
Vijf citytrips 
om lang van 
te genieten

#altijdwelkom

A N T W E R P E N   B R U G G E   G E N T   L E U V E N   M E C H E L E N

Ontdek de 
kunst van bubbelproof citytrippen in alle rust



Geen blitsbezoek aan de grootste winkelstraat, maar 

alle tijd kunnen nemen om een stad te leren kennen. 

Heerlijk toch? Dit is hét moment om de kunststeden te 

gaan ontdekken. Omdat buitenlandse toeristen de boot 

afhouden, heerst een aangename drukte in de Vlaamse 

kunststeden. Je hebt alle ruimte en rust om de stad tot in 

de kleinste hoekjes te gaan ontdekken en in je eigen tempo 

plekken te verkennen die je in het hoogseizoen misschien 

zou mijden. Bovendien werken toeristische trekpleisters 

met tijdslots, horeca met reservaties en draaien hotels en 

openbaar vervoer op lagere capaciteit. Kortom: het blijft 

overal heerlijk rustig. De ideale basis om zelf de kunst van 

het bubbelproof citytrippen in alle rust te perfectioneren.

Bubbelproof citytrippen  
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5
Met deze ontdektips tonen onze 

kunststeden zich van hun mooiste 

kant, en vul jij een jaloersmakende 

Instagram-feed, #nofilter!

1  Gentse kiekjes
Visueel spektakel bij uitstek is 
de Gentse Lichtwandeling: bij 
valavond verandert de stad 
in een magisch landschap 
van licht en schaduw. De 
route van een vijftal kilo-
meter toont alle highlights. 
Vaste waarden Gravensteen 
en Sint-Baafskathedraal 
schitteren in de herfst, maar 
De Krook, de Stadshal en 
Boekentoren staan vast 
even beeldig in je feed. 
Kijk/kiek zeker ook eens 
in het oude postgebouw: 
het pand transformeerde 
tot een winkelcentrum 
en luxehotel met fraaie 
cocktailbar. Wat groen doet 
het trouwens altijd goed: 
de tuin van de St.-Pieters-
abdij is een van de beter 
bewaarde geheimen en een 
fotowaardige oase in de stad.
Beste panorama: vanop de 
Sint-Michielsbrug of het dak 
van het Industriemuseum

2  Antwerpse pandjes
Van middeleeuwse decors 
tot futuristische settings: 
Antwerpen heeft talloze 
achtergronden voor jouw 
picture perfect. Liever pose-
ren in een van de imposante 
gebouwen? Ga winkelen in de 
neoclassicistische Stadsfeest-
zaal, lunchen in de historische 
Handelsbeurs of chocolade 
proeven in het Paleis op de 
Meir. Voor architectuurliefheb-
bers is er de Architectuurroute: 
een handig fietsplan met 
fototips van fotografe Noortje 
Palmers.  Mooie spots voor een 
S(ch)elfie zijn de vernieuwde 
Scheldekaaien of de Schelde-
bocht. Loop voor #foodporn 
binnen bij Sergio Hermans 
kraaknieuwe Le Pristine, bestel 
een fotogenieke cocktail bij 
Belroy’s of high tea op de roze 
pluche van bakkerij Domestic.
Beste panorama: vanop 
het dak van het MAS of 
vanop Linkeroever

3  Postkaart-Mechelen
Museum Hof van 
Busleyden - een Bour-
gondisch stadspaleis uit 
de Mechelse Gouden 
Eeuw – staat garant voor 
een somptueuze setting. 
Nog verrassender is de 
art-nouveau Wintertuin 
van de Ursulinen en de 
licht- en kleureffecten 
van z’n glas-in-loodkoe-
pel. Voor de pittoreske 
achtergrond van de Dijle 
trek je (naar) de Vismarkt. 
Vanop het brugje heb je 
drie kleurige 16de-eeuwse 
huisjes pal in het vizier. 
Over het Dijlepad, onder 
de bruggen door, krijg 
je een aparte hoek om 
prachtige panden vast te 
leggen. Ook de streetart 
van het Muurt-project 
kan je profiel opleuken. 
Beste panorama: vanop 
de skywalk bovenop de 
Sint-Romboutstoren

4  Leuven door de lens
De steegjes en bruggen van 
het Groot Begijnhof maken 
er misschien wel het meest 
pittoreske stukje Leuven 
van. Al kan de flinke brok 
groen rond Abdij van Park de 
concurrentie om het mooiste 
kader wel aan. Stoerder is 
het decor van de Vaartkom, 
waar industriële panden een 
heuse facelift kregen. Het 
gotische stadhuis is met zijn 
236 fijngesculpteerde stand-
beelden niet alleen de trots, 
maar ook het meest gefoto-
grafeerde monument van de 
stad. Sfeervolle koffietjes kiek 
je bij Koffie en staal, Barbóék 
of Thelma Coffee & Design. 
Nog meer urban vibes: de 
oude spoorweghallen – nu 
dynamische hub Hal 5.

Beste panorama: 
vanop de toren van de 
universiteitsbibliotheek 
of het dakterras van 
het M-museum

5  #imagineBruges 
Brugge spant de kroon 
wat idyllische backdrops 
betreft. Breng de kust in je 
album met een vergezicht 
dat vanop het Belfort tot 
aan Zeebrugge reikt. Zoom 
in op een pracht van een 
museum tuin, het groen op 
de Brugse Vesten – met 
meer dan 3000 bomen 
over 26 hectare - of het 
fotogenieke Minnewater. 
Laat je via een trap naar de 
romantische Poertoren-
tuin bij het water leiden. 
Of kiek de kleurenpracht 
van metershoge street 
art. Of mag het best wat 
landelijker in de stad? Dan 
vormt Hof De Jonghe je 
ideale plaatje. Boomgaard? 
Check. Schapen? Check!
Beste panorama: vanop het 
dak van Concertgebouw 
of het dak van brouwerij 
De Halve Maan

DE MOOISTE 
POSTS BELEEF 
JE ZELF

tips voor citytrips

© Jan D’Hondt - Brugge

© Marco Mertens - Leuven

© Gianni  Camilleri - Panorama MAS Antwerpen© Stad Gent - Dienst Toerisme

© Jan Darthet - Brugge

© KarlBruninx - Groot Begijnhof Leuven

© KarlBruninx - Panorama universiteitsbiliotheek Leuven

© Stad Gent - Dienst Toerisme

© Visit Antwerp
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Waar trekken presentatrices 

Roos Van Acker en Tatyana 

Beloy graag naartoe in hun vrije 

tijd? Dit zijn hun uitverkoren 

eet-/drink- , shop- , 

kunst-  en wandelplekken  

in de Vlaamse Kunststeden.

Antwerpen

Bien Soigné 
Een klein, gezellig lunchres-
taurant met lekkere wijnen 
en keuken op hoog niveau, 
maar het blijft betaalbaar.
Kleine Markt 9

Keteleer  
Gallery  
Er hangt niet alleen fantas-
tische kunst, het is ook een 
heel toegankelijke galerij. 
De eigenaars vertellen graag 
uitgebreid over de werken.
Leopoldstraat 57

De 
hotspots 
van Roos 

Van  
Acker

De 
hotspots 

van Tatyana 
Beloy

Brugge

The Bridges 
Negen jonge street 
art-kunstenaars namen 
evenveel muren onder 
handen. Zo is kunst 
van alle tijden!
visitbruges.be

Basiel Urban 
Greenhouse 
In deze originele winkel/
koffiebar kan je zelfs de 
planten uit het decor mee 
naar huis nemen. Het 
interieur van Basiel is een 
streling voor het oog!
Mariastraat 13

Gent

Cocotine 
Speciality 
Coffeebar 
Ook in Gent is er heerlijke 
koffie. Bij Cocotine geniet 
ik van het girly interieur en 
een lekkere brunch, terwijl 
ik van mijn espresso drink.
Leithstraat 51

Leuven

Abdij van 
Park 
Deze groene oase vlak bij het 
centrum van Leuven is even 
rustgevend als het Mechels 
broek! Rond de vijvers kan je 
een lange wandeling maken.
Abdij van Park

Leuven

Florida Food 
Bar 
Deze hippe bar is recent 
geopend. Heerlijke cock-
tails en finger food in een 
trendy decor. Fantastisch!
Vaartkom 43, 3000 Leuven

IN HET  
SPOOR VAN 
BEKEND 
VLAANDEREN

Stadhoppen

Op wandel 
in Lillo 
Ik hou ervan om langs de 
haven te rijden en in Lillo 
te gaan wandelen. Zelfs 
veel Antwerpenaren zijn 
er nog nooit geweest.
visitantwerpen.be

Exotische 
markt  

Op zaterdag loop ik graag 
over de markt aan het 
Theaterplein, voor de 
heerlijk verse pasta van 
de Pastaman. Bij de gele 
foodtruck van Café at 8 
pik ik een chili espresso 
op. De uitbater heeft echt 
een passie voor koffie.
Nieuwstad

Antwerpen

Chakana 
Tijdens de opnames van 
tv-programma Peking 
Express in Zuid-Amerika 
leerde ik ceviche kennen. 
Onlangs ontdekte ik dat 
het ook hier te krijgen 
is. Ik heb het nog nooit 
zo lekker gegeten als 
in dit gezellige Latijns- 
Amerikaanse restaurantje.
Pelgrimstraat 2

Brugge

De Garre 
Dit café in het kleinste 
straatje van Brugge 
schenkt zowat elk 
mogelijk bier, met een 
droge worst of boterham 
met kaas erbij. Je moet 
wel de vele trappen 
aankunnen. Maar als 
beloning kan je genieten 
van het eigen huisbier 
Tripel van de Garre.
De Garre 1

Gent

‘t Galgenhuis 
Het kleinste café met het 
meest gezellige terras 
van Gent. Toen het nog 
mocht, voor 2020, heb ik 
hier menig vrijgezellen-
feestje meegemaakt. 
Groentenmarkt 5

Mechelen

Mechels 
Broek 
Natuurgebied Mechels 
broek is een prachtige 
plek om te gaan wan-
delen, Natuurpunt heeft 
er verschillende mooie 
routes bewegwijzerd.
Bezoekerscentrum Mechels 
Rivierengebied, Muizenhoekstraat 
7, 2812 Mechelen

The cellar  
Een zaak waar je heerlijke 
wijntjes kunt drinken in 
de middeleeuwse kelder-
ruimte van een kapel.
Sint-Romboutskerkhof 2, 
The Cellar maakt voorlopig 
gebruik van de bovengrondse 
evenementlocatie The Chapel.

© Tatyana Beloy - Brugge© Roos Van Acker - Facebook
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Als tweede grootste haven van Europa, is 

de haven van Antwerpen een wereldspeler. 

Een rol die de stad een open blik op de 

wereld verschaft. Laat je onderdompelen 

in de bruisende energie van multiculturele 

wijken en de verhalen van de grenzeloos 

creatieve Antwerpenaren. Hier ontdek je de 

hele wereld op enkele vierkante kilometers!

3  ... en onder de grond
Al sinds de middeleeuwen 
voorzien kanaaltjes de stad 
van water. Later werden ze 
gebruikt als riolen en uitein-
delijk overwelfd. Daal af in 
de onderbuik van de stad, 
wandel langs de oude gewel-
ven, sluizen en riolen. En 
luister naar anekdotes over 
deze geheimzinnige wereld.
ruien.be

2   Ter zee ...
Meer dan twee miljoen 
mensen trokken met de Red 
Star Line van Antwerpen naar 
New York, op zoek naar een 
beter leven. Het gelijknamige 
museum geeft deze passa-
giers een gezicht aan de hand 
van persoonlijke verhalen. 
redstarline.be

1  Te land ...
Laat je drang tot plannen 
voor één keer los en ver-
wacht het onverwachte.  
Met een Antwerp 
Unplugged-box hoef jij 
enkel het thema – ontspan-
nend of actief – van een 
daguitstap te kiezen. Welke 
verrassende activiteiten 
en heerlijke specialiteiten 
er op het menu staan, 
ontdek je dan wel.
antwerpunplugged.be

De kunst van
Antwerpen

de wereld ontdekken
Open voor belevingArchitectuur  

in het zadel

Antwerpen PAKT het 
duurzaam aan
Een stukje Berlijn in 
Antwerpen: PAKT vormt 
het duurzame hart van het 
Groen Kwartier. Hier vinden 
creatieve ondernemers 
elkaar in een unieke setting 
die onderdak biedt aan 
verschillende bedrijven, een 
gym, koffiebar en restau-
rants. Groenten worden er 
gekweekt op het dak, en kof-
fiebonen worden er eigen-
handig op de rooster gelegd.
facebook.com/
paktantwerpen

Beurs met een 
verleden
Al sinds de 16de eeuw 
vormt de Handelsbeurs 
een inspirerende ontmoe-
tingsplek. Na een tweede 
grote brand verrees het 
gebouw in 1872 als een 
feniks uit haar as. En 
wel in de vorm van de 
prachtige neogotische 
parel die nu – na 20 jaar 
leegstand – weer open 
is voor het publiek.
handelsbeurs-
antwerpen.be

Zet je schrap voor een tocht langs wereldberoemde 
klassiekers, verrassende stadsontwikkeling en 
verborgen parels. Wist je bijvoorbeeld dat de enige 
Belgische woning van Le Corbusier in Antwerpen te 
vinden is? Een route van 30 km (of ingekort 16 km) 
door en rond de stad gidst je onder meer langs de 
belle époque van Zurenborg en het modernisme 
in Deurne. Bovendien zijn er meer dan genoeg 
plekjes om onderweg je honger en dorst te stillen!
visitantwerpen.be/architectuurroute

OVERNACHTEN

Een stukje groen in de stad

Een pand dat eeuwenoude 
charme en authentieke 
details combineert met 
hedendaags design en leven-
dig groen. Dat is B&B The 
Greenhouse, waar gastvrouw 
San garant staat voor een 
warm en persoonlijk onthaal.
livv.be/the-greenhouse

In de zevende hemel

Het honderd jaar oude 
augustinessenklooster van 
het Militair Hospitaal onder-
ging een grondige metamor-
fose. Met een luxueuze bar, 
restaurant, wellness met 
zwemvijver, tuinen en een 
shop is Hotel August een 
hedendaags toevluchtsoord 
dat speelt in eerste klasse.
livv.be/august

© Robert Rieger © Jane Jooris

© Tom Cornille© Wendy Wambacq

© Frederik Beyens

© Frederik Beyens

© Gianni Aerts

© Serge Cools

© Noortje Palmers

© Gianni Camilleri 
Zaha Hadid Architects

© Alban Lebacq

© Noortje Palmers

Geen fiets 
mee? Huur 
eentje ter 
plaatse!
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eeuwig  jong  zijn
Brugge mag dan een trotse 

werelderfgoedstad zijn en haar opmerkelijke 

geschiedenis koesteren, de stad rust niet 

op haar lauweren. Wel integendeel. Met 

grensverleggende architectuur, doordachte 

stadsvernieuwing en verrassende 

kunstbeleving smeedt Brugge plannen 

voor de toekomst. Foodies hadden het al 

langer in de gaten: deze stad smaakt altijd!

2  Gelukkige verjaardag!
Dit najaar is het precies 20 jaar geleden dat Brugge werd 
toegevoegd aan de Unesco werelderfgoedlijst. Om dat 
jubileum te vieren zet de stad haar erfgoed nog eens in 
de spotlights. In een gids zetten vier thema’s je op weg 
om de meest bijzondere erfgoedparels te herontdekken.  
visitbruges.be/werelderfgoed

3  Stap in bij Wim 
Lybaert

Eén jaar lang neemt Kookeet 
je mee op een culinaire trip, 
op het ritme van de seizoe-
nen. Wim Lybaert selecteert 
drie seizoensgebonden 
producten waarmee Brugse 
topchefs vier weekends, 
verspreid over alle seizoenen, 
aan de slag gaan. Elk vanuit 
hun invalshoek creëren ze 
hiermee een gerecht of menu.
kookeet.be

1  Van Eyck vs de wijk
Ook als canvas blijft de stad 
inspireren. Tijdens het street 
art-festival The Bridges kwamen 
afgelopen zomer nog maar 
eens negen nieuwe werken 
tot stand. De nieuwe generatie 
primitieven is opgestaan! Wie 
wil kennismaken met hun 
onbetwiste meester, kan nog 
tot 8 november terecht op de 
expo Jan Van Eyck in Bruges.
visitbruges.be/nl/
van-eyck-in-bruges

De kunst van
Brugge

© Matthias Desmet 

© Jan Darthet 

© Jan Darthet © Ann-Sophie Deldycke

Flirten met erfgoedFietsen in 
Brugge

Binnengluren in 
een slotklooster
De Brugse binnenstad 
is bezaaid met religieus 
erfgoed. En toch kunnen 
weinigen zich voorstellen 
hoe het leven achter de 
kloostermuren eraan toe-
gaat. De bewoonsters van 
het Engels Klooster en het 
Karmelietenklooster nodi-
gen je uit voor een unieke 
inkijk in hun wereld. 
sacredbooksbruges.be

Handmade in Brugge
Nog steeds doet Brugge 
haar middeleeuwse naam 
als ambachtelijk produc-
tiecentrum alle eer aan. 
Getalenteerde ambachtslui 
zijn nu creatieve makers met 
een kijk op de toekomst. 
In een expo in Studio +, 
de sfeervolle zolder van 
het Gruuthusemuseum, 
worden zij in de kijker 
gezet. Trek daarna de stad 
in en ontmoet de makers in 
hun werkplek of winkel. 
handmadeinbrugge.be 

De achtertuin van Brugge is al even indruk-
wekkend als de kunststad zelf én bovendien 
makkelijk te verkennen met de fiets! 

De Groene Gordel Brugge fietsroute laat je kennis-
maken met het Ommeland. De 53 km-lange tocht 
biedt een veelzijdige mix van bossen, kasteelparken, 
akkers en weiden, loodrechte kanalen en pittoreske 
dorpjes. Ontdek ook de vele historische beziens-
waardigheden zoals het Fort van Beieren, de Abdij 
van Male en het kasteel Tillegem. Picknickplaatsen, 
speelzones en natuurrijke plekjes maken van de 
Groene Gordel Brugge een absolute fietstopper!
www.brugseommeland.be/nl/groene-gordel-brugge

OVERNACHTEN

Doen alsof je thuis bent

Tussen de kathedraal en de 
kerk met de hoogste bak-
stenen toren bevinden zich 
de Bonobo Apartments. Wat 
dacht je van comfortabel 
logeren met de hele familie, 
met streekproducten je 
eigen gerechten bereiden 
en na een stadsverkenning 
nagenieten op je terras?
livv.be/bonobo

Rust langs de reien

In een rustig kwartier in 
hartje Brugge, langs de 
schilderachtige Augustij-
nenrei, biedt het recent 
gerenoveerde Hotel August 
uniek ingerichte kamers. 
Het ideale vertrekpunt 
tijdens je romantische reis 
of citytrip om de stad in al 
zijn facetten te ontdekken.
hotelaugust.be

Bezoek 
vanaf 

1 oktober 
de expo 
Memling 

Now

© Hotel August © Piet De Kersgieter

© Handmade in Brugge© Sacred Books

© VisitBruges

© VisitBruges

© VisitBruges
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eigenzinnigheid
Als kunststad hoefde Gent zich al lang niet 

meer te bewijzen. Bezoekers van over de hele 

wereld maakten inmiddels kennis met Het 

Lam Gods van de gebroeders Van Eyck, die 

gevierd worden tijdens het feestjaar OMG Van 

Eyck was here. Maar ook met het S.M.A.K. en 

de vele gotische parels. Gent ademt natuurlijk 

meer dan enkel geschiedenis. Samen met de 

sympathieke en gastvrije Gentenaren kleurt de 

bruisende stadscultuur graag buiten de lijntjes!

1  Lachen met de 
audiogids

Dat het Gravensteen niet 
enkel een donkere kant 
heeft, bewijst comedian 
Wouter Deprez. Met zijn 
eigenzinnige, geestige 
kijk op het ontstaan van 
Vlaanderens meest impo-
sante burcht, tovert hij 
een lach op je gezicht.  
visitgent.be/gravensteen

2  Het Père Lachaise van Gent
Op een natuurlijke heuvel van 19 meter hoog ligt Campo 
Santo, een begraafplaats waar veel kunstschilders, 
letterkundigen en componisten werden begraven. Maak 
er een herfstwandeling langs de laatste rustplaats van 
Gentse volkshelden als Jan Hoet, Luc De Vos of Marc Sleen.
visitgent.be/campo-santo

3  Jan zonder vlees
Omdat Gent in verhouding 
meer vegetarische restau-
rants telt dan pakweg Parijs of 
Londen, mag de stad zich met 
enige fierheid veggiehoofd-
stad van Europa noemen. 
Van duurzame fastfood tot 
een veganistisch menu: in 
Gent vind je het allemaal.
visitgent.be/veggie

Gent

© Stad Gent-Dienst Toerisme

© Stad Gent-Dienst Toerisme

© Stad Gent-Dienst Toerisme

© Stad Gent-Dienst Toerisme

De kunst van Street art: omdat het kanFietsen tussen 
Drongen en 
Bachte

Graffitikunstenaar 
voor een dag
In het Werregarenstraatje 
geldt slechts de regel van 
de spuitbus: respecteer 
werken die mooier 
zijn dan de jouwe. Hier 
creëerden kunstenaars 
een steegje vol kleurrijke 
Instagram-snapshots. 
Zot van street-art? 
Bekijk dan zeker ook het 
aanbod van begeleide 
stadswandelingen.
visitgent.be/streetart

Street art-hotspot
Het nieuwe Gentse weten-
schapsmuseum maakt van 
zijn opening maar liefst een 
heel maandprogramma. Van 
zaterdag 3 t.e.m. zaterdag 31 
oktober 2020 ben je welkom 
voor een gratis bezoek, 
workshops, artistieke per-
formances en nog veel meer. 
De ondertussen wereld-
beroemde Gentse street 
artist ROA siert met een 
indrukwekkend meester-
werk de gevel van het GUM.  
gum.gent

Laat je meevoeren door de Leiestreek van Dron-
gen naar Bachte. In Sint-Martens-Latem geven 
verschillende musea en kunstgalerijen je een blik 
op het oeuvre van kunstenaars die woonden en 
werkten in de streek. Ontdek onderweg één van 
de mooiste kastelen van België, omringd door 
water. Het kasteel Ooidonk zal je betoveren met 
zijn uivormige torens en schitterende trapgevels.
routen.be/leiestreek-fietsroute

OVERNACHTEN

Historisch postgebouw

1898 The Post is een luxueus 
boetiekhotel dat is neerge-
streken in het voormalige 
postgebouw pal in het 
centrum van de stad. Hier 
geniet je bovendien van de 
beste cocktails met adembe-
nemend zicht in The Cobbler.
zannierhotels.com/ 
1898thepost

Aan de oevers van de Leie

De Gentse geschiedenis 
sijpelt binnen in dit sfeer-
vol hotel, een combinatie 
van een voormalige 
katoenfabriek en een 
renaissancehuis. Geniet 
van alle comfort in het 
enige Gentse hotel dat ook 
bereikbaar is met de boot.
livv.be/river-hotel

© Stad Gent-Dienst Toerisme© Stad Gent-Dienst Toerisme

© Stad Gent-Dienst Toerisme

© Alex Teuscher

© Stad Gent-Dienst Toerisme © Michiel Devijver 

Maak 
kennis met 

de kunst van 
de Latemse 

Scholen
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veelzijdigheid
De kunst van de variatie, tussen 

eeuwenoude pracht en bruisende 

creativiteit, ontdek je in Leuven. Laat je 

verrassen door de frisse wind die de laatste 

jaren door de stad raast en een spoor van 

gezellige winkels en eetplekken, hippe 

koffiebars en sfeervolle initiatieven nalaat.

1  Urban vibes op 
z’n Leuvens

Van een oude industriezone 
naar een hedendaagse 
stadswijk, en van een voor-
malige spoorweghal naar 
een duurzame ontmoetings-
plek. Ontspan, eet, drink…. 
en meng je met de locals in 
het Sluispark en De Hoorn 
aan de Vaartkom, of bij Hal 5.  
dehoorn.eu      hal5.be

2  Leuven underground
Wil je de stad van haar meest creatieve kant zien? Dan is een 
street art-fietstour vast wat voor jou. Een gratis app neemt 
je mee langs de graffiti-hotspots van de stad en geeft je tags 
en uitleg over de lokale urban art-scene. Bij Leuven Leisure 
is een city bike, een e-step of een bakfiets zo gehuurd!
leuven.streetartcities.com 
leuvenrides.leuvenleisure.com

3  Schattenjagen in 
de Sint-Pieterskerk

Duik de schatkamer van 
deze gotische parel in. Je 
treft er beelden, schilde-
rijen, edelsmeedwerk en 
andere kunstwerken aan, 
met als fraai hoogtepunt 
Het Laatste Avondmaal 
van Dirk Bouts. Een digitale 
tool werkt ze tot leven.

diericbouts.be

De kunst van
Leuven

© Karl Bruninx

© Karl Bruninx

© Karl Bruninx

Dynamische ondernemers

Abdij, bier en 
fietsplezier

Proeven van de stad
Brouwer Bart koestert 
evenveel liefde voor de 
koersfiets als voor het 
brouwen van bier. Samen 
met zijn vrouw Ine leerde 
hij de kneepjes van het 
vak in Chicago alvorens 
in Kessel-Lo hun eigen 
microbrouwerij uit de 
grond te stampen.
brouwerijdecoureur.be

Logeren naast 
werelderfgoed

Overnachten met zicht op het 
13de eeuwse Groot Begijn-
hof, erkend door UNESCO, 
daarvoor zit je goed bij Guest-
house Begijnhof. Een huis met 
authenticiteit en karakter om 
meteen bij weg te dromen.

livv.be/guesthouse-
begijnhof

Slapen in een 
eeuwenoud klooster

In Martin’s Klooster gaan 
uitzonderlijk erfgoed en 
modern comfort hand in 
hand. Een charmehotel in het 
historische centrum waar je 
prinselijk ontvangen wordt.

livv.be/martins-klooster

Verrassend anders

Een fitnesscentrum, sfeervolle 
lounge met bar, wasservice… 
Gelegen in het hart van de 
stad. Bij Pentahotel Leuven 
gaan ze voor een hotelervaring 
met net dat tikkeltje meer.

livv.be/pentahotel-leuven

Van delicatessen tot 
designermode
In de omgeving van de 
Mechelse- en de Parijsstraat 
wisselen smakelijke speciaal-
zaken en originele boetieks 
elkaar af. Spring eens binnen 
bij Sway waar zussen 
Josefien en Rose het bewijs 
leveren dat stijl en duurzaam-
heid perfect samengaan.  
swaystore.be

OVERNACHTEN

Je hoeft geen Tourambities te 
koesteren om te genieten van 
een fietstocht langs de vier Leu-
vense abdijen. In een route van 14 
km bezoek je de Sint-Geertruiab-
dij, Abdij Keizersberg, de Abdij 
van Vlierbeek en die van Park. 
Hier heb je afspraak met het 
verleden én met de natuur. Wie al 
dorst krijgt van het woord ‘abdij’, 
warmt zich op voor een brou-
werijtrip waarbij de versgetapte 
huisbieren naar meer smaken.
visitleuven.be/fietsroute-
langs-de-leuvense-abdijen

visitleuven.be/brouwerijtrip
© Marco Mertens

© Karl Bruninx© VisitLeuven © VisitLeuven © VisitLeuven © VisitLeuven
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Met een rijke geschiedenis en een 

opmerkelijke kathedraal als blikvanger, 

staat Mechelen al veel langer op de 

kaart als één van dé kunststeden van 

Vlaanderen. Maar ook jonge ondernemers 

vinden vlot hun weg naar de stad, 

waardoor ze bruist als nooit tevoren.

2  Op stap met 
Margareta

Grote namen uit de 
Bourgondische geschie-
denis nemen je mee op 
wandel doorheen de stad. 
Bourgondische paleizen, 
houten gevels en rijk 
versierde gildehuizen: ver-
wacht je aan prikkelende 
reis 500 jaar terug in de tijd.
visit.mechelen.be

1  Mechelen van haar 
lekkerste kant

Wie niet enkel zijn ogen de 
kost wil geven, kan bij Visit 
Mechelen terecht voor 
een heus Prikkelpakket. 
Maak kennis met lokale 
specialiteiten, van bierkaas 
tot artisanale zoetigheden, 
en geniet van korting op 
attracties en monumenten.
visit.mechelen.be

3  Baas in kaas
Dat het kaasambacht aan-
stekelijk is, bewijst de familie 
Schockaert nu al vier genera-
ties lang. Met de zussen Sophie 
en Ann zwaaien dames er nu 
de (kaas)plak. Met de bieren 
van Het Anker experimen-
teren ze volop met smaken 
die de toekomst trotseren!

fr.schockaert-kaas.be

De kunst van
Mechelen

Bourgondisch leven

© visitmechelen

Verken de streek(producten)Mechelen stuurt 
je stappen

Rondje Mechelen - Boom
Ook rond Mechelen valt er 
aardig wat te ontdekken. Op 
de autovrije jaagpaden langs 
het rustgevende rivierland-
schap is het zalig fietsen. 
Houd halt bij één van de 
prachtige natuur- of recrea-
tiedomeinen waar het hele 
gezin zijn hart kan ophalen.
visit.mechelen.be/
rondje-mechelen-boom

Nog een rondje!
De kans is groot dat 
de Gouden Carolus je 
niet onbekend is. Brou-
werij Het Anker geniet 
wereldwijd faam met 
het gerenommeerde 
bier. Bezoek één van de 
oudste brouwerijen van 
België (jawel, ze stamt 
uit 1471) en ontdek er 
alles wat je nog niet wist 
over bier brouwen.  
hetanker.be

Twee interactieve wandelingen nemen het hele 
gezin op sleeptouw kriskras door de stad. Van 
Arend tot Zwaluw is een beestige ontdekkings-
tocht, Met Natte Voeten een avontuurlijke 
stads wandeling voor echte waterratten. Dank-
zij het begeleidende wandelboek zijn zelfs de 
jongsten in geen tijd volleerde stadsgidsen!
visit.mechelen.be/mechelen-stuurt-je-stappen

OVERNACHTEN

Dobberend de nacht in

Op een boogscheut van 
het station van Mechelen, 
dobbert de Boat&Break-
fast van gastvrouw Veerle. 
Geniet van de privacy van 
je eigen verblijf, en van een 
hemelse ontbijtmand.
livv.be/slapen-op-water

Slapen op het 
gezelligste pleintje

Van een visrokerij en een 
oude sigarenfabriek naar 
een 4-sterren designhotel 
op de bruisende Vismarkt. 
Bij Mercure Vé zorgen een 
persoonlijke setting en de 
luxe van wellness ervoor 
dat je niets tekortkomt.
livv.be/hotel-ve

Trappen
stappers? 

Waag je aan 
de SintRom
boutstoren!

© Arno Costima

© Piet De Kersgieter

© visitmechelen

© visitmechelen
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© visitmechelen
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© visitmechelen
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Gent, Brugge, Leuven, Mechelen en Antwerpen 

breien dit jaar enthousiast een extra stuk aan de 

zomer met uitnodigende verblijfsarrangementen en 

acties. Het ideale moment om een citytrip te boeken, 

want wie is er nu geen fan van méér vakantie? 

321

1000 gratis 
nachten in 
Mechelen
Snelle beslissers slapen 
gratis in Mechelen: de 
eerste duizend boekers 
van een overnachting 
krijgen er zomaar een 
nachtje bovenop. 
visit.mechelen.be/ 
1000gratisnachten

Win-win tickets 
in Gent
Gent daagt je uit met de 
wedstrijd Gent Holidayland. 
Wie er een logies boekt in 
het najaar, maakt kans op 
fijne extra’s: van 2 nachten 
voor 2 personen tot een 
verrassingspakket t.w.v. €100!
gentholidayland.be

Nog Meer 
Brugge-Deal
Brugge strooit 6 actie-
weken lang met telkens 
500 welkomstpakketten! 
Wie blijft logeren, krijgt 
bovenop z’n overnach-
ting een extra deal: van 
exclusieve wandelingen tot 
een rondritje door de stad. 
visitbruges.be/nog-
meer-brugge-deal 

5

Antwerpen met 
5% korting
Reserveer je een hotelnacht 
in Antwerpen, dan krijg je 
5% korting (promocode 
WELOVE). Boek je de 
verrassingsbox Antwerp 
Unplugged, dan word je op 
sleeptouw genomen tijdens 
twee activiteiten, met maal-
tijd en (lekkere) afsluiter. 

weloveantwerp.be

antwerpunplugged.be

© Jan D’Hondt © Visit Antwerp - Museum Plantin Moretus

© Piet De Kersgieter
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Plan nu je mini-breaks
Profiteer nu van een extra 

laaaaaaang najaar

4

Extra tips van 
Leuvenaars
Niemand kent Leuven beter dan 
de Leuvenaars zelf. Z’n verborgen 
pleintjes, z’n hipste winkels of 
winkels, z’n gezelligste terrassen 
of lekkerste eetgelegenheden. 
De beste gidsen van Leuven zijn 
gewoon zijn inwoners. Wil je Leuven 
ontdekken? Laat je inspireren door 
Leuvenaars met jouw smaak.
leuvenlikealocal.be
Voor het veelzijdige Leuvense 
logiesaanbod check  
www.visitleuven.be

Of gaat je voorkeur naar een camping of een 
vakantiewoning? Midden in het groen, even-
tueel met een biljart en een buitenspeeltuin? 

Waar je ook voor kiest, bij de uitbaters van 
Logeren in Vlaanderen Vakantieland word je 
van kop tot teen in de watten gelegd. Op de 
website vind je het uitgebreide aanbod van 
meer dan 1805 logies in Vlaanderen. En nog 
mooier: alle boekingen via dit platform verlopen 
zonder commissie. Zo krijgen onze uitbaters 
wat ze verdienen en betaal jij geen cent te veel. 
Zorgeloos genieten van begin tot eind!

Op zoek naar 
b&b’s en hotels?  
In het centrum 
van een kunst
stad, met een 
jacuzzi en 
rijkelijk ontbijt?

Laat je inspireren op 
logereninvlaanderenvakantieland.be 

of bestel gratis het logiesboek.
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In Vlaanderen geloven we dat reizen ook anders kan. 

 Geen platgetreden paden en overspoelde terrassen. Wij gaan 

voor verborgen plekken ontdekken, voor echte verbinding 

tussen mensen en met de natuur. Alleen zo kan reizen 

nóg meer meerwaarde bieden voor zowel bezoekers als 

bewoners en ondernemers. Dit is reizen naar morgen! 

De kunst van…  
je reis anders aanpakken

Het boek schetst de visie van 
Reizen naar Morgen en hoe je in 
de praktijk aan de slag kunt gaan. 
Een positief verhaal waar velen 
zich al in zullen herkennen.
Meer info via davidsfonds.
vlaanderen/reizennaarmorgen/ 
en www.reizennaarmorgen.be

Reizen naar morgen

Kortom: Reizen naar Morgen vertrekt van 
duurzaam toerisme, maar zet nog een stap 
extra. Het gaat veel breder en keert terug 
naar de basis van het toerisme: niet louter 
het commerciële, maar veeleer het kwali-
tatieve, het creatieve en de ontmoeting. 

Trage trip
Laat de wagen 
thuis: er zijn prima 
spoorverbindingen in 

Vlaanderen en tussen 
de kunststeden! Reis 

in alle rust van stad naar 
stad en geniet onderweg 

van het typische Vlaamse land-
schap. Vertragen kan je ook op de 
goed uitgebouwde fiets- en wandel-
netwerken rond de steden. Te voet of 
met de fiets leer je de stad en omlig-
gende streek op een geheel andere 
manier kennen, gedetailleerd en in 
alle vrijheid. Stop voor een leuk terras, 
een bijzondere boom, of een vreemd 
kunstwerk: je hebt je trage ontdek-
kingsreis helemaal zelf in de hand! 

Geniet lokaal en 
ontmoet de locals
De leukste eetadresjes en cafés liggen 
niet alleen in het toeristisch centrum. 
De trotse inwoners van de steden 
tonen je met plezier de weg naar deze 
verborgen pareltjes. Je proeft er niet 
alleen de authentieke sfeer van de stad, 
je leert ook de verhalen en de inwoners 
kennen. Van een beleving  
gesproken! 

Brood van de buren
Een van de leukste activiteiten op  reis 
in Vlaanderen is het uitpluizen van de 
lokale markten en winkels. Verruim 
je horizon door je boodschappen ter 
plaatse te doen. Zo steun je de lokale 
handelaar en ontdek je nieuwe dingen 
en ambachtelijke specialiteiten. Niets 
fijners dan je local lunch te verzamelen 
bij de plaatselijke pluktuin, bioboer of 
foodhal. Zo heeft de overdekte Gentse 
Lousbergmarkt – een collectief van vier 

lokale bedrijfjes - groenten, brood, 
kaas en een gezellige kantine 

onder een dak. Smakelijk!

Winkelhieren
Het zijn vooral de kleine en 
originele ondernemingen 
die je trip een gouden randje 
geven. In deze zaken staat 
persoonlijkheid en duur-
zaamheid trouwens voorop. 
Een paar tips om je op weg 
te helpen: Mixua Eco Tours 
organiseert wandelingen 
langs zero waste hotspots in 
alle kunststeden. Cosh is een 
platform dat alle duurzame 
lifestyle-adressen van Ant-
werpen en Brugge in kaart 
brengt. Het Handmade in 
Brugge-plan en de #LocalLo-
ve-kaart gidsen je dan weer 
langs ambachtelijke makers 
en authentieke adressen. 

Eerlijk boeken 
en ontdekken
Reizen naar morgen begint 
al voor je vertrekt. Gouden 
tip: reserveer rechtstreeks 
bij het logies. De uitbater 
hoeft dan geen commissie 
te betalen aan het - niet 
lokale – boekingsplatform. 
En vaak krijg je via deze weg 
ook gewoon de beste prijs. 
Tip: let op het internationale 
Green Key-keurmerk, zo ben 
je zeker dat je een duurzaam 
bed boekt. Laat je inspireren 
op logereninvlaanderen-
vakantieland.be

© Milo Profi

© Stad Gent - Dienst Toerisme

Enkele tips voor jouw citytrip! 
Maar hoe doe je dat, je reis anders aanpakken?

 
HELLO  
BELGIUM 
RAILPASS

Gratis  treinen

Hoe dan? 
Je vraagt je persoonlijke kaart aan voor 30 septem-
ber en treint tussen 5 oktober en 31 maart twee 
keer per maand gratis van en naar elk Belgisch 
station. Kinderen onder de twaalf jaar reizen 
sowieso gratis. Wie voor 31 maart 2021 twaalf wordt 
vraagt ook een kaart aan. Op weekdagen stap je 
op na 9 uur, in het weekend is er geen beperking. 
Mondmaskers zijn verplicht in trein en station.

De prima spoorverbinding tussen Vlaamse 
steden maakt van de trein het vervoer-
middel bij uitstek om op verkenning te 
gaan in eigen land. Leun achterover met je 
bubbel terwijl je veilig naar je felbegeerde 
bestemming spoort. Kers op de taart: het 
kan dit najaar helemaal gratis met de 
Hello Belgium Railpass van de NMBS!

hello-belgium.be
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Een paar  
extra tips  
voor je trip:
• Check altijd de meest recente 

informatie over het coronavirus, 
en een overzicht van de maatre-
gelen op info-coronavirus.be.

• De allerlaatste info met betrekking 
tot maatregelen in B&B’s, hotels, 
en vakantiewoningen, vind je op 
vlaanderenvakantieland.be

• De drukte in de gaten houden, 
kan je via de YouFlanders-app.

• Hou altijd je mondmasker bij de 
hand. Hou voldoende afstand. 
Was regelmatig je handen. 

De uitbaters maken je wegwijs 
in de geldende maatregelen 
binnen hun streek of stad.

En vooral: geniet!

Op citytrip in Vlaanderen?
Onze uitbaters kennen de maatregelen rond hygiëne en social 

distancing door en door.  En ze zijn meer dan ooit in de weer 

om voor jou de ideale setting te creëren.  Over voldoende 

zeep of je plek aan tafel hoef jij je dus geen zorgen te maken.  

Over welk boek je wil lezen in je luie stoel daarentegen…

Zo kan het veilig!

Nog op zoek naar tips voor 
een mini-break naar andere 

plekken in Vlaanderen?

Laat je inspireren op 
vlaanderenvakantieland.be en 
ontdek meer dan 1800 logies op  

logereninvlaanderenvakantieland.be

© KarlBruninx - Het Laatste Avondmaal, Sint-Pieterskerk Leuven
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Een najaar  
laaaaang 

genieten van 
vakantie.

Plan nu je mini-breaks op 
vlaanderenvakantieland.be
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