beleven, moet je nog zelf uitnodigen.

© Stad Gent - Dienst Toerisme

Vlaanderen
Vakantieland zit
vol verhalen
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Antwerpen

La vie en rose,
met een
roseetje erbij
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© Mike Van Cleven
© Visit Antwerpen
© Neutelings Riedijk Architecten

© Visit Antwerpen

© Visit Antwerpen

Foodfeest!

Er zit vast iets in het Scheldewater wat
Antwerpen eeuwig in beweging houdt.
De mix tussen historische grandeur en een
flitsende food- en cultuurscene werkt haast
verslavend. Streetart en fashion geven het
straatbeeld om de haverklap een nieuwe
look. Hier klopt het hart van een wereldstad.

Van 1 tot en met
3 oktober kan je op
culinaire ontdekkingstocht. Tijdens
Smaakmeesters 2021
laten horecazaken
je proeven van hun
specialiteiten. Het
aanbod is superdivers: van familiezaakje tot sterrenkeuken, van cocktail
tot dessert. Ook
kookdemo’s en
culinaire wandelingen
staan op de planning.
Meer info:
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Antwerpen
— D e A ntwe r p S t re e t a r t C ity to u r
Streetart heeft zich tussen Rubens en de Kathedraal genesteld als de
hipster van het erfgoed. Deze tour leidt je zes kilometer lang door de wijk
Sint-Andries, langs tags, murals, mozaïeken en stencils. Tegelijk ontdek je
de goed bewaarde geheimen van de stad. Via streetartantwerp.com ondek
je trouwens nog veel meer fabuleuze straatkunst.
S e e fh o e k

Wist je dat de Kathedraal
een eigen bier heeft? Verscholen achter de sacristie
vind je een heus café dat
Kathedraal-biertjes schenkt.
Win-win: je drinkt hier voor
een goed doel - De Plek zet
in op sociale economie.
dekathedraal.be

04 —— Niet te missen
Voetschrapers zijn kleine
erkers op voethoogte. Eerder bekend als een stoffige bedoening, tot ze het
onderwerp werden van
een kunstproject. Podcastmaker Anke Van Meer
maakte vier audiowandelingen langs die miniatuurtjes
van Elke Lemmens, dwars
door verschillende wijken.
Volg Verwonderende
Voetschrapers op Facebook
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e
SintAndries

06 —— Pitstop
Pintje? Beerlovers bar bevordert de keuzestress met
12 wisseltaps en meer dan
200 biertjes op fles. Check
online voor tap takeovers en
events bij één van de beste
biercafés van Antwerpen.

Wilde
zee

Statiekwa r t i e r

Theaterbuur t

08

Zoo

Pa rk

Download
het volledige
plan hier.

beerlovers.be

01

07 —— Uitslapen
Hotel Banks is een heerlijk
viersterrenhotel, omringd
door de mooiste winkels
in het oude centrum. Free
drinks & bites in het Daytime
Cafe en Lazy Lounge en wisselende exposities van jonge
kunstenaars: mocht de stad
niet zo hard lonken, zou je
hier uren willen chillen.

© Visit Antwerpen

03 —— Topper

07

02

hotelbanks.eu

08 —— Sweet dreams
Kunstenares Charlotte De
Cock maakte 15 knappe muurschilderingen voor het hippe
Hotel A-Stay. De strakke
kamers, tuin met terras,
trendy (snack)bar, lounge en
coworkspace liggen op een
armlengte van het station.
a-stay.com
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© De Kathedraal

dezwartepanter.com
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caminoantwerp.com

© Angélique Gilson Photographe

Heel wat bekend talent liet al
zijn sporen na in de kapel van
het oude Sint-Julianusgasthuis. Sinds 1970 organiseert
kunstgalerij De Zwarte Panter
hier spraakmakende expo’s.
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© Tom Cornille

02 —— Goed kijken

Meir

01
02

© Verwonderende Voetschrapers

visitantwerpen.be

Un ive r s it e it s buurt

ld

De Aziatische streetfood van
Camino is absoluut het aanschuiven waard. Verover een
plekje in het brutalistische
interieur of op het zonovergoten Muntplein en geef je over
aan het menu. Tip: de pork
belly maakt alle beloftes waar.

he

05 —— Good food

Door het poortje aan de
Oude Koornmarkt 16 maak
je een stevige tijdssprong
naar 1591. Strike a pose in dit
fijne maar geheime straaa
tje: wie van je volgers herkent de Vlaeykensgang?

Sc

01 —— #travelgram

Antwerpen
— Easy Going Route

Op deze fietsroute rijg je
32 kilometer aan panorama’s,
parken, kunst en architectuur
aan elkaar. Uiteraard niet zonder
geregeld een break in te lassen
voor een jaloersmakende foto, hip
terrasje of culinaire ontdekking.
Na de start bij het Centraal
Station doe je het gros van alle
wijken aan: van het Eilandje
tot Deurne, van Linkeroever tot
het Middelheimpark.

03

02

06 —— Pitstop

Langs de Parkbrug stap of
wieler je niet alleen vlotjes
van het Eilandje naar Park
Spoor Noord. Het licht- en
schaduwspel door de openingen laat zich ook prima
vastleggen op de gevoelige
plaat. ‘s Nachts vormt de brug
een fotogeniek lichtbaken.

Grand Café Capital, nog zo’n adres
waarop lunch, diner en drankjes
geserveerd worden with a view.
En daar zit de locatie middenin
het Stadspark voor iets tussen…

© Jan Crab

antwerpenmorgen.be

© Victoriano Moreno
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© Frederik Beyens

01 —— #travelgram

02 —— #travelgram
Voor het ultieme shot van de
Antwerpse skyline steek je
over naar Linkeroever via de
iconische en al even instaworthy Sint-Annatunnel.
Check ook de houten roltrappen – een unicum bij de
opening in 1933 – en andere
authentieke elementen.
visitantwerpen.be

03 —— Goed kijken
Het Droogdokkenpark is
een pracht van een stuk
groen, pal aan het water.
Ruim twee hectare natuur in
de stad, omringd door een
picknickproof promenade
met zitjes en een fenomenaal uitzicht op de Schelde.

Download
het volledige
plan hier.

visitantwerpen.be

04 —— Topper

Merksem

Picknicken in een kunstig
decor? Spreid je dekentje
aan het Middelheimmuseum. Bovenop de vaste
collectie toont dit openluchtmuseum de hoogtepunten uit zijn archief in
een gloednieuw paviljoen.
Maar ook voor verrassende
expo’s is er ruimte genoeg.

Schelde
03

01

Linkeroever
02

H

De beste
deals voor je
overnachtingen
Kiel
in de Scheldestad
ontdek je op

weloveantwerp.be
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middelheimmuseum.be
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05 —— Good food
De setting van bakkerij Nives
- de magnifieke oranjerie van
het Harmoniepark – nodigt uit
om te blijven hangen. Bestel
een koffie bij de boterham
of vlij je op het terras voor
een smakelijk stuk taart.
Volg Nives Antwerpen
op Facebook

grandcafecapital.be

07 —— Uitslapen
Yust pakt uit met een hippe
locatie, groene vibes, insta
proof interieur én good food.
Vanop het dakterras kan je
aperitieven met zicht op het
Harmoniepark of bij de fire pit
wanneer het frisjes wordt.
logereninvlaanderenvakantieland.be

08 —— Sweet dreams
B&B Exterlaer wordt omringd
door maar liefst drie mooie
parken in het gezellig groene
Deurne-Zuid. Gasten hebben er hun eigen ingang en
via de ontbijtruimte duik je
zo de gezellige tuin in.
bbexterlaer.be

Mode
seizoen
Op 4 en 5 september
heropent het
compleet opgefriste
Modemuseum. Het
programma bulkt van
niet te missen expo’s,
openluchtprojecten
en activiteiten met
het thema ‘mode in
transitie’. Om je nu
al warm te maken
werden zestien
nutskasten in een
hip kleedje gestoken.
Ze showen iconische
silhouetten uit de
museumcollectie
langs een very fashionable wandelroute.
mode2021antwerpen.be

Lier

Turnhout

The place to be voor
levensgenieters
01

02

01

Tot in
Turnhout
MUST DO:

Speelkaarten maakten
Turnhout wereldberoemd. Maar de hoofdstad van de Kempen
verrast de citytripper ook
met toffe picknickspots,
coole fietsroutes en
onvergetelijke eetadresjes. Deze aanraders zijn
alvast niet te missen.

01 —— HET
BELS LIJNTJE

© Visit Lier

Op zoek naar een instagrammable fietsroute?
Vlieg in de pedalen over
deze oude spoorlijn.

Een boottochtje of suppen op de Nete is de allerbeste tip voor wie echt
álles gezien wil hebben.
bootjevareninlier.be
kempen.be

03 —— ZONDAGS
WANDELINGEN
Keer Lier binnenstebuiten
in een zelfgekozen thema
tijdens een gegidste tour
van twee uur. Nog tot 26/9.
visitlier.be

04 —— BAR MUZA

Stil je (culturele) honger
en dorst en chill op het
zomerterras of in een
ligstoel aan de vijver.
bar-muza.be

05 —— HET LOOKS

Good food (lokale ingrediënten: check) in een
coole setting - een voormalige brouwerij.
hetlooks.be

8

© Visit Lier

Fantastisch voor wie het
virus van het vogelspotten of wandelen te pakken heeft gekregen.
toerismeturnhout.be

04

Het compacte Lier bundelt alle essentials voor
een perfecte citytrip.
Hippe adresjes in een
dromerige setting en
heel wat must-visits,
omringd door een pittoresk watertje: de stad
heeft alles in huis om
het leven én de vakantie te vieren. Ze hebben
er zelfs een woord voor:
Pallieteren, en dat leer
je in Lier van de beste.

03 —— NATIONAAL
MUSEUM VAN DE
SPEELKAART

03

Naast de megaverzameling
kan je er ook toffe expo’s
bekijken. ‘X - Censuur en
Beeldcultuur’ loopt tot 7/11.

© Stad Turnhout

02 —— OP HET WATER

01

speelkaartenmuseum.be

04 —— AMU FOOD
& WINE BAR

05

Een absolute must
voor elke foodie, vindt
ook Gault&Millau
(check de 13,5/20).

© Veldekenshof

visitlier.be

03

02 ——
VENNENGEBIED

© David Samyn

De vreemde, ingenieuze
klok op de top is dé eye
catcher van de Zimmerstad.

© David Samyn

01 —— ZIMMERTOREN

© BarMuza

MUST DO:

kempen.be

amu-turnhout.be

05 —— HET
VELDEKENSHOF
Alleen al de setting is
serieus de moeite.
Alles op het menu komt
recht van de Stadsboerderij in hetzelfde park.
veldekenshof.be

Wie
blijft slapen
in de Kempen, kan
nog tot eind september
50 euro korting scoren.
Registreer je voor de actie,
beantwoord achteraf enkele vragen over je verblijf en…
kassa! De voucher kan je
inruilen bij een van de 80
deelnemende logies.

ScherpenheuvelZichem

Waar de vakantie
12 maanden duurt

Zonder Zennevallei geen
geuze. Spring op de fiets
richting geuzestekerijen
en lambiekbrouwerijen
die hun stempel op de
streek hebben gedrukt.

02

500 km wandelwalhalla op
de grens van Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen. Een pelgrimstocht
behoort tot de opties.

toerismevlaamsbrabant.be

02 —— STREETART
IN DE PATERSKERK

toerismevlaamsbrabant.be
© Toerisme Vlaams-Brabant

02 —— DEMER
TREFPLAATS
IN ZICHEM
Eén van de vijf dromerige picknickplekken
bij het water. Hier kan
je uren blijven zitten.
toerismevlaamsbrabant.be/demerkracht

04

© Toerisme Vlaams-Brabant

03 —— GRAVELROUTE
Ploeter door de modder, dwars door het
Hageland, op zoek naar
de Maagdentoren.
toerismevlaamsbrabant.be

04 —— WIJNDOMEIN
COBERGER
Tijd voor een wijntje! En blijf
daarna slapen op de glamping tussen de druiven.
toerismevlaamsbrabant.be

01 —— LAMBIEK EN
GEUZE-FIETSROUTE

Scherpenheuvel-Zichem
maakt pelgrimstochten,
abdijvijvers en wijngaarden weer hip. Hier spring
je op je gravelbike of in
je kano op de Demer om
te eindigen op een glamping tussen de wijn. Zei
er iemand ‘vakantie’?

God is an artist: de eerste
kerk in België met graffiti
bij het altaar, puik werk van
Smates en Steve Locatelli.

Het gezellige Halle
houdt enkele bijzondere troeven achter
de hand. In de lente
zijn er natuurlijk de
paarse boshyacinten – de sterren van
het Hallerbos. De rest
van het jaar schittert
hier de streetartscene
– tot in de kerk. Ook
wie wel van een biertje houdt, komt aan
z’n trekken. Cruise
langs de brouwerijen,
op zoek naar het
cultbier dat nergens
anders kan aarden.

visithalle.be

03 —— STATION
LEMBEEK

02

Nog meer streetart: 650m²
in het thema ‘Hallerbos’
met als basiskleur… Duh!

04 —— BASILIEK VAN
DE ZWARTE MADONNA
In voor nog een bijzondere kerkkunstschat?
Het bedevaartsoord
bewaart het bruidsboeket van onze queen.
toerismevlaamsbrabant.be

05 —— DE KAAI
Elke kamer staat voor
een ander land, hopelijk
aan het water - het restaurant focust op vis.
logereninvlaanderenvakantieland.be

© Toerisme Vlaams-Brabant

01 —— WANDEL
NETWERK DE MERODE

MUST DO:

01

© Toerisme Vlaams-Brabant

MUST DO:

© Toerisme Vlaams-Brabant

01

02

© Toerisme Vlaams-Brabant

Bedevaartsoord
voor hippe
vogels

Halle
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Leuven

Aangemeerd
voor het weekend

10

© Karl Bruninx

© Stad Leuven
© Karl Bruninx

© Cedric Verhelst

Abdij erbij

abdijvanpark.be

© Karl Bruninx

Wie dacht Leuven door en door te kennen,
zou weleens verrast kunnen worden
door de vele gedaanten die de stad
moeiteloos aanneemt. Van studentenstad
met historische chic naar eigenzinnige rebel,
van kindvriendelijke ontmoetingsplek naar
trendy innovator. Met dank aan een flinke
portie creatieve stadsontwikkeling is het Leuven
van nu meer dan ooit de moeite waard.

Onlangs opende de
gerestaureerde Abdij
van Park opnieuw haar
deuren. De abdij behoort
tot één van de best
bewaarde abdijsites in
België en toont nu ook
achter de muren haar
lang verborgen parels.
Maar daar blijft het
niet bij. Op de site valt
vanalles te beleven. Je
kan er bio-groenten
shoppen, recht uit de
abdijtuin. Bierfanaten
drinken een biertje uit
de home brewery van
de paters en foodlovers
genieten van een
heerlijke maaltijd in
Brasserie De Abdijmolen.
De dag afsluiten doe
je met een wandeling
langs de 3 grote vijvers.
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Leuven
— S t re e t a r twa n de l i n g
Leuvense streetart laat zich zonder schroom ontdekken.
Wie graag meteen de highlights meepikt, wordt in een
luttele 45 minuten van de Grote Markt naar het Groot
Begijnhof gegidst. De grand tour van anderhalf uur gaat
richting Kruidtuin en Sint-Geertruiabdij. Onderweg wacht
je een mix van hotspots en urban art.

Het Dijlepark was - tot nu
– een top secret picknickplek. Het parkje met idyllisch
brugje en prieel leent zich
uitstekend voor een romantische lunch ‘al fresco’.
visitleuven.be/groen-relax

03 —— Goed kijken
Ooit was de lakenhal de
bescheiden locatie waar
het allemaal startte voor de
KU Leuven. Ondertussen
vormt de stad een heus netwerk van colleges. Wie oog
heeft voor verborgen short
cuts, belandt in geen tijd in
een ander steegje of op een
gezellig plein. In de universiteitshal slurp je koffie bij de
barista’s van KUp bar by Onan.
visitleuven.be/colleges

04 —— Topper
De Sint-Pieterskerk is eindelijk uit de steigers! Ook haar
kerkelijke kunstschatten kregen een stevige opfrisbeurt.
Geef je bezoek een extra
dimensie met een AR-bril en
bekijk ‘Het Laatste Avondmaal’ van de Leuvense schilder Dieric Bouts in 3D.
diericbouts.be

L e uve n
02

03

05

08

01
07
06

visitleuven.be/
universiteitsbibliotheek-toren

06 —— Good food

Heve rle e

Laat de zon het afweten?
Bar del Sol brengt je in zuiderse sferen met homemade
tapas, lunch en diner. Bij mooi
weer zak je heerlijk onderuit op het zonnige terras.

01

Download
het volledige
plan hier.

bardelsol.be

07 —— Pitstop
Meet the locals bij Bar Stan,
een populaire buurtbar met
stadstuin en verse gerechten waarvoor het woord
watertanden ooit werd uitgevonden. Het terras ligt aan
een gezellig plein middenin
het Nieuw Kwartier, een wijk
bekend om haar modernistische architectuur.

02

barstan.be

08 —— Uitslapen
Met de trein? Vanuit het
station loop je zo Park Inn By
Radisson binnen. Je fiets kan
er veilig overnachten in de
parking. Het hotel kreeg de
eco seal of approval ‘Groene
Sleutel’. Fitnessen gebeurt er
met zicht op het groendak,
relaxen kan in de trendy bar.
logereninvlaanderen
vakantieland.be
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Kessel-lo

04

Bertem

© Karl Bruninx

02 —— Picture time!

Met haar flamboyante gevel,
is ze de ster van het Ladeuzeplein. Maar ook het houten interieur van de universiteitsbibliotheek is beslist
een bezoek waard. Met
boeken van het plafond tot
tegen de grond, waant zelfs
Harry Potter zich in een
film. Energie over? Zoek het
hogerop voor spectaculaire views vanop de toren.

08

05

© Karl Bruninx

visitleuven.be/groot-begijnhof

05 —— Niet te missen

© Stad Leuven

Het Groot Begijnhof is wel
héél selfieproof. Op huizenjacht? Een tip: het ommuurde
stadje-in-de-stad met een
wirwar van straatjes wordt
nu bevolkt door studenten en
medewerkers van KULeuven.

© Park Inn by Radisson Leuven

01 —— #travelgram

Wilsele

Leuven
— F i e t s r o ut e l a n gs d e L e uve n s e a b d i j e n

01

© Jan Crab

Spring op de fiets en combineer
het mooiste van Leuven met
de groenste plekjes buiten de
stadsring. Je start op de Grote
Markt en bolt langs vier gepimpte
abdijen, andere unieke sites
en voldoende adresjes om weer
op te laden. Je eindigt op het
Martelarenplein met 14 kilometer
in de benen.

02

03

01 —— #travelgram

06 —— Pitstop

Achter de facelift van de
Vaartkom werd serieus… vaart
gezet. Oude fabriekspanden zijn omgetoverd tot
hippe lofts, winkels enfijne
eetplekken. De industriële look, het Sluispark en
het water geven je een
instant wereldstad-gevoel.

Bestel een bolletje of twee
- drie bij Coupe Matadi, op
het dek van een oude vrachtboot op de Vaart. De heerlijk
eerlijke ijsjes zijn meer dan
lekker. In het organic homemade ijs zitten geen chemische kleur- en smaakstoffen,
en zo weinig mogelijk suiker.

visitleuven.be/vaartkom

coupematadi.be

02 —— Picture time!

07 —— Niet te missen

Abdij Keizersberg zou met
haar lange omwalling niet
misstaan in Game of Thrones.
De abdij met grote tuin ligt op
een berg aan de rand van de
stad. Hier scoor je het allerbeste zicht op Leuven city!

Waan je aan de Costa
Lovaina op het grote terras van Café Entrepot aan
de Vaart. Entrepot deelt het
heropgewaardeerde douanegebouw met kunst- en
cultuurcentrum OPEK. Wie
wil krijgt ook een optreden
of expo bij de maaltijd.

© Karl Bruninx

visitleuven.be/abdijkeizersberg

© Karl Bruninx

03 —— Goed kijken

Download
het volledige
plan hier.

visitleuven.be/sintgeertruiabdij

04 —— Topper
De Coureur, de jongste craft
brewery van Leuven, bedenkt
vaste en wisselende biertjes in
het koersthema. Na een Colleke, Souplesse of Bordeneur
in taproom de Bevoorrading
gaan de Leuvense kuitenbijters je eens te beter af.

Herent

Wilsele
05
06

07
02

De middeleeuwse Sint-Geertruiabdij is nu een woonerf
maar plof er gerust neer in de
heerlijk groene binnentuin.
Je spot er ook een paar stokoude bomen en een kerkje.

04

01

Kessel-lo

03

L e uve n
m

Vlierbeek

visitleuven.be/
brouwerij-de-coureur

05 —— Good food
Duik je bij Provinciedomein
Kessel-Lo het frisse water
of toch meteen Bar Lo in?
De pop-up is ook de plek bij
uitstek voor een stevige hap
ná het zwemmen. De ligging bij de vijvers maakt het
vakantiegevoel compleet.
Volg BarLo Pop-up op Facebook

Heve rle e

08

cafeentrepot.be

08 —— Uitslapen
Je kuitspieren ontspannen
in de sauna? Dat kan bij
B&B Inblauw, vlakbij Abdij
van Park. Of wat dacht je
van een binnenzwembad
met zonneterras? Hier vertrek je compleet zen.
logereninvlaanderen
vakantieland.be

Blijf &
Beleef
Leuven nodigt je uit
om te blijven slapen
en zo de stad beter
te leren kennen. Er
valt dan ook té veel
te beleven voor één
dag. Boek je een Blijf
& Beleef Deal bij één
van de deelnemende
logies dan krijg je er
een gratis museumticket, fietstochtje
of stadswandeling
bovenop. Uitstekende deal, toch?
leuvenlikealocal.be/
hoteldeals

13

KUNSTN
STEDE FIETS
ROUTE

De gloednieuwe Kunststeden
Fietsroute is goed nieuws voor fans van
de tweewieler, erfgoed én groen. De
meerdaagse fietslus van 332 kilometer
verbindt Brussel, Leuven, Mechelen,
Antwerpen, Gent, Brugge en Oostende.

© Noortje Palmers

Je kan starten en eindigen in
elke stad: Universiteitsstad
Leuven, Scheldestad Antwerpen of toch liever Oostende,
stad aan zee? Je peddelt
vervolgens langs een netwerk van kanalen, rivieren en
oude spoorlijnen door mooie
stukken groen, voorbij forten,
kerken en massa’s kunst. Stap
onderweg af voor een omme-

14

© Noortje Palmers

Kunst in
		de wielen

tje door het Zoniënwoud, een
expeditie in Landschapspark
Bulskampveld of een picknick
bij de Kalkense meersen… De
kunststeden zijn ideaal om
tussendoor een paar nachtjes op adem te komen en je
(culturele) honger te stillen.
vlaanderenmetdefiets.be

Stap gerust
op jouw lijn
De hele stad rondrennen om toch maar
geen van deze inspirerende plekken
te missen? Het kan, maar het hoeft
helemaal niet. Deze zomer spring je
al op de bus of tram voor 1 euro. Met
een Lijnkaart zomer of een m-card10
zomer kan je 10 ritten delen met
vrienden en familie (te koop vanaf
11/07). Da’s in geen tijd van de opera
naar je apero en van de Grote Markt
naar het Klein Begijnhof. Met een
Buzzy Pazz zomer, of een Omnipas
zomer reis je zelfs twee maanden voor
de prijs van één. Van Geel naar de
Groenplaats, of van Bierbeek naar het
beste café van Leuven? Met de Lijn
kan het zorgeloos aan zomertarief !

delijn.be/zomeraanbod

Bestel hier je
vakantiecheques:

Vakantie was
nog nooit zo’n
welkom cadeau!
Met een vakantiecheque geef je een overnachting
cadeau in één van de 1385 logies die aangesloten
zijn bij Vlaanderen Vakantieland.

15

Hasselt
— S t a d v o l g o e s t i n g : H a s s e l t s m a a k t a l t i j d
Hasselt, da’s voer voor foodies. Naast old school jenever en speculaas serveert
de stad van de smaak zodanig veel terrasjes en culinaire topadressen, dat
je prompt enkele nachten bijboekt. Een stevige portie cultuur biedt gelukkig
genoeg tegengewicht. Van gedurfde Belgische mode naar Japanse tuintradities:
in Hasselt ligt de wereld aan je voeten.

01

02 —— QUARTIER BLEU

07 —— OGST

Zalig eten en shoppen
op een fantastische locatie aan het water.

Verfrissende sterrenkeuken met verse oogst in
scandi style setting.

shoppen.quartierbleu.be

ogst.be

03 —— JAPANSE TUIN

08 —— BLEND BY RAUW

Big in Japan? Deze tuin is de
grootste van Europa. Ook de
events zijn een echte must.

Eigenzinnige BBQ, comfort- en
streetfood. Ook het terras bij
het water is echt de moeite.

visithasselt.be/nl/japanse-tuin

rauwblend.be

04 —— ABDIJSITE
HERKENRODE

09 —— CHOCOLADE
HUIS BOON

De erfgoedsite en de gigantische kruiden- en inspiratietuin zijn erg insta worthy.

Chocoholics gaan hier
sowieso in overdrive.
Tip: probeer ook de
Hasselt-praline!

abdijsiteherkenrode.be

05 —— FLANEREN
Hop te voet van hotspot naar
hotspot door de autoluwe
binnenstad. Tip: de hippe
multibrandstore La Bottega.
labottega.be

09

chocoladehuisboon.be

10 —— HASHOTEL
Hip viersterrenadresje met
pas gepimpte luxekamers.
Penthouse met panoramisch terras, iemand?
logereninvlaanderenvakantieland.be

07

06

10

© Ogst

z33.be

© Z33/O. Peeters

visithasselt.be/nl/streetart

03

© Visit Limburg / J. Ramael

Quirky verzamelpunt
voor coole kunst, design
en architectuur.

© Visit Limburg / Studio Wauters

06 —— Z33

Streetart hunten: de Streetart Cities-app bundelt meer
dan 80 verbluffende gevels.

© Hashotel

01 —— STREETART

© Visit Limburg / L. Daelemans

HOOGTEPUNTEN

Activewear in het
Modemuseum
Verknocht aan je jogging? Je bent niet
alleen… Nog tot 30/12 kan je bij Modemuseum Hasselt naar de expo Activewear,
mét sneakercorner. Ex-olympiërs Elodie
Ouédraogo en Olivia Borlée belichten er de
cross-over tussen mode en sportkleding.
modemuseumhasselt.be

16

Tongeren
— H ip e r f goed
Vintage shoppen, wandelen of op bezoek bij de sterrenchefs: tussen, op en
onder al het Romeinse erfgoed valt in Tongeren nog veel meer te beleven.
Maak je eigen vakantiemix met deze supertips voor kunst, gastronomie,
cultuur en natuur. En weet: dit is nog maar een selectie…

WANDELEN MET
CAESAR
Leef als Caesar in Tongeren met de gloednieuwe wandelapp Per Pedes. Op de stadswandeling van 2,5 kilometer langs het tracé
van de Romeinse heirbaan kan je verschillende QR-codes scannen. Daarna verschijnen
op je scherm – time travellers-gewijs - 360°en 3D-beelden van Romeinse locaties.

01

toerismetongeren.be/perpedes

© Visit Limburg / L. Lenaerts

HOOGTEPUNTEN

© Visit Limburg / J. Ramael

02

07

08

01 —— GALLOROMEINS MUSEUM

06 —— DE MOTTEN

De top van de archeologische musea dankzij de collectie en wisselende expo’s.

Van coole skaters tot klaterende fonteintjes: dit
diverse stadspark is met
reden bekroond.

galloromeinsmuseum.be

tongeren.be/Stadspark

02 —— ANTIEKMARKT

07 —— DE KEVIE

Vintage hunten wordt hier
serieus genomen, elke zondagochtend, vanaf 7 uur.

Heerlijke hike-plek: uitgestrekt natuurgebied en groene
long net buiten de stad.

toerismetongeren.be

kevie.be

03 —— TESEUM

08 —— MAGIS

Pure eye candy. Bij de
archeologische site met
kloostertuin loopt tot 3/10
de kunstexpo ‘Enclosed’.

Een van de drie sterrenrestaurants in de stad, met
een prachtige stadstuin.

teseum.be

toerismetongeren.be/
sterrenzaken

04 —— BEGIJNHOF

09 —— VINOTELX

Dé setting voor je vakantiefoto’s: het oudste begijnhof van de Nederlanden
én werelderfgoed.

vinotelx.be

Stijlvol hotel in een
charmant oud herenhuis, inclusief Vinobar.

toerismetongeren.be/begijnhof

© Magis

05 —— MOEREN
POORTM USEUM
Stadspoort uit 1379. Het panorama vanop de toren bleef
al die eeuwen instaproof.

© R. Reynders

toerismetongeren.be/
moerenpoort
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Gent

Sprookje
van 1 nacht

18

© Stad Gent – Dienst Toerisme

© www.artinflanders.be, foto Cedric Verhelst
© Stad Gent – Dienst Toerisme

© Stad Gent – Dienst Toerisme

Licht
festival
Zeiden we al dat Gent
de lichtstad is? Ook
het Lichtfestival, van
10 tot 14 november, is
een goede reden om
tot na zonsondergang
te blijven hangen.
Elke drie jaar komen
lichtkunstenaars van
over de hele wereld
er hun creativiteit
botvieren. Installaties, performances
en evenementen
trekken nachtenlang een spoor van
licht door de stad.

© Stad Gent-Dienst Toerisme

lichtfestival.gent

Gent barst van onvergetelijke plekjes, van
de Ajuinlei tot het Houtdok. De Gentenaar
is dan ook zo trots op z’n stad dat ze ’s
avonds het licht aan laten. Althans lang
genoeg om ook jou de weg te wijzen naar
de absolute toppers. Gent-lovers weten:
van deze stad gaan je ogen fonkelen.

19

Gent
— H e t m a g i s c h e av o n d l a n d s c h a p v a n G e n t
Patershol

Vergeet Parijs, Gent is dé lichtstad! Blijf
er zeker tot ’s avonds hangen, dan worden
straten, pleinen en gebouwen - letterlijk – in
de spotlights gezet. Deze highlights op de vijf
kilometer lange tour mogen zeker ook het
daglicht zien.
Ekkergem
01 —— #travelgram

05 —— Topper

Waarom hangen er lichtgevende blauwe vogels in
een boom aan de Ajuinlei?
Kunst! Inspiratiebron voor
‘De Blauwe Vogels’ was
het gelijknamige sprookje
van Nobelprijswinnaar
Maurice Maeterlinck.

Spring eens binnen bij
stadspaleis D’Hane-Steenhuyse met z’n imposante
balzaal, somptueuze salons
en een royale binnentuin.
Tip: het overdadige behang
en de fabelachtige muurschilderingen doen het
erg goed op the gram.

visitgent.be/Gras-en-korenlei

03 —— Goed kijken
Kleurrijker kan niet: de smalle
Werregarenstraat – of: ‘het
Graffitistraatje’ – verandert voortdurend onder de
spray cans van jong graffitigeweld. Het gratis ‘Sorry,
not sorry streetart’-plan
helpt je nog meer Gentse
streetart opsnorren.

04
01
07
05
06

06 —— Good food
Stop bij de Franciskanenkerk
voor een gezonde hap zonder gebedje bij Parnassus,
een sociaal project van vzw
Ateljee. Zelfs de bio-groentjes
worden door hen gekweekt.

Download
het volledige
plan hier.

Het Zuid

visitgent.be/parnassus

07 —— Sweet dreams
Duik in bed, of het zwembad, bij Pillows Grand Boutique Hotel Reylof. Nog meer
heerlijk relaxen kan in de
spa, de bar of op je balkon
met zicht op de binnentuin.

02

logereninvlaanderenvakantieland.be

08 —— Uitslapen

04 —— Niet te missen

Graaf B&B is volledig ingericht met Belgisch design.
Zelfs het welkomdrankje (en
de neusjes) zijn Gents. En,
handig: je kan er ook fietsen of SUP-boards huren.

visitgent.be/lam-gods

02

visitgent.be/hoteldhane-steenhuyse

visitgent.be/graffitistraatje

Het Lam Gods van de
gebroeders van Eyck breekt
records als het vaakst gestolen kunstwerk aller tijden.
In de Sint-Baafskathedraal
kan je door een AR-bril alle
panelen zelf aan een grondige blik onderwerpen. Op
één na toch – dat met de
rechtvaardige rechters is
nog steeds spoorloos.

03

logereninvlaanderenvakantieland.be

01

Fan van
de koers?

03

Zet je fiets aan de kant bij
‘t Kuipke om de pro’s aan
te moedigen. Van 16 tot
21 november kan je de beste
pisterenners zien zweten
tijdens de Lotto Zesdaagse.
De legendarische wedstrijd
op de al even iconische
locatie stelt het talent van
je favorieten op de proef
met een puntenkoers,
ploegkoers, afvalrit, tijdrit,
supersprint en derny.

visitgent.be/event-zesdaagse

20

© Stad Gent – Dienst Toerisme

De Graslei is een volleerd
fotomodel. Leg de weerspiegeling van de trapgevels in de Leie vast, kiek
Gent vanuit een bootje of
maak een selfie op een terrasje aan de waterkant…

SintA m a n d sb e rg

© Stad Gent – Dienst Toerisme

02 —— Picture time!

Gent

© Stad Gent – Dienst Toerisme

visitgent.be/brochuremaeterlinck-wandeling-gent

08

Gent
— Fietsen met de locals

© Stad Gent – Dienst Toerisme

03

© Stad Gent – Dienst Toerisme

Geen betere manier om Gent
grondig te verkennen dan met
tips van locals én... de fiets! De
Gentse Fietsen Route bundelt de
favorieten – groen, architectuur,
terrasjes… - van drie rasechte
Gentenaars. Start met koffie in
de tuinen van de Bijlokesite en
ontspan je spieren 37 kilometer
later aan het Houtdok. Er zijn
twee shortcuts voor wie onderweg
blijft plakken op een van deze
fijne adresjes.

06

Evergem

01 —— #travelgram

06 —— Pitstop

Het Prinsenhof is een kluwen
van smalle middeleeuwse
straatjes bij het water. Deze
charmante wijk is genoemd
naar het vroegere paleis
van Keizer Karel – een uit
de kluiten gewassen crib
avant la lettre. Mét lusthof
en zelfs een dierentuin.

Bij Bar Bidon bestel je even
makkelijk een croque of
cappuccino als een fancy
fiets of nieuw wielertruitje. Door de grote ramen
of vanop het terras heb je
zicht op Portus Ganda, a.k.a.
Kopenhagen aan de Leie.

visitgent.be/prinsenhof

02 —— Picture time!
Stadsbib De Krook is meer
dan een knap staaltje van
architectuur. De omgeving kreeg ook meer groen
en een zalige wandelpromenade met zitjes bij de
Scheldebocht (of krook).
Zei er iemand picknick?

visitgent.be/resto-bar-bidon

07 —— Uitslapen
Achter een chique gevel
bij de oever van de Leie zit
Hotel Harmony. Het verwarmd buitenzwembad
van dit goed gelegen hotel
is nog een extra pluspunt.
logereninvlaanderen
vakantieland.be

visitgent.be/de-krook

08 —— Sweet dreams

03 —— Goed kijken

B&B Jan van Ghent ligt vlakbij
de Bourgoyen-Ossemeersen.
Als je niet van de wellness aan
het genieten bent, zit je hier
vast te turen naar de heerlijk
groene tuin vanop je terras.

De geheime groene oase
van de Westerbegraafplaats
vormt een rustpunt in het
altijd levendige Gent. De 23
hectare is eersteklas wandelgebied, er zijn zelfs drie uitgestippelde wandelroutes.

logereninvlaanderen-
vakantieland.be

visitgent.be/
westerbegraafplaats

04 —— Topper
B lo e m e ke n s wijk

Venice Beach heet in Gent
Kapitein Zeppospark. Op
de site bij het Houtdok kan
je flaneren over de promenade langs de kaaimuren
en chillen op de verlaagde
kades of het strand.

04

03
08

Gent
01

Drongen

06

visitgent.be/kapiteinzeppospark

07
02
05

Sint-PietersAalst

Heusden

05 —— Good food

Gentbrugge
Heusden

Moscou

Download
het volledige
plan hier.

In de prachtige binnentuin van de Bijlokesite kan
je neerploffen op het terras van STAMcafé. Je ontbijt/luncht/bruncht bij het
trendy museumcafé met
topzicht op de architectuur
en het groen van de site.
visitgent.be/resto-stamcafe

Gent
verwent
Gentse hotels
strooien gul met
cadeaus. Op stap
met het gezin, je lief
of je vrienden? Kies
uit een waaier van
arrangementen en
acties wat het best bij
jullie plannen past.
Gratis boottochtje,
ontbijt of gids? Of
toch maar dat gratis
belevingspakket?

visitgent.be/acties
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Oudenaarde

Deinze
Dromen
aan de Leie

Pittig
pittoresk

MUST DO:
01
05

01 —— MUDEL
Place to be voor kunstliefhebbers. De collectie
focust op het werk van
de plaatselijke kunstenaars en creatievelingen.
© Toerisme Oost-Vlaanderen

MUST DO:
01 —— HET MOU
Niet te missen: tot 7/11
toont het museum werk
van hedendaags kunstenaar Johan Tahon.
mou-oudenaarde.be

02 —— PELOTON CAFÉ
02

crvv.be

03 —— HUIS
BEAUCARNE

04 —— OUDENAARDS
BRUIN

visit.oudenaarde.be

05 —— PARK LIEDTS
Deze landschapstuin van 6
hectare is een sterk staaltje
van Engelse tuinkunst én de
groene long van de stad.
visit.oudenaarde.be

© Toerisme Oost-Vlaanderen
02

03 —— ’T OUD
SASHUIS
Fotomomentje! Ook bij het
pittoreske Astene sas staan
terrasstoelen te lonken.

01

toerisme-leiestreek.be

© Toerisme Oost-Vlaanderen

De parel van de Vlaamse
Ardennen glanst als nooit
tevoren. Met roots in de eens
bloeiende wandtapijtenindustrie, de voeten in de Schelde
en Unesco-werelderfgoed op
haar grondgebied, ademt
de stad nog steeds een winnersmentaliteit. Oudenaarde
haalt met vlag en wimpel de
eindmeet, en niet enkel in
de Ronde van Vlaanderen…
visitvlaamseardennen.be
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toerisme-leiestreek.be

Een staaltje van industriële architectuur uit
de roaring twenties.

04

langsdeleie.be

05 —— DE
BRIELMEERSEN
Instagrammable stukje
natuur met mooie paden,
vijvers, ligweide en… Zien
we daar een jachthaven?
toerisme-leiestreek.be

© Toerisme Oost-Vlaanderen

huisbeaucarne.be

Op de Oudenaardse
Markt bestel je het typische bruin bier. De traditie
wordt nog door vier lokale
brouwerijen voortgezet.

Tijd voor de lokale sport:
terras-hoppen aan het
water (te voet, met de
fiets of een bootje).

04 —— LORENZOBRUG
03

© Toerisme Oost-Vlaanderen

Het 18de-eeuwse herenhuis in het historische
Ename kan zo dubbelen als Bridgerton-decor. Fancy high tea,
Lady Whistledown?

02 —— LEIEBOORDEN

toerisme-leiestreek.be
© Toerisme Oost-Vlaanderen

Koersfanaten komen hier
op adem na een rondje
door het wielermuseum.

toerisme-leiestreek.be

Er zijn van die plekken
waar je je met niet al te
veel fantasie in het buitenland waant. Deinze is
er eentje van. De kronkelende Leie zorgt voor
instant vakantiegevoel.
Heerlijke terrasjes aan
het water, culinaire toppers en flinke brokken
cultuur maken van het
rustige stadje een must
visit in de Leiestreek.

Kortrijk

Ieper

Creatieve hotspot
van WestVlaanderen

Verleden met
een wow-factor

What’s in a name: het coole
interactieve kunstparcours – tot 24/10 - draait
deze keer helemaal rond
de utopische droom van
‘het paradijs’, met een
waaier aan interpretaties van dat concept.

ypermuseum.be

02 —— DE IEPERSE
VESTINGEN
De wall of Westeros,
maar dan van Ieper. Doe
ook de heerlijke wandelroute van 5,4 km.

paradisekortrijk.be
© Stad Kortrijk

Top-notch boekenwinkel. Je nieuwe leesvoer
kan je ter plaatse verorberen in het leescafé.
05

03 —— MODIFIED
SOCIAL BENCH

04 —— DE
KLEINKEUKEN
Dé vegan hotspot in
Kortrijk. Heerlijke plantbased keuken in een
al even puur decor.
dekleinkeuken.be

05 —— MANUEL
KARTEL
Taco’s, burrito’s en nacho’s
galore! Mexicaans in
een maf interieur.
manuelkartel.com

03 —— BROUWERIJ
DE KAZEMATTEN

01

Een stadsbrouwerij is
cool. Maar nog cooler is als het onder de
oude stadswallen zit.
kazematten.be

Creabea Kortrijk weet
als de beste hoe je vaste
waarden mixt met
modern design, hedendaagse kunst en een
trendy vibe. De verfrissende energie zindert
door in het straatbeeld,
met een urban mix van
hippe resto’s en andere
niet te missen adresjes. Wie weet vind je
hier wel het paradijs…

04 —— DEPOT

© Stad Ieper

© Stad Kortrijk

playkortrijk.be

toerismewesthoek.be/ieper

toerismeieper.be

02 —— THEORIA

De aparte bank van Jeppe
Hein mocht gewoon
blijven staan na het
kunstfestival in 2018.

01 —— YPER MUSEUM
Ooit gooiden ze hier katten van de toren, nu kan
je nog tot 16/1 naar de
toffe expo ‘Poes, hoe de
kat de mens vangt’.

04

01 —— PARADISE
KORTRIJK

theoria.be

MUST DO:

Zoals elke stad heeft
Ieper heel wat leuke
plekjes om te ontdekken. Gezellige cafés,
lekkere restaurants en
zalige logeeradresjes
die je verleiden om toch
nog dat nachtje extra
te blijven. Maar toch
is Ieper net dat tikkeltje anders. Want wow,
wat een verleden! Je
zou niet zeggen dat de
stad ooit bijna volledig
tegen de vlakte ging.

Stoel onder je arm en naar
huis: bij deze hippe eetstek is echt álles te koop.
depotieper.be

04

05 —— HOSTELLERIE
SAINT-NICOLAS
Fancy date night? Dit toprestaurant (mét hotel)
verzamelde niet zomaar
twee Michelinsterren.

© Stad Ieper

MUST DO:

© Stad Kortrijk

02

hostellerie-stnicolas.com

toerisme-leiestreek.be/kortrijk
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Brugge

Deze boot
houden we
niet af

24

© Jan Darthet

© Jan Darthet

© Jan D’Hondt

Triënnale
Brugge 2021
Driejaarlijks zetten (inter)nationale kunstenaars en architecten een tiental tijdelijke
installaties neer in de stad tijdens Triënnale Brugge. Langs het parcours door het
oude centrum duiken originele hedendaagse
kunstwerken op waar je het niet verwacht.
Deze editie focust op plekken tussen droom
en realiteit. Nog te ontdekken tot 24 oktober.

© Jan D’Hondt

visitbruges.be/triennale

© Jan D’Hondt

Vergis je niet. Achter de fabelachtige middeleeuwse gevels
gaan niet enkel historische verhalen schuil. Authentiek erfgoed
laat zich moeiteloos mixen met moderne luxe. Bourgondische
tradities transformeren zich makkelijk tot hedendaagse
verwennerij. Prachtige binnentuinen, geheime plekken vol
sfeer en hippe initiatieven: Brugge combineert het allemaal.

25

Brugge
— me t de B va n B o u r go nd i s ch
Struinen langs de Brugse reitjes, ook het bourgondische hof
deed het graag. Onder het motto ‘het oog wil ook wat’, wandel
je door deze stad vol instagrammable plekjes. Wandel met je
camera in de aanslag van de Onze-Lieve-Vrouwekerk dwars
door de stad naar het Prinsenhof. Je wordt in nog geen uur
tijd getrakteerd op onvergetelijke stadszichten, gezellige
pleintjes, royale binnentuinen én de beste koffie.
01 —— #travelgram

museabrugge.be

03 —— Goed kijken
Godshuis De Vette Vispoort klinkt misschien wat
minder sexy, toch is het
een van de meest fotogenieke steegjes in de stad.
visitbruges.be

04 —— Topper
Een boottochtje op de reien
geeft je een unieke blik op de
stad. Ga aan boord bij een
van de vijf aanlegplaatsen
voor een halfuurtje dobberen
langs onvergetelijke plekjes.
visitbruges.be

05 —— Good food
De Republiek heeft een goed
gevuld cultuurprogramma én
een flink gespijsde menukaart.
Nog beter: in de zomer breidt
het café uit met een geweldig
terras in de ruime binnentuin.

07

Brugge

We s t - B r u g g e
kwa r t i e r

02
01

Magdalena
kwa r t i e r

republiekbrugge.be

06 —— Pitstop
Nood aan een shot cafeïne,
rep je dan richting Cafuné.
De lekkere koffiebar gebruikt
enkel zelf gebrande koffie of
bonen van andere microbranderijen voor de perfect brew.

02

cafune.be
03

07 —— Uitslapen
Van de marmeren badkamers tot de luxelakens:
elke kamer bij Hotel Dukes’
Palace is de 5-sterren meer
dan waard. Hadden we de
3000m² grote tuin en heerlijke spa al vermeld?
hoteldukespalace.com

08 —— Sweet dreams
De gezellige bar van jeugdhostel Snuffel is een leuke ontmoetingsplek in het centrum.
De strakke, stijlvolle kamers
werden bekroond met een
groene sleutel. Je kan er veilig
je fiets kwijt of er eentje huren.
logereninvlaanderenvakantieland.be

26

06
05

© Jan Darthet

Het knappe binnenplein
van het op zich al verbluffende Gruuthusemuseum
kreeg in 2019 een nieuw
paviljoen. Aan de ene kant
zie je de Onze-Lieve-Vrouwekerk, aan de andere kant
het schitterende water.

03

01

06

© Jan D’Hondt

02 —— Picture time!

S i nt -A n n a
kwa r t i e r

08

© Jan Darthet

visitbruges.be

E z e l s t ra at kwa r t i e r

© Jan Darthet

Vanop de Bonifaciusbrug
pik je meerdere highlights
in één keer mee: van de
reitjes met overhangende
gevels tot de beroemde
kerk en het Gruuthusepaleis. #postcardfrombruges

Download
het volledige
plan hier.

Brugge
— Beau Séjour-tour

06
02

Lissew
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Zeebrugge
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01 —— #travelgram

06 —— Pitstop

Dé fotostop onderweg is
het picture perfect polderdorpje Lissewege met als
absolute hoogtepunt ’t Lisseweegs Vaartje, een idyllische
13de-eeuwse waterweg.

Hippe tapasbar ONA by
’t Werftje bij de jachthaven neemt je mee naar
Saint-Tropez. Relax met
een fris pintje, lekkere
wijn of een fancy cocktail van The Pharmacy.

visitbruges.be/lissewege

02 —— Picture time!
De Saint George’s Day-wandeling biedt het ene mooie
zee-, strand- of havenpanorama na het andere. Maar
de beste backdrop is toch
het prachtige Palace Hotel
- een grandioos gebouw
met een turbulent verhaal.

07

Brugge
Download
het volledige
plan hier.

03

visitbruges.be/zeebrugge

03 —— Goed kijken

© Jan D’Hondt

02

De verhalen stoppen niet eens
je de Brugse Vesten achter
je laat. Zo was Zeebrugge de
setting van tv-reeks Beau Séjour
2. Deze fietsroute brengt je
langs de beste highlights uit de
serie en de regio. Je start aan
de Centrale Begraafplaats,
doorkruist het charmante
Lissewege en fietst vervolgens
langs de filmlocaties in
Zeebrugge. De route bundelt
nog meer geheime troeven
van de badstad. Je kan de
moviemap van 30 kilometer hier
downloaden of afhalen op het
infokantoor op de Zeedijk.

03

© DeMensen

07 —— Uitslapen
Velotel is – met een fietsenstalling en zelf uitgestippelde fietsroutes – uitermate
fietsvriendelijk. Het hotel in
de groene rand is dan ook
een goed startpunt voor
je fietstrip. Nog niet moe?
Check de gratis sauna, fitness, petanque en tennis.
hotelvelotel.com

Centrale Begraafplaats Assebroek is de oudste van
België. Er liggen heel wat
Bekende Bruggelingen onder
de zoden maar het is er
vooral ook heerlijk groen.
visitbruges.be

04 —— Niet te missen
Voor een rustige hike in de
duinen trek je natuurgebied De Fonteintjes in. Ook
orchideeën voelen zich
blijkbaar helemaal thuis
tussen de duinmeertjes en
vochtige duingraslanden.
visitbruges.be/zeebrugge

05 —— Good food
Geen tripje naar zee zonder
een goede portie seafood.
Hof Ter Doest is gespecialiseerd in het beste uit de
zee - van oesters tot Zeebrugse garnalen. Liever vlees?
Dat komt dan weer recht
van de eigen boerderij.
terdoest.be

© Jan Darthet

onabytwerftje.be

2 keer
slapen
= gratis
Summer
Deal
Snelle beslissers die
twee nachten boeken,
krijgen een Summer
Deal cadeau. Een wat?
Een budget van 50
euro om iets leuks
mee te gaan doen. Je
kan er bijvoorbeeld
een boottochtje of
stadswandeling mee
boeken, op culinaire
ontdekking gaan of
lekker gaan shoppen.
visitbruges.be/summerdeal
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Mechelen

© Visit Mechelen

Er zit vaart
in Mechelen
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© Visit Mechelen

© Visit Mechelen

Boek 2 nachten
bij een hotel en
krijg de derde
nacht gratis!

© Visit Mechelen

© Visit Mechelen

© Visit Mechelen

2+1
GRATIS!
Er valt zo veel
te beleven bij de
Maneblussers dat een
extra overnachting
echt niet overdreven
is. Boek je voor 30
september twee
nachten rechtstreeks
bij een deelnemend
hotel, dan is de
derde gratis, ontbijt
inbegrepen. Zomaar.

visitmechelen.be

Van knappe stadspaleizen, hippe hotspots en
familyproof adresjes tot groene hike- & bikeroutes: Mechelen biedt in één compact pakketje
wat je zoekt in een bruisende stad. Tel er de
gezellige parken, heerlijk water en een knoert van
een stadsbrouwerij bij en weet: de Dijlestad wordt
jouw volgende citytripbestemming.
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Mechelen
— Wa n d e l i n g l a n g s d e B o u r g o n d i s c h e t o p p e r s
Mechelen is lekker compact en bewandelbaar. Met deze tour vink je dan ook
in anderhalf uur de grootste musts af. Zo heb je tijd zat om nog meer hotspots
mee te pikken en de terrasjes onveilig te maken - uiteraard met een biertje
van de befaamde brouwerij Het Anker. Stap 2,5 kilometer van het Schepenhuis
tot aan de IJzerenleen of knal je stappenteller door het plafond met een
uitgebreidere tour (6,4 kilometer in 3 uur tijd).

Download
het volledige
plan hier.

MechelenNo o rd

Vanop de Grote Markt,
Steenweg, Minderbroedersgang, het Cultuurplein:
de Sint-Romboutstoren is
fotogeniek vanuit elke hoek.
Klim ook eens naar boven
voor een magnifiek uitzicht.
visit.mechelen.be

05 —— Topper

De ommuurde binnentuin van
de Koninklijke Manufactuur
De Wit is puur postkaartmateriaal. Op zaterdag (behalve
in juli) kan je in het prachtige
pand de geweldige collectie
wandtapijten gaan bekijken.

06 —— Pitstop

visit.mechelen.be

03 —— Goed kijken
In een ver verleden bleven
kerkgangers hier steevast
bijpraten, daarom kreeg het
smalle gangetje tegenover de
Sint-Janskerk de naam Klapgat. Spot ook het kapelletje.
visit.mechelen.be

04 —— Niet te missen
De site van opvangtehuis De
Cellekens is een echte aanrader. Het hoofdgebouw en
de huisjes (of ‘cellen’) geven
uit op een prachtige binnentuin vol kunstwerken.
visit.mechelen.be

Art-nouveaucafé De Gouden
Vis kan uitpakken met een terras aan de Dijle én een klepper
van een bierkaart. Optreden
meepikken? Dat kan bij zustercafé Pilchard, pal ernaast.

Ne k ke r s p o e l
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visit.mechelen.be
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02 —— Picture time!

09
02

Mec

Museum Hof van Busleyden zit in een magnifiek
stadspaleis vol schatten
uit de Gouden Eeuw. Het is
geen doorsnee museum: de
wisselende collectie wordt
steeds gelinkt aan het leven
van vandaag (of morgen).

MechelenZuid

degoudenvis.be

07 —— Good food
Bij resto De Fortuyne, een
fijne plek in het centrum, kan
je fancy hapjes sharen. Zaterdagse lunch of een uitgebreid
diner: aan jou de keuze!
restodefortuyne.be

02

01

08 —— Sweet Dreams
Start je dag met uitzicht op de
Dijle in een van de drie heerlijke kamers van Huis Alfons.
De B&B combineert vintage en
nieuw design in een modernistische architectenwoning.
huisalfons.be

09 —— Uitslapen
Hotel Elisabeth - ooit een
ziekenhuis – is een ware
stadsoase met overdekt
zwembad en een heus
olijfboomterras. Parket,
ruime inloopdouches en
grote ramen maken dat je
hier nooit meer weg wil.

©

01 —— #travelgram

05

©

elisabeth-hotel.be
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Mechelen
— R o n d j e Wa l e m – H e f f e n - B a t t e l

01

© Visit Mechelen

Mechelen ligt in het blauw. Omringd door het water van
de Dijle, de Zenne en de Vaart fiets je door een magnifiek
decor. Maak indruk op Strava met 35,2 km langs Walem,
Heffen en Battel, terug naar het Mechelse Schepenhuis.
Waarschuwing: het wordt regelmatig afremmen met al die
fotogenieke sites, natuur en kunst onderweg.

©

03

01 —— #travelgram

05 —— Pitstop

Eyecatcher aan de Haverwerf
zijn drie picture proof huisjes.
Hun namen - Het Paradijske,
De Duiveltjes en Huis Sint-Jozef
- danken ze aan de kunstige
reliëfs op de gevel. De Dijle
maakt ze eens zo feeëriek.

Het zonnige terras van het
cosy cultuurcafé KUUB palmt
het Cultuurplein in. Hapjes en drankjes zijn er vaak
gelardeerd met optredens
en andere activiteiten.

visit.mechelen.be

©

02 —— Goed kijken

Download
het volledige
plan hier.

Op het mooiste plekje van
Sint-Katelijne-Waver ligt
fietscafé Roosendaal te
lonken. De prachtig gerestaureerde site van de Abdij
van Roosendael ligt in een
flinke lap natuurgebied.
visit.mechelen.be

03 —— Goed kijken
Zennegat scoort hoog: het
valleigebied ligt op de kruising van maar liefst drie rivieren en vijf natuurgebieden.
Natuurpunt organiseert er
wandelingen voor wie popelt
om er te gaan hiken maar
je kan de natuur ook chill
vanop de dijken bewonderen tijdens je fietsstop.

Lazernij
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visit.mechelen.be

04 —— Topper

Leest

Ne k ke r s p o e l

04
05

Mechelen

07

Zin in een artistieke speeddate? Het Kunstuur vuurt in
één uur 32 werken op je af.
De unieke belichting, aangepaste muziek, uitleg van BV’s
en setting in de oude kapel
maken er een spektakel van.

dekuub.be

06 —— Good food
(Eet)café Zennegat 13 verleidt
hongerige of dorstige fietsers
met een aanlokkelijk terrasje
bij het kanaal. ‘s Zomers kan
je er ook een kajak huren.
zennegat13.be

07 —— Uitslapen
Aan de Vaart is een comfy,
gerieflijke flat in een groot rijhuis bij het kanaal. Ideaal gelegen voor wandelingen langs
het jaagpad, pal op een fietsroute én dicht bij het centrum.
aandevaart.be

08 —— Sweet dreams
Hotel Vé koppelt de industriële erfenis van het pand aan
moderne luxe en architectuur. De voormalige visrokerij en sigarenfabriek ruikt nu
heerlijk fris naar wellness.
logereninvlaanderen
vakantieland.be

hetkunstuur.com
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Mechelen-Zuid
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De dag dat
het zonlicht
keihard
scheen
BOEK NU

je eigen vakantieverhaal

Vol van verhalen

