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IEDEREEN
VERDIENT
VAKANTIE!
Vakantie… Dat is nieuwe ervaringen opdoen,
je batterijen opladen, anderen ontmoeten,…
In Vlaanderen is vakantie een basisrecht voor
iedereen - ook voor wie met weinig moet
rondkomen of met een beperking door het
leven gaat.
Op de site van Tour & Taxis
plaatste landschapsarchitect
Bas Smets in 2018 een obelisk.
Dertig compartimenten
telkens in een andere
kleurentint: één voor elk
artikel. Dit naar aanleiding
van de 70ste verjaardag van de
Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens.
Al 20 jaar maakt Toerisme Vlaanderen samen met meer
dan 2000 partners dat mensenrecht waar.
Samen willen we dat iedereen - ook wie in armoede leeft
of een vakantiedrempel ervaart - de kracht van vakantie
en toerisme kan ervaren.

Iedereen Verdient Vakantie!
Iedereen Verdient Vakantie verbindt ondernemers, bezoekers en plekken. Elke ontmoeting biedt kansen. Zo geven
we handen en voeten aan het Reizen naar Morgen.

Jeroen Marijsse
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Omdat we willen tegemoetkomen
aan ieders goesting, doen we ons
best om het aanbod zo divers mogelijk te maken.
Je weg vinden in al dat aanbod is
soms een hele klus. Als je graag
advies krijgt, kan je terecht bij jouw
organisatie of in meer dan 100 Rap
op Stapkantoren in heel Vlaanderen.
Dit zijn reisbureaus waar de medewerkers je met veel plezier helpen
om de juiste keuze te maken voor
een vakantie of uitstap. Wil je weten
waar je deze kantoren kan vinden,
kijk dan op onze website of vraag
het aan onze vakantiebemiddelaars.
Omdat je op vakantie of uitstap ook
graag eens lekker gaat eten, hebben
we met enkele sociale restaurants de

afspraak dat je met een kopie van je
reservatiebewijs ook aan kortingstarief mag gaan eten. Op pagina 20
vind je een overzicht van de deelnemende restaurants.
Doorheen het jaar kloppen aanbieders wel eens bij ons aan met heel
interessant nieuw of last minute
aanbod. Dat vind je niet terug in
deze brochure maar wel op onze
Facebookpagina. Vind ons leuk op
Facebook en bekijk onze kiekjes op
Instagram. Zo blijf je op de hoogte
van alle weetjes en aanbiedingen.
Iedereen Verdient Vakantie wenst
je in 2022 heel wat ontdekkingen,
verwondering en plezier toe!

Deze vakantiebemiddelaars zijn elke werkdag voor jullie bereikbaar:

Michelle

Carine

Kathleen

Karlien

Sabine

 02 504 03 91
van maandag tot en met vrijdag,
van 9 u. tot 12.30 u. en van 13.15 u. tot 17 u.

Wendy

Jeroen

Grasmarkt 61 - 1000 Brussel
www.iedereenverdientvakantie.be
info@iedereenverdientvakantie.be
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VAKANTIESCHAKEL
Iedereen Verdient Vakantie

Iedereen Verdient Vakantie is er voor
vakantiegangers met een klein budget,
een beperking of een bijzondere vraag.
Mensen die nood hebben aan een dagje
weg of vakantie, maar door één of
meerdere drempels niet zo gemakkelijk
kunnen vertrekken en niet meteen een
oplossing vinden in het kortingsaanbod
van Iedereen Verdient Vakantie, kunnen
terecht bij Vakantieschakel.

VOORBEELDVRAGEN

“Wij zijn een gezin met
4 kinderen, waarvan het
jongste autisme heeft. We
zoeken een vakantieplek
waar de oudsten kunnen
ravotten en de jongste tot
rust kan komen in een
prikkelarme omgeving.”

- Stijn -

“Hallo, mijn naam is Leila en
als maatschappelijk assistent
zoek ik voor Tim een buddy
om mee naar een concert te
gaan. Hij zit namelijk in een
rolstoel en kan hierbij wel
hulp gebruiken.”

- Leila -

“Als vakantieganger met een
visuele beperking vind ik
het niet zo makkelijk om op
uitstap te gaan. Nu ik
de campagnemail van
Vakantieschakel ontvang, heb
ik al verschillende groepsuitstappen en activiteiten
voor personen met een
visuele beperking ontdekt.”

- Tine -
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Hoe werkt
Vakantieschakel?
Vakantieschakel is het online platform
van Iedereen Verdient Vakantie dat
vraag en aanbod uit het netwerk
verbindt en tot vakantieoplossingen
komt. Aan de hand van een gratis
account en de campagnemail worden
vakantiegangers, sociale organisaties
en toeristische aanbieders met elkaar
in verbinding gebracht.

1

Heb je een vakantievraag
of -aanbod? Contacteer
Vakantieschakel via mail of
door je aan te melden op
iedereenverdientvakantie.be

2

Een vakantieschakelaar
bekijkt jouw vakantievraag
of -aanbod en maakt het
onderwerp op om in het
netwerk te verspreiden.

3

Binnen de afgesproken
tijd zal de vakantieschakelaar terug contact met jou
opnemen om de resultaten
op jouw vraag/aanbod te
bekijken.

Deze vakantieschakelaars zijn
elke werkdag voor jullie bereikbaar:

Marleen

Dana

Nuray

www.iedereenverdientvakantie.be
info@vakantieschakel.be
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NETWERK

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE

Met dank aan toeristische, sociale en andere partners
om het recht op vakantie waar te maken!
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BEDANKT!
Bedankt aan alle toeristische ondernemers
die uit oprecht engagement mee helpen
het netwerk Iedereen Verdient Vakantie
vorm te geven. Dankzij hen kunnen vele
mensen van een welverdiende daguitstap
of vakantie genieten. Alle toeristische
ondernemers in deze vakantiebrochure
geven minstens een korting van 30%
op de normale tarieven.
Enkele ervaringen van onze
toeristische ondernemers:

“Als de focus ligt op het voorzien
in de basisbehoeften van je gezin,
worden activiteiten zoals een
bezoek aan theater of de
bioscoop al snel geschrapt.
Voor kinderen kan dat op
termijn toch wel nefast zijn.
Het is belangrijk om je als
mens te kunnen ontplooien en
om gedeelde ervaringen op
te doen. Via de gereduceerde
tarieven hopen we hieraan zoveel
mogelijk tegemoet te kunnen
komen.”
- Hans Bourlon CEO Studio 100

“Wat ik zo mooi vind aan de
werking van Iedereen Verdient
Vakantie, is de eenvoud. Je
bereikt op een makkelijke manier
een grote groep mensen die de
korting effectief kan gebruiken.
En wie via Iedereen verdient
Vakantie langskomt, meldt zich
gewoon aan de kassa aan zoals
iedereen en hoeft zich dus ook
niet anders dan de anderen te
voelen.”

“Samen naar een pretpark gaan,
is een feestelijke dag, een dag
van samen dingen beleven, een
dag waarin je elkaar helpt om de
angst overkop te gaan te overwinnen, een dag waarop je levendige herinneringen opbouwt.”

- Lieven Elst Directeur provinciale
domeinen Vlaams-Brabant

- Peggy Verelst Bobbejaanland
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Hoe werkt het?
VIA EEN RAP OP
STAPKANTOOR

VIA EEN SOCIALE
PARTNERORGANISATIE

VIA DE VAKANTIEBEMIDDELAARS

Ken je de Rap op Stapkantoren al?
Het zijn laagdrempelige reisbemiddelingskantoren voor mensen met een
beperkt budget.
Vind een kantoor in jouw buurt via
www.iedereenverdientvakantie.be/
rap-op-stap of bel of mail ons.

Ben je aangesloten bij een OCMW,
CAW, vzw of andere sociale organisatie die partner is van ons netwerk?
Laat daar weten waar je naartoe
wil en de partners boeken voor jou.
Wil je weten of een bepaalde sociale
organisatie partner is van Iedereen
Verdient Vakantie? Bel of mail ons!

Heb je geen Rap op Stapkantoor in
je buurt of ben je niet aangesloten
bij een sociale organisatie? Dan kan
je via de vakantiebemiddelaars een
daguitstap aanvragen. Het kan iets
langer duren vooraleer je aanvraag
verwerkt wordt en het vraagt iets
meer administratie.

BEN JE NIET ZEKER OF JE IN AANMERKING
KOMT? DOE DE BUDGETCHECK!
We vragen om ons jaarlijks een inkomensbewijs te
bezorgen. Dat kan één van de volgende dingen zijn:
• Verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit
– stuur ons de klever van elk gezinslid
• Laag inkomen op basis van de armoedenorm
(zie tabel hiernaast) – stuur ons je meest
recente belastingsfiche met een attest van
gezinssamenstelling
• Schuldbemiddeling – stuur ons het attest van je
bewindvoerder en een attest van gezinssamenstelling
• Kansentarief met de UiTPAS – stuur ons
het UiTPAS-nummer van elk gezinslid
Heb je één van de bovenstaande puntjes?
Dan heb je recht op het kortingstarief van
Iedereen Verdient Vakantie.

TABEL ARMOEDENORM
Hieronder vind je een overzicht van de armoedenorm die wij gebruiken. Het inkomen waarmee de
armoededrempel moet vergeleken worden, bevat alle
nettoinkomsten (loon, uitkering, pensioen, inkomsten
van huur,…) per jaar of maand.
Een gezin is: één of meerdere personen die officieel
op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (al dan niet
met familieband).
HUISHOUDEN BESTAAT UIT:

INKOMEN
PER MAAND:

Alleenstaande

€ 1284

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar

€ 1925

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 1 kind

€ 2310

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 2 kinderen

€ 2696

2 gezinsleden ouder dan 14 jaar + 3 kinderen

€ 3081

1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 1 kind

€ 1669

1 gezinslid ouder dan 14 jaar + 2 kinderen

€ 2054

Voor een andere gezinssamenstelling en de bijbehorende armoededrempel, neem gerust contact met ons op.
Bron: SILC 2020 (inkomens 2019), zie https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting
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Hoe doe je
een boeking?

1

MAAK JE KEUZE
Kies je daguitstap in deze brochure of op onze
website www.iedereenverdientvakantie.be.
Daguitstappen kan je onbeperkt aanvragen.

2

DE RESERVATIE
Je gaat naar je organisatie of Rap op Stapkantoor.
De medewerkers kunnen online een boeking voor je doen.
Als je niet bent aangesloten bij een sociale partnerorganisatie of Rap op Stapkantoor, kan je rechtstreeks
een aanvraag doen bij Iedereen Verdient Vakantie door het
aanvraagformulier voor een daguitstap in te vullen en ons
terug te bezorgen.
Voor een daguitstap gaat het als volgt:
- Je doet een aanvraag voor een daguitstap en geeft jouw
mailadres op.
- De aanbieder van de daguitstap ontvangt de mail en
keurt je aanvraag goed of af.
- Je ontvangt in je mailbox een bericht. Als je uitstap is
goedgekeurd, zit er bij je mail een reservatiebewijs. Dit is
het kortingsbewijs dat je toont aan de kassa.

3

DE BETALING
Je betaalt ter plaatse aan de kassa. Het kortingstarief wordt
enkel toegekend voor het aantal personen vermeld op het
reservatiebewijs. Als je met meer personen bent dan vermeld op het bewijs, dan heeft de aanbieder het recht om
voor de extra personen het normale tarief aan te rekenen.
Als je met minder personen deelneemt, dan betaal je enkel
voor de aanwezigen. Wil je via overschrijving betalen? Laat
dit op voorhand weten aan de aanbieder.

4

HET BEZOEK
Het reservatiebewijs dat je per mail ontvangt, toon je aan
de kassa. Als je geen mailadres hebt, dan kan de medewerker van jouw organisatie of Rap op Stapkantoor je een
papieren versie bezorgen. Op dit document staat een reservatienummer dat maar 1 keer gebruikt kan worden.

5

ANNULEREN
Voor een annulering mag je bellen naar Iedereen Verdient
Vakantie. Zorg dat je op tijd annuleert als je een gids of
specifieke plaatsjes boekte, of als je met een grote groep
gaat. Bij last minute annuleringen kan het zijn dat de aanbieder toch een kost aanrekent.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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AANBOD

Iedereen Verdient Vakantie!
Een netwerk van meer dan 2000 partners ijvert om vakantie
mogelijk te maken voor iedereen. En steeds meer mensen vinden de
weg naar ons vakantieaanbod. Dat doet ons zoveel plezier. Dankzij
onze toeristische partners heb je een ruime keuze uit meer dan
600 aanbiedingen met een fikse korting. Er is voor elk wat wils.
We brengen alle aanbiedingen onder in 4 categorieën:

Daguitstappen
Daguitstappen hebben een lage drempel. Sparen voor een dagje uit
lukt vaak gemakkelijker dan voor een meerdaagse vakantie. Voor
sommige mensen is één dag een goed begin om de vakantiedrempel
te overwinnen. Daguitstappen kan je onbeperkt aanvragen.

Vakantieverblijven
Het aanbod aan vakantieverblijven is heel divers. Je kan er alleen,
met het gezin of met vrienden logeren. Voor vakantieverblijven
geldt er een limiet van maximaal 14 nachten per persoon per
jaar, waarvan maximaal 7 nachten in de zomervakantie.

Groepsverblijven
Met je eigen groep of organisatie een vakantie organiseren kan
ook. Er is een groot aanbod aan groepsverblijven. Je kan slapen
in hypermoderne bivakhuizen of genieten van de sterren in een
open slaapbuis. Voor advies op maat contacteer je www.cjt.be.
Neem zelf ook eens een kijkje op www.jeugdverblijven.be waar
dit grote aanbod verzameld is.

Georganiseerde vakanties
Inschrijven voor een volledig georganiseerde vakantie geeft
vaak een geruster gevoel aan mensen die nog niet zo vaak op
vakantie zijn gegaan. Een 80-tal organisaties bieden vakanties
aan voor kinderen, jongeren, volwassenen gezinnen of
alleenstaanden.
Georganiseerde vakanties kunnen maximaal 3 keer per
jaar aangevraagd worden, waarvan maximaal 2 in de
zomervakantie.
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EEN VRAAGJE?
Bel gratis 1700!
Vragen over het aanbod en de werking
van Iedereen Verdient Vakantie? Bel het
gratis infonummer van de Vlaamse overheid. 1700 is elke werkdag bereikbaar van
9 u. tot 19 u.
Iedereen Verdient Vakantie werkt nauw samen met 1700. Je
kan gratis bellen naar 1700 met vragen over de werking of
over je vakantievraag.
Je kan ook terecht bij 1700 via:
• E-mail op www.vlaanderen.be/contact
• Chat op www.vlaanderen.be
• Vlaanderen.be, de portaalsite van de Vlaamse overheid
• IDTV op de infopagina’s van 1700
• En misschien komt de 1700 Infomobiel wel in jouw buurt…

Op daguitstap...
VEELGESTELDE VRAGEN
Hoeveel keer mag ik op daguitstap?
Dit is onbeperkt.

Is er korting voor vervoer naar
een daguitstap?
Helaas, voor daguitstappen is er geen tussenkomst met
de NMBS of De Lijn. Meer informatie over goedkoper
reizen vind je op de pagina hiernaast.

Hoe kan ik mijn aanvraag nog wijzigen?
Een verstuurde daguitstap kunnen we niet meer wijzigen. Wil je de datum of het aantal personen wijzigen,
neem dan contact op met je organisatie of Rap op Stapkantoor zodat zij een nieuwe aanvraag voor jou kunnen
indienen. Heb je via Iedereen Verdient Vakantie geboekt,
contacteer ons dan zo snel mogelijk om een nieuwe
aanvraag in te dienen.
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Hoeveel op voorhand moet ik
een daguitstap aanvragen?
Bekijk bij ‘wanneer reserveren’ hoeveel tijd op voorhand
je minstens de daguitstap moet aanvragen.

Hoe gebeurt de betaling?
Betalen doe je steeds ter plaatse aan de kassa. Het
kortingstarief wordt enkel aangerekend voor het aantal
personen dat aanwezig is op die dag. Let wel, dat aantal
mag nooit groter zijn dan het aantal dat vermeld staat
op het reservatiebewijs.

Hoe moet ik een daguitstap annuleren?
Stuur een mailtje of bel naar Iedereen Verdient Vakantie.
Wij kunnen je aanvraag dan meestal kosteloos annuleren.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

HET VERVOER
Op uitstap gaan is ook altijd een beetje
reizen. Reizen kost ook geld. Vaak zorgt het
transport voor een zware kost voor je uitstap. Iedereen Verdient Vakantie en De Lijn
willen je graag wat tips geven om toch goedkoper op stap te kunnen.

BUS, BELBUS EN TRAM (VIA DE LIJN)
Er is GEEN tussenkomst voorzien voor rittenkaarten
van De Lijn. Je zoekt dus best zelf de goedkoopste
manier om te reizen.
Er zijn wel wat mogelijkheden:
•
•
•

Kinderen t.e.m. 5 jaar reizen gratis als ze samen
reizen met iemand die ouder is dan 12 jaar.
Meer info over gratis reizen met de bus/tram via
www.delijn.be (vervoerbewijzen).
Personen met een WIGW-kaart, verhoogde
tegemoetkoming of een leefloon kunnen ook zeer
voordelig een Buzzy Pazz of Omnipas aanvragen.
Meer info vind je op www.delijn.be (vervoerbewijzen).

Als je met de belbus wilt reizen, zorg er dan voor dat je
deze tijdig reserveert. Afhankelijk van de streek is dat
1 uur tot 1 dag op voorhand. De nummers van de belbus,
per provincie, zijn:
•
•
•
•
•

Belbus West-Vlaanderen: 059 56 52 56
Belbus Oost-Vlaanderen: 09 211 91 91
Belbus Antwerpen: 03 218 14 94
Belbus Limburg: 011 85 03 00
Belbus Vlaams-Brabant: 016 31 37 00

Meer info over De Lijn vind je op
www.delijn.be of via 070 22 02 00.

TREIN (VIA NMBS)
Er is GEEN tussenkomst voorzien voor treintickets.
Er zijn wel enkele mogelijkheden om goedkoper te
reizen met de trein:
•
•
•

•
•

Personen met een kortingskaart ‘grote gezinnen’
reizen goedkoper of gratis.
Per betalende reiziger (+12 jaar) kunnen 4 kinderen
t.e.m. 11 jaar gratis mee reizen.
Met de kortingskaart ‘Verhoogde tegemoetkoming’
reis je aan halve prijs in tweede klasse. Vergeet niet
dat je op de trein altijd je geldige kortingskaart
moet kunnen tonen.
In het weekend heb je korting als je dat weekend
heen en terug reist.
Let ook op sommige tijdelijke promoties bv. zomervakantie, eindejaarsperiode.

Meer info over goedkopere treinreizen via
www.nmbs.be (vervoerbewijzen) of via 02 528 28 28.

OPGELET

We kunnen in
2022
geen (gratis) lij
nkaarten voor
zien.
Je zal dus geen
lijnkaarten mee
r
kunnen aandui
den bij het indi
enen
van een vakant
ieaanvraag. Al
s dit
in de loop van
het jaar toch
opnieuw mog
elijk zou zijn,
brengen we ju
llie hiervan
op de hoogte.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

15

Rap op Stap
Je bent niet aangesloten bij een organisatie?
Je hebt graag persoonlijk contact om de
perfecte vakantie of uitstap te zoeken?
Wil je ook hulp bij de praktische kant zoals
vervoer en activiteiten ter plaatse?

Zoek via onze website het dichtstbijzijnde
kantoor.
Ben je geïnteresseerd om zelf een kantoor te
starten? Neem dan contact op met Iedereen
Verdient Vakantie.

Maak dan kennis met het Rap op Stapkantoor
in jouw buurt.
Rap op Stapkantoren zijn sociale reisbemiddelingskantoren voor mensen met een
beperkt budget. Je hoeft niet aangesloten te
zijn bij een vereniging, je hoeft geen afspraak
te maken. Je stapt gewoon binnen.

16
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Spring een gat
in de lucht,

want we mogen
erop uit met Riebedebie

Klein landje, groot aanbod attracties en musea.
RIEBEDEBIE helpt je op weg naar een leuk uitje in Vlaanderen
en Brussel. Van waterpret tot dierenplezier en àlles ertussenin.
Hoog tijd dus om terug op ontdekking te gaan met heel het gezin.
Bekijk het voordeelaanbod ‘Iedereen Verdient Vakantie’
in deze brochure of combineer je uitstap met
een voordelig verblijf uit de brochure Vakanties 2022.

mien.be

www.riebedebie.be

facebook.com/riebedebie

instagram.com/riebedebie

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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FOTOWEDSTRIJD

Een foto zegt méér
dan duizend woorden…
Mensen zien genieten, dat is … zelf ook genieten.
Stuur daarom je mooiste vakantiefoto op en doe
mee met onze fotowedstrijd.

1

Je kan een mooie vergroting van je eigen foto
winnen. Jouw winnende foto zal bovendien
verschijnen in onze publicaties en op de website.
Ben je in het mooie Vlaanderen of Brussel op
daguitstap of vakantie geweest? Dan heb je vast
en zeker enkele mooie foto’s getrokken om die
momenten eeuwig te kunnen koesteren. Misschien
is er wel een foto die voor jou dat vakantiegevoel
helemaal samenvat?

2

Jijzelf, je familie, vrienden of de natuur mogen op
de foto staan. Het kiekje mag zot, ernstig, rustig,
zacht, mijmerend of expressief zijn. Het thema is
vakantie en jij bent fotograaf of model.
Omdat het mogelijk is dat we deze foto gebruiken
in onze vakantiebrochures, kan je de foto best
opsturen in een zo groot mogelijke kwaliteit. Op
het forum Iedereen Verdient Vakantie in 2022 zal
de winnaar bekend gemaakt worden. Als je wint,
ontvang je jouw foto in groot formaat.
Stuur ons vóór 15 september een vakantiefoto
door en wie weet word jij onze winnaar!

3

Iedereen Verdient Vakantie
TOERISME VLAANDEREN
Grasmarkt 61, 1000 Brussel
info@iedereenverdientvakantie.be

VEEL SUCCES!

Bezoek je meer dan 5 musea
per jaar? Dan is de Museumpas
de meest voordelige manier
om dit te doen.
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MUSEUMPAS aan

kansentarief

Personen die beschikken over een
UiTPAS/Paspartoe of A-kaart mét
kansentarief, of tickets van Article 27
kunnen in een deelnemend museum een
museumpas aan kansentarief kopen.

Een museumpas is strikt persoonlijk.
Op de pas is een veld voorzien voor de
volledige naam en geboortedatum van
de pashouder. De pas dient ook online
te worden geregistreerd.

Een actueel overzicht van deelnemende
musea en hun exposities vind je op deze
website: www.museumpassmusees.be.
De pas is geldig in 165 musea en 275
tentoonstellingen.

De pas heeft een geldigheid van één
jaar, te starten vanaf de online registratie of vanaf je eerste museumbezoek.

VRIJUIT

VRIJUIT werkt de financiële drempel weg
door financiële tussenkomsten te bieden.
Dit in samenwerking met lokale sociale
organisaties. Zij dienen namens mensen
met een beperkt inkomen aanvragen voor
financiële tussenkomsten in.

VRIJUIT (vroeger gekend als het
Fonds Vrijetijdsparticipatie) maakt
deelname aan culturele, jeugd- en
sportactiviteiten meer betaalbaar voor
mensen met een beperkt inkomen.
Voor alle tijdelijke evenementen
(bijvoorbeeld: ijs- en zandsculpturenfestival,
tijdelijke expo’s, …) kan je bij VRIJUIT terecht.

VRIJUIT biedt een vast aanbod aan activiteiten
aan. Daarin vind je grote festivals, concerten, musicals,
musea, theatervoorstellingen, comedy en nog veel meer.
Je betaalt telkens 20% van de originele prijs.
De deelnameprijs is niet de enige financiële drempel,
daarom komt VRIJUIT ook tussen voor vervoerskosten en
verzekering.

www.VRIJUIT.nu

SCHOOLVAKANTIES en
WETTELIJKE FEESTDAGEN 2022
KERSTVAKANTIE 2021

van maandag 27 december 2021 t.e.m. zondag 9 januari 2022

NIEUWJAAR 2022

zaterdag 1 januari 2022

KROKUSVAKANTIE 2022

van maandag 28 februari t.e.m. zondag 6 maart 2022

PAASVAKANTIE 2022

van maandag 4 april 2022 t.e.m. zondag 17 april 2022

PAASMAANDAG 2022

maandag 18 april 2022

DAG VAN DE ARBEID 2022

zondag 1 mei 2022

HEMELVAARTDAG 2022

donderdag 26 mei 2022

PINKSTERMAANDAG 2022

maandag 6 juni 2022

ZOMERVAKANTIE 2022

van vrijdag 1 juli 2022 t.e.m. woensdag 31 augustus 2022

NATIONALE FEESTDAG 2022

donderdag 21 juli 2022

OLV HEMELVAART 2022

maandag 15 augustus 2022

HERFSTVAKANTIE 2022

van maandag 31 oktober 2022 t.e.m. zondag 6 november 2022

ALLERHEILIGEN 2022

dinsdag 1 november 2022

WAPENSTILSTAND 2022

vrijdag 11 november 2022

KERSTVAKANTIE 2022

van maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023

KERSTMIS 2022

zondag 25 december 2022

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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SOCIALE
RESTAURANTS

Wanneer je op daguitstap of vakantie
bent, ga je graag ook eens lekker tafelen.
Wist je dat er in Vlaanderen en Brussel
enkele hele mooie restaurants zijn die voor
jou en je gezin kokkerellen voor een sociale prijs?

Schuif gerust je benen onder tafel in één van deze restaurants. Want wij kwamen met deze restaurants overeen
dat ook de vakantiegangers er van harte welkom zijn.
In deze restaurants kan je terecht voor een degelijke én
goedkope warme maaltijd (soep, dagschotel, dessert,…).

kopietje van het reservatiebewijs mee. Zo krijg je
automatisch het laagste tarief toegewezen. We raden je
wel aan om telefonisch contact op te nemen met het
sociaal restaurant om je komst te bevestigen. Zo kan je
er zeker van zijn dat je plaatsje gereserveerd is.

Als je een daguitstap of vakantie hebt geboekt via
Iedereen Verdient Vakantie, dan neem je gewoon een

In de lijst hieronder vind je de deelnemende sociale
restaurants.

LIJST SOCIALE RESTAURANTS 2022
ANTWERPEN
‘t Hofke
Kartuizersvest 55 – 2500 Lier
VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL
Het Beverbeekhuis
Tulpenstraat 2A – 3290 Diest
Buurtrestaurant ’t Lampeke
Ridderstraat 147 – 3000 Leuven
Snijboontje
Oostendestraat 2 – 1080 Sint-Jans-Molenbeek
OOST-VLAANDEREN
TVORK
Vijfde Januaristraat 19 – 9200 Dendermonde

TEL.

OPEN

03 480 03 44

Ma. en woe. van 12 u. tot 14 u.
Di. en do. van 12 u. tot 14 u. en van 17 u. tot 20 u.

0472 12 99 58

Ma. t.e.m. vr. van 10 u. tot 17 u.

016 23 80 19

Di., woe., do. en vr. van 17 u. tot 18.30 u.

02 410 85 27

Ma. t.e.m. vr. van 11.45 u. tot 13.30 u.

052 20 02 41

Ma. t.e.m. vr. van 11.30 u. tot 15.30 u.

Toreke vzw - ’t Oud Postje
Meulesteedsesteenweg 455 – 9000 Gent

09 259 91 20

Ma t.e.m. za. van 11 u. tot 15 u.

Toreke vzw - Eetcafé Toreke
Vlotstraat 22 – 9000 Gent

09 223 87 83

Ma., di. en woe. van 11 u. tot 16 u.
Do. en vr. van 11 u. tot 22 u.

Parnassus
Oude Houtlei 122 – 9000 Gent

09 223 23 41

Ma. t.e.m. vr. van 11.45 u. tot 14 u.

Poorthuis
Kempstraat 150 – 9000 Gent

09 266 89 94

Ma t.e.m. vr. van 11.30 u. tot 14 u.

Balenmagazijn
Getouwstraat 10 – 9000 Gent

0495 94 35 47

Ma t.e.m. vr. van 11.30 u. tot 14 u.

De Vesting
Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde

055 46 06 90

Ma. t.e.m. vr. van 11.30 u. tot 13 u.

0492 53 76 35

Alle dagen van 11.30 u. tot 14 u.
Gesloten op zon- en feestdagen

050 33 51 16

Ma. t.e.m. za. van 11.15 u. tot 14.15 u.

059 50 08 37

Ma. t.e.m. vr. van 10.15 u. tot 13.15 u.

De Pepermolen
Peperstraat 8 – 9600 Ronse
WEST-VLAANDEREN
Het Paradijs
Kruitenbergstraat 11 – 8000 Brugge
vzw Lichtbaken
Romestraat 52 – 8400 Oostende
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ANTWERPEN

22

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

ANTWERPEN

Daguitstappen
Provincie Antwerpen
NAAM DAGUITSTAP

LOCATIE

PAG.

CULTURELE & HISTORISCHE ATTRACTIES
Bezoek DIVA, museum voor diamant, juwelen en zilver

Antwerpen

24

Fotomuseum Antwerpen

Antwerpen

25

MAS | Museum aan de Stroom

Antwerpen

26

Museum Mayer van den Bergh

Antwerpen

27

Museum Plantin-Moretus

Antwerpen

28

Museum Vleeshuis

Antwerpen

29

Red Star Line Museum

Antwerpen

30

Rubenshuis in Antwerpen

Antwerpen

31

Suske en Wiske Museum

Kalmthout

32

Lier voor iedereen

Lier

33

Zimmermuseum in Lier

Lier

34

Beklimming van de Sint-Romboutstoren

Mechelen

35

Kazerne Dossin

Mechelen

36

Museum Hof Van Busleyden

Mechelen

37

Speelgoedmuseum Mechelen

Mechelen

38

Volg de gids en ontdek Bourgondisch Mechelen

Mechelen

39

Begijnhofmuseum

Turnhout

40

Nationaal Museum van de Speelkaart

Turnhout

41

Taxandriamuseum

Turnhout

42

Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk (War Heritage Institute)

Willebroek

43

ZOO Antwerpen

Antwerpen

44

PAKAWI PARK

Balen (Olmen)

45

ZOO Planckendael

Mechelen

46

DIERENPARKEN

NATUURPARKEN
Dagje natuur in Arboretum Kalmthout

Kalmthout

47

Toerisme Kasterlee (Kabouterberg)

Kasterlee

48

De Nekker: Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum

Mechelen

49

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

Mol

50

PRET- EN THEMAPARKEN
Plopsa Station Antwerp

Antwerpen

51

Hidrodoe

Herentals

52

Netherust

Kasterlee

53

Bobbejaanland

Kasterlee (Lichtaart)

54

Technopolis

Mechelen

55

LAGO Lier De Waterperels

Lier

56

De Nekker: Zwembad De Nekkerpool

Mechelen

57

Sunparks Kempense Meren: Aquafun

Mol

58

Afvaarten Kleine Nete

Retie

59

WATERATTRACTIES

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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ANTWERPEN

Suikerrui 17-19 - 2000 Antwerpen / www.divaantwerp.be

Bezoek DIVA, museum voor diamant,
juwelen en zilver
Ontdek DIVA en treed
binnen in een schitterende
wereld vol diamant,
juwelen en zilver!
DIVA is hét museum voor diamant,
juwelen en zilver in Antwerpen. Het
museum bevindt zich op een historische
plek: de Grote Markt en omringende
straten waren vanaf de zestiende eeuw
de place to be voor wie op zoek was
naar objecten gemaakt van goud,
zilver en edelstenen. Liefhebbers van
schitterende luxe konden zich hier
vergapen aan de uitstalramen van
juweliers en edelsmeden.
DIVA: A Brilliant Story
De vaste collectie van DIVA komt tot
leven in zes zalen die elk een verhaal
vertellen. Ga mee op een tijdreis
doorheen 500 jaar vakmanschap en
ambacht en bewonder DIVA´s briljante
collectie. DIVA dompelt je onder in
de rijke geschiedenis van diamant
en edelsmeedkunst én vertelt alles
over de handel, het vakmanschap
en de consumptie van de ultieme
luxegoederen.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op woensdag
- Gesloten op 1 januari & op 25 december

OPENINGSUREN
- Telkens van 10 u. tot 18 u.
- Laatste toegang om 17 u.
- Op 24 en 31 december sluit DIVA om 14 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Zuid (vanuit Gent)
- In Antwerpen-Zuid tram 4 of bus 181 of 183
- Afstappen aan halte “Groenplaats”
- Vanaf tram/bushalte nog 500m te voet
OF
Trein naar Antwerpen-Centraal
(vanuit andere richtingen)
- In Antwerpen-Centraal tram 3, 5, 9 of 15
- Afstappen aan halte “Groenplaats”
- Vanaf tramhalte nog 500m te voet

EXTRA INFO
- Meer informatie over groepsbezoeken vind je op
divaantwerp.be/nl/visit/plan-je-bezoek-in-diva
- De prijzen gelden zowel voor een bezoek aan
de permanente collectie als aan de tijdelijke
tentoonstellingen.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf 18 jaar

€ 2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
A-kaarthouders en UiTPAS-houders met kansentarief, ICOM, lerarenkaart, Antwerp City Card,
Museumpas: gratis
Eerste dinsdag van de maand voor alle
Antwerpenaren met A-kaart: gratis
Audiogids: en bezoekersbrochure: gratis
Gids: € 105,00

ANTWERPEN
Waalsekaai 47 - 2000 Antwerpen / www.fotomuseum.be

Fotomuseum Antwerpen
Is fotografie je ding? Dan
ben je bij het FOMU op het
Antwerpse Zuid aan het
juiste adres!
In wisselende tentoonstellingen van
zowel nationaal als internationaal
talent toont het FOMU je de boeiende
wereld van de fotografie. Ook maak
je er in thematische tentoonstellingen
kennis met de museumcollectie, die
maar liefst 3 miljoen objecten bevat!
Is je honger naar fotografie na een
bezoek aan de expo’s nog niet gestild,
dan vind je beslist je goesting in
het gevarieerde aanbod workshops,
artist talks, events voor jong en oud.
In de museumshop tik je mooie
fotografieboeken, postkaarten en
andere spulletjes op de kop. Nagenieten
doe je met een warme koffie of lekkere
hap in het FOMUcafé.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari en 25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 18 u.
- Tickets te koop tot 17.30 u.
- Op 24 en 31 december sluit het Fotomuseum
om 14 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-Centraal tram 12 richting
Bolivarplaats
- Afstappen aan de halte “Pacificatie”
- Vanaf de tramhalte nog 400m te voet
OF
Trein naar Antwerpen-Berchem
- In Antwerpen-Berchem bus 30 richting Zuid
- Afstappen aan halte “Waterpoort”
- Vanaf de bushalte nog 200m te voet

EXTRA INFO

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf 18 jaar

€ 2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
A-kaarthouders en UiTPAS-houders met kansentarief, ICOM, lerarenkaart, Antwerp City Card,
Museumpas: gratis

- Het museum stelt gratis museumstoeltjes
ter beschikking voor de bezoekers.
- De betaling voor individuele tickets gebeurt
steeds aan de kassa.
- Reserveer je ook een gids, dan betaal je het
bedrag voor de rondleiding via factuur.
Die wordt opgestuurd per mail of post.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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ANTWERPEN

Hanzestedenplaats 1 - 2000 Antwerpen / www.mas.be

MAS | Museum aan de Stroom
Het MAS, een stroom aan
verhalen én een prachtig
uitzicht!
Het MAS is een museum over de
verbondenheid van de stad met de
wereld. Het brengt kunst en erfgoed
over de stad, de stroom, de haven en de
wereld samen om nieuwe verhalen te
vertellen over de wereld in Antwerpen
en Antwerpen in de wereld. Het MAS
vertelt dit verhaal aan de hand van een
tijdelijke tentoonstelling, een kijkdepot
en vier thema’s waarin iedereen zich
kan terugvinden.
Er valt veel te ontdekken in de zalen.
Elke verdieping is een nieuwe wondere
wereld vol met beelden, schilderijen,
foto’s, films,... van scheepsmodellen tot
masker, van het schouderblad van de
Antwerpse reus Antigoon tot prachtige
Boeddhabeelden.
Op de gratis wandelboulevard kan je
komen picknicken of van het uitzicht
genieten.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd paas- en
pinkstermaandag
- Gesloten op 1 januari, op 1 en 26 mei,
op 1 november en 25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
(tickets te koop tot 16 u.)
- Wandelboulevard en panorama (gratis toegang):
van dinsdag t.e.m. zondag van 9.30 u. tot 22 u.
(laatste toegang om 21.30 u.)

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-Centraal tram 7 of 70
- Afstappen aan de eindhalte “MAS”
OF
- In Antwerpen-Centraal metro 3, 5, 9 of 15
richting Linkeroever
- Afstappen aan halte “Groenplaats”
- Vanaf metrohalte nog 1,4 km te voet
OF
- In Antwerpen-Centraal bus 17
- Afstappen aan halte “Noorderplaats”
- Vanaf bushalte nog 1,1 km te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf 18 jaar

€ 2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
A-kaarthouders en UiTPAS-houders met kansentarief, ICOM, lerarenkaart, Antwerp City Card,
Museumpas: gratis
Eerste dinsdag van de maand voor alle
Antwerpenaren met A-kaart: gratis
Audiogids: gratis
Gids: € 105,00

ANTWERPEN
Lange Gasthuisstraat 19 - 2000 Antwerpen / www.museummayervandenbergh.be

Museum Mayer van den Bergh
Topstukken in een intiem
en huiselijk interieur.
In Museum Mayer van den Bergh stap
je binnen in een huiselijke sfeer. Hier
ontdek je de collectie die één man,
Fritz Mayer van den Bergh, verzamelde.
Je ziet schilderijen, beeldhouwwerk,
handschriften en wandtapijten. Fritz
verzamelde wat hij mooi en interessant
vond.
Audiotour Ontmoet Henriëtte. Maak
kennis met Henriëtte Mayer van den
Bergh, stichteres van het museum. Na
de plotse dood van haar zoon Fritz
realiseert ze zijn onvervulde wens: een
museum om zijn adembenemende
collectie tentoon te stellen.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd paas- en
pinkstermaandag
- Gesloten op 1 januari, 1 en 26 mei, 1 november en
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
- Tickets te koop tot 16 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 4 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Centraal
- Vanaf het station nog 20 min. te voet
OF
- In Antwerpen-Centraal tram 9 of 15
- Afstappen aan halte “Meir”
- Van tramhalte nog 350m te voet

EXTRA INFO
- Enkel de gelijkvloerse verdieping is toegankelijk
voor rolstoelgebruikers.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf 18 jaar

€ 2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
A-kaarthouders met kansentarief, UiTPAS-houders
met VT-statuut, ICOM, lerarenkaart, Antwerp City
Card, Museumpas: gratis
Eerste dinsdag van de maand voor alle Antwerpenaren met A-kaart: gratis
Gids: € 105,00
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ANTWERPEN

Vrijdagmarkt 22 - 2000 Antwerpen / www.museumplantinmoretus.be

Museum Plantin-Moretus
Een uniek huis met
de oudste drukpersen
van de wereld.

WANNEER GELDIG

Het Museum Plantin-Moretus is uniek.
Het is het huis van de familie PlantinMoretus. Die had in de 16de eeuw de
belangrijkste uitgeverij en drukkerij van
Europa. Het atelier van de drukkerij
ligt er na 440 jaar bij alsof de zetters,
lettergieters, drukkers en proeflezers elk
moment hun werkdag gaan beginnen.
De oudste drukpersen van de wereld
staan er. De toenmalige kennis werd in
woord en beeld van hieruit verspreid
over de hele wereld.
In het grote woonhuis met zijn
prachtige zalen, schatkamers
en bibliotheken zie je de mooie
verzameling van de familie met unieke
boeken en schilderijen van huisvriend
Peter Paul Rubens.

- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd paas- en
pinkstermaandag
- Gesloten op 1 januari, 1 en 26 mei, 1 november en
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
- Tickets te koop tot 16.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER

t.e.m. 17 jaar

gratis

EXTRA INFO

vanaf 18 jaar

€ 2,00

- Het gelijkvloers is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, de bovenverdieping niet.
- Raadpleeg de website voor up-to-date informatie.

Het museum staat op de lijst van
UNESCO werelderfgoed.
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PRIJZEN PER PERSOON

Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-Centraal tram 3, 4, 5, 9, 15 of bus 22
- Afstappen halte “Groenplaats”
- Vanaf tram/bushalte nog 300m te voet
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INDIVIDUEEL EN GROEPEN

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
A-kaarthouders en UiTPAS-houders met kansentarief, ICOM, lerarenkaart, Antwerp City Card,
Museumpas: gratis
Eerste dinsdag van de maand voor alle
Antwerpenaren met een A-kaart: gratis

ANTWERPEN
Vleeshouwersstraat 38 - 2000 Antwerpen / www.museumvleeshuis.be

Museum Vleeshuis
Kom genieten van de
klanken van de stad!

WANNEER GELDIG

In het Vleeshuis maken de bezoekers
op een interactieve manier kennis met
een uniek thema: het muziekleven in de
stad. Via een app op een smartphone
ontdekken ze de klanken van de stad:
oude speellieden, klokken in de toren,
muziek in theaters, operazalen en
kerken, kiosken en concertzalen. In het
interieur van een heuse danszaal speelt
af en toe een dansorgel en kan het
publiek alles te weten komen over de
dansmodes vanaf 1800. Wie interesse
heeft voor oude technieken kan terecht
in de oude klokkengieterij en het atelier
waar koperblaasinstrumenten gebouwd
werden.

- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd paas- en
pinkstermaandag
- Gesloten op dinsdag en woensdag
- Gesloten op 1 januari, 1 en 26 mei, 1 november en
25 december

OPENINGSUREN
- Van donderdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
- Tickets te koop tot 16.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-Centraal tram 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 of
15 of bus 17, 22, 30, 34
- Afstappen aan halte “Groenplaats”
- Vanaf tram/bushalte nog 500m te voet

EXTRA INFO
- Reservatie gids: via het online formulier op de
website.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf 18 jaar

€ 2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Audiogids: gratis (via smartphone)
A-kaarthouders en UiTPAS-houders met kansentarief, ICOM, lerarenkaart, Antwerp City Card,
Museumpas: gratis
Gids: € 85,00
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ANTWERPEN

Montevideostraat 3 - 2000 Antwerpen / www.redstarline.be

Red Star Line Museum
Red Star Line Museum:
een bewogen reis in
het voetspoor van de
landverhuizers.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd op paas- en
pinkstermaandag
- Gesloten op 1 januari, op 1 en 26 mei,
op 1 november en 25 december

Het Red Star Line Museum nodigt je uit
op een bewogen reis in het voetspoor
van de landverhuizers. Maak kennis
met de passagiers en vergezel hen op
hun trip vanuit hun geboortedorp
naar havenstad Antwerpen. Aan de
kade wachten de oceaanstomers van
Red Star Line met bestemming ‘nieuwe
wereld’. Even boeiende als persoonlijke
verhalen vergezellen je tijdens de
overtocht. Aan de overzijde van de
oceaan neem je afscheid van bekenden.

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-Centraal tram 7
- Afstappen aan eindhalte “MAS”
- Vanaf de tramhalte nog 450m te voet

Kijk in onze kalender als je wil meedoen
met een bijzondere activiteit:
www.redstarline.be/nl/kalender.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf 18 jaar

€ 2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
A-kaarthouders en UiTPAS-houders met kansentarief, ICOM, lerarenkaart, Antwerp City Card,
Museumpas: gratis
Eerste dinsdag van de maand voor alle
Antwerpenaren met A-kaart: gratis
Gids: € 85,00

ANTWERPEN
Wapper 9-11 - 2000 Antwerpen / www.rubenshuis.be

Rubenshuis in Antwerpen
In dit stadspaleis maak
je kennis met de wereld
van Peter Paul Rubens,
een briljant en veelzijdig
kunstenaar.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd op paas- en
pinkstermaandag
- Gesloten op 1 januari, 1 en 26 mei, 1 november en
op 25 december

OPENINGSUREN

In dit stadspaleis woonde de briljante
kunstenaar Rubens met zijn gezin.
Veel van zijn schilderijen zijn in dit
huis ontstaan, in hartje Antwerpen.
Het museum heeft niet alleen een
interessante collectie, maar toont ook
hoe deze grote barokschilder leefde
en werkte. Ontdek er zijn veelzijdige
talenten: Rubens was zowel schilder,
architect en diplomaat, verzamelaar
en geleerde, als echtgenoot en vader.
Al deze elementen komen in het
Rubenshuis aan bod.

- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
- Tickets te koop tot 16.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 4 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-Centraal premetro 3, 5, 9 en 15
- Afstappen aan halte “Meir”
- Vanaf de metrohalte nog 350m te voet
OF
- Vanaf het station nog 1,1 km te voet

EXTRA INFO
- Enkel het gelijkvloers en de tuin van het Rubenshuis zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is geen lift aanwezig.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf 18 jaar

€ 2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
A-kaarthouders en UiTPAS-houders met kansentarief, ICOM, lerarenkaart, Antwerp City Card,
Museumpas: gratis
Eerste dinsdag van de maand voor alle
Antwerpenaren met A-kaart: gratis
Gids: € 105,00
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ANTWERPEN

Beauvoislaan 98 - 2920 Kalmthout / www.suskeenwiskemuseum.be

Suske en Wiske Museum
Lees je graag strips?
Of wil je zelf graag
striptekenaar worden?
Kom dan naar het Suske
en Wiske Museum!
Ga op Striptoer in de oude villa van
Willy Vandersteen en ontdek wat je
allemaal nodig hebt voor het maken
van een goed stripverhaal. Niemand
minder dan Vandersteen zélf neemt
je mee door 9 kamers en geeft tips en
uitleg. Aan het einde van de Striptoer
heb je een onvergetelijk avontuur
beleefd én je eigen stripverhaal
gecreëerd! Uiteraard mag een tijdreisje niet aan je bezoek ontbreken!
Wie meer wilt weten over het werk en
leven van Willy Vandersteen, brengt ook
zeker een bezoek aan de voormalige
Studio Vandersteen.
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WANNEER GELDIG
- Buiten schoolvakanties: open op woensdag
(uitgezonderd op 7 en 14 september)
- Tijdens schoolvakanties (uitgezonderd 1ste week
van de kerstvakantie): van maandag t.e.m.
vrijdag (uitgezonderd feestdagen)
- Weekendopeningen: kijk op de website

OPENINGSUREN
- Telkens om 10 u., 13 u. en 15 u.
- Kijk op de website voor beschikbare momenten.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Heide
- Vanaf het station nog 2,5 km te voet

EXTRA INFO
- De Striptoer start steeds op vaste uren en duurt
2 uur.
- Enkel mogelijk op (bevestigde) reservatie
(aantal deelnemers per rondleiding is beperkt).
- Groepsbezoeken zijn mogelijk op aanvraag.
Contacteer het museum op voorhand voor meer
informatie.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 3 jaar

gratis

van 4 t.e.m. 7 jaar

€ 2,00

vanaf 8 jaar

€ 2,50

ANTWERPEN
Grote Markt 58 - 2500 Lier / www.visitlier.be

Lier voor iedereen
Ontdek Lier, plezier op
kop!

WANNEER GELDIG

Ontdek de parels van dit stadje, spring
op een fiets en pallieter langs de Nete,
geniet van een heerlijke picknick, bekijk
de verrassende street art , bezoek het
nieuwe stadsmuseum, proef van het
lekkers uit de streek. Of wil je liever met
een stadsgids op stap, dat kan.
Stel zelf je programma samen of
contacteer Visit Lier. We staan voor je
klaar!

- De historische wandeling en de fiets- en stepverhuur zijn het hele jaar door geldig
- Het stadsmuseum is gesloten op maandag
- ‘t Hofke is gesloten op zaterdag en zondag
- Picknickseizoen is van 1 april t.e.m. 30 september
- De bootjes varen van 1 april t.e.m. 31 oktober

OPENINGSUREN
- Kijk op www.visitlier.be voor de exacte
openingsuren, uitzonderingen en sluitingsdagen
- Visit Lier kan je telefonisch bereiken op
03 8000 555

GRATIS

GRATIS

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Lier
- Vanaf het station nog 1 km te voet naar Visit Lier
OF
- In Lier verschillende buslijnen richting centrum
- Afstappen aan halte “Grote Markt”
- Vanaf bushalte nog 50m te voet

EXTRA INFO
- Rolstoelingang is aan de achterkant van het stadhuis op de Grote Markt. Daar kan je aanbellen.
- Groepen zijn ook welkom op zaterdag, zon- en
feestdagen.

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Stadsmuseum Lier
Bootjevaren op de
Binnennete vanaf 3 jaar
Warme maaltijd
bij ‘t Hofke
Picknick tijdens de week
Fiets- of stepverhuur
(gratis routes bij
Visit Lier)
Historische wandeling
door Lier, op stap met
de stadsgids

gratis
€ 1,40
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50
€ 23,00

Gids: € 23,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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ANTWERPEN

Zimmerplein 19 - 2500 Lier / www.zimmermuseum.be

Zimmermuseum in Lier
Alles over tijd en ruimte
in een vogelvlucht van
veertien miljard jaar...
Het Zimmermuseum te Lier bestaat
meer dan tachtig jaar en bevat de
wereldvermaarde Zimmertoren.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd paas- en
pinkstermaandag
- Gesloten op 1 november, op 25 en 31 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag:
van 10 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u.

Oorspronkelijk werd het museum
opgericht om het werk van Louis
Zimmer, een ingenieuze klokkenmaker,
kenbaar te maken aan het grote publiek.
De verdienste van Zimmer bestond erin
om de ingewikkelde astronomische
verschijnselen op een eenvoudige wijze
weer te geven en de jeugd een inzicht
te geven in tijd en ruimte.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 dag op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Lier
- Vanaf het station nog 10 min. te voet

EXTRA INFO
- Rolstoelingang naar keuze via gewone vlakke
ingang of met wagen via parking.

Na de dood van Zimmer werd de
collectie uitgebreid met de moderne
ontwikkelingen van de elektronica
op het gebied van tijdmeting en
recent werd ook ingespeeld op de
moderne studierichting STEM (ScienceTechnology-Engineering-Mathematics),
waarbij het “perpetuum mobile”
gedurende tweeduizend jaar als rode
draad werd genomen ter discussie
tussen theologen en wetenschappers
om uiteindelijk te komen tot onze
moderne energiewetten.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 15 jaar

€ 0,70

vanaf 16 jaar

€ 1,80

Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Audiogids: gratis

ANTWERPEN
Onder-den-Toren 12 - 2800 Mechelen / www.visitmechelen.be

Beklimming van
de Sint-Romboutstoren
De Sint-Romboutstoren
bezoeken is een unieke
beleving, zowel onderweg
als op de skywalk.
Na 538 treden sta je op de skywalk van
de Sint-Romboutstoren en heb je een
prachtig uitzicht op de Grote Markt en
de hele stad. Op weg naar de top kan
je rusten in zes verschillende kamers,
die je elk hun eigen functie tonen. In de
toren kan je een werkend torenuurwerk
en twee beiaarden van dichtbij
bewonderen. Uniek in Europa!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december

OPENINGSUREN
- Individueel:
elke dag (behalve zaterdag): van 13 u. tot 18 u.
op zaterdag: van 10 u. tot 18 u.
- Tickets te koop tot 17 u.
- Gelieve het uur van reservatie te respecteren.
- Een bezoek met gids (op afspraak) kan ook
buiten de openingsuren.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mechelen
- Vanaf het station nog 1 km te voet
- OF: in Mechelen pendelbus 1, afstappen
aan halte “Veemarkt” en nog 200m te voet
OF
Trein naar Mechelen-Nekkerspoel
- Vanaf het station nog 500 m te voet
- OF: in Mechelen-Nekkerspoel pendelbus 1,
afstappen aan halte “Steenweg” en
nog 20m te voet

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

gratis

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Gids: € 40,00

EXTRA INFO
- Er is geen toilet in de Sint-Romboutstoren.
- Er is geen lift aanwezig.
- De bestijging wordt uiterlijk toegestaan
tot 17 u. Om 18 u. moet iedereen beneden zijn.
- Bij een groepsboeking graag de leeftijdscategorieën doorgeven (jonger of ouder
dan 27 jaar)

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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ANTWERPEN

Goswin de Stassartstraat 153 - 2800 Mechelen / www.kazernedossin.eu

Kazerne Dossin
Een museum over
toen en nu.

WANNEER GELDIG

Kazerne Dossin, dat is een bijzondere
plaats van herinnering voor de
Holocaust in België. Tussen 1942 en 1944
gebruikten de nazi’s de Dossinkazerne
in Mechelen als verzamelkamp
voor meer dan 25.490 Joden en 353
Roma. De meesten werden met 28
treintransporten gedeporteerd naar
Auschwitz-Birkenau. Amper 5 procent
overleefde. Een indrukwekkend museum
geeft deze vergeten massa opnieuw een
gezicht en brengt vergeten verhalen
weer tot leven. Kazerne Dossin werpt
ook een blik op mensenrechten
vandaag: migratie, discriminatie, enz.
Een bezoek dat ontroert, ontstelt en
doet nadenken.

- Het hele jaar door
- Gesloten op woensdag
- Gesloten op 1 januari, 24, 25 en 31 december en
Joodse feestdagen (Joods Nieuwjaar en Jom
Kipoer)

OPENINGSUREN
- Elke weekdag (behalve woensdag):
van 9 u. tot 17 u.
- Zaterdag en zondag:
van 9.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen (max. 20 pers.) : 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mechelen
- Vanaf het station nog 2 km te voet
OF
- In Mechelen de Centrumpendel (De Lijn) nemen
- Afstappen aan halte “Van Hoeystraat”
- Van bushalte nog 300m te voet
OF
Trein naar Mechelen-Nekkerspoel
- Vanaf het station nog 1 km te voet

EXTRA INFO
- Blindegeleidehonden toegelaten.
- Geen parking bij het museum zelf, wel in
de buurt (Rode Kruisplein of parking Tinel).
- Ticket geldig voor permanente expo
(niet voor de tijdelijke tentoonstelling).
- Reken voor een museumbezoek minstens 2 uur.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

€ 2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Audiogids: gratis
Gids: € 60,00

ANTWERPEN
Frederik de Merodestraat 65 - 2800 Mechelen / www.hofvanbusleyden.be

Museum Hof Van Busleyden
Verdwaal tussen heden en
verleden in dit boeiende
stadspaleis.
Welkom in het Museum Hof van
Busleyden! Treed binnen in dit groots
en prachtig renaissance stadspaleis
in Mechelen, de hoofdstad van de
Bourgondische Nederlanden. Stap in
de voetsporen van Hiëronymus van
Busleyden, Margareta Van Oostenrijk,
Erasmus en Thomas More.
Wissel ideeën uit en sta stil bij een
wereld in verandering, net als toen.
In dit museum blikken we terug op
de glorieuze geschiedenis van de stad
en kijken we samen vooruit naar de
toekomst. Reis heen en weer tussen
toen en nu. Ontdek de topstukken en
de verhalen in de museumzalen en de
tentoonstellingen op een unieke plek
in Mechelen.

WANNEER GELDIG
-

Het hele jaar door
Gesloten op maandag
Gesloten op 1 januari en op 24, 25 en 31 december
Afwijkende openingsdagen zijn mogelijk. Voor
de exacte openingsdagen: kijk op de website

-

Dinsdag: enkel open voor groepen en scholen
Van woensdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
Eerste donderdag van de maand: van 10 u. tot 22 u.
Afwijkende openingsuren zijn mogelijk. Voor de
exacte openingsuren: kijk op de website

OPENINGSUREN

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mechelen
- In Mechelen bus 2, 5, 500, 551 of 552
- Afstappen aan halte “Biest”
- Van bushalte nog 50m te voet
OF
Trein naar Mechelen-Nekkerspoel
- Vanaf het station nog 1 km te voet

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

gratis

Gids: € 40,00

EXTRA INFO
- Rolstoelingang via verhard pad via de museumtuin, ingang Sint Janstraat 2a
- Reservatie van de gids: enkel te reserveren via
Visit Mechelen op groepsbezoekhvb@mechelen.be

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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ANTWERPEN

Nekkerspoelstraat 21 - 2800 Mechelen / www.speelgoedmuseum.be

Speelgoedmuseum Mechelen
Een prachtige collectie
speelgoed van vroeger en
nu. Ideaal voor jong en
oud!
Haal het kind in jezelf naar boven.
Mijmer weg bij het speelgoed uit
jouw kindertijd en de jeugdjaren
van je (groot)ouders. De rijke collectie
focust op de speelgoedgeschiedenis,
maar kijkt eveneens naar vandaag en
morgen. Via interactieve speelelementen
doorheen het museum (her)beleef je
de spelcultuur!
Er valt bovendien heel wat te beleven
in het museum! De gezinskoffer vol
spelletjes en activiteiten zorgt elke
keer voor een geslaagde uitstap. Nog
niet genoeg gespeeld? Speel een van
de spellen in de gezellige speelzaal
of leen een spelkoffer uit. Tijdens
de schoolvakanties staan er steevast
spannende zoektochten en creatieve
workshops voor kinderen tussen
3 en 12 jaar op de planning. De actieve
rondleidingen voor groepen zijn een
must. Ontdek ook zeker de uitgewerkte
formules voor jeugdbewegingen en
volwassenen!
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari & op 24, 25 en 31 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mechelen-Nekkerspoel
- Vanaf het station nog 200m te voet

EXTRA INFO
- Rolstoel te verkrijgen (1 exemplaar: best op
voorhand mee reserveren via tel. 015 55 70 75).

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

€ 2,50

vanaf 12 jaar

€ 3,50

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Gids: € 40,00

ANTWERPEN
Vleeshouwersstraat 6 - 2800 Mechelen / www.visitmechelen.be

Volg de gids en ontdek
Bourgondisch Mechelen
Een historische
stadswandeling vol
weetjes en toffe verhalen.
Wist je dat Mechelen een belangrijke
politieke en economische rol speelde
in de Bourgondische periode?
Veel historische gebouwen getuigen
hiervan. Hou je vast, want de lijst is
lang: de Sint-Romboutskathedraal,
de voormalige paleizen van Margareta
van Oostenrijk en Margareta van York,
het paleis van de Grote Raad,…
Kortom, laat je leiden door het
16e eeuwse Mechelen.

WANNEER GELDIG
- Buiten de schoolvakanties:
op zaterdag, zon- en feestdagen
- Tijdens de schoolvakanties:
op woensdag, zaterdag, zon- en feestdagen

OPENINGSUREN
- Individuen: om 14 u.
- Groepen (op afspraak): vertrekuur naar keuze

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mechelen
- Vanaf het station nog 1 km te voet
- OF: in Mechelen pendelbus 1, afstappen aan halte
“Veemarkt” en van bushalte nog 200m te voet
OF
Trein naar Mechelen-Nekkerspoel
- Vanaf het station nog 500m te voet
- OF: in Mechelen-Nekkerspoel pendelbus 1,
afstappen aan halte “Steenweg” en van bushalte
nog 20m te voet

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

gratis

Gids: € 40,00

EXTRA INFO
- De wandeling duurt ongeveer 1 u. 30 min.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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ANTWERPEN

Begijnhof 56 - 2300 Turnhout / www.begijnhofmuseum.be

Begijnhofmuseum
Dompel je onder in het
leven van de begijnen van
weleer en laat de wereld
even stilstaan!
In het Begijnhofmuseum ontdek je
wat begijnen zijn… of waren, want het
allerlaatste begijntje overleed in 2013.
Het gaat om dappere vrouwen die
kozen voor een gelovig leven in een
gemeenschap, zonder inmenging van
een man of pastoor. Begijnen legden
geen gelofte van armoede af.
Ze bepaalden zelf hun leefregels en
kozen democratisch hun grootjuffrouw.
In het museum heeft de tijd precies
stil gestaan, het lijkt alsof de begijnen
er nog wonen. En dat is meteen ook
de charme van het museum. Alle
voorwerpen hebben ooit toebehoord
aan begijnen. Naast eenvoudig
meubilair vind je er ook waardevolle
en religieuze kunstvoorwerpen.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 en 2 januari &
van 24 t.e.m. 31 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zaterdag: van 14 u. tot 17 u.
- Op zondag: van 11 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Turnhout
- Vanaf het station nog 15 à 20 min. te voet
OF
- In Turnhout verschillende buslijnen richting
centrum
- Afstappen aan halte “Grote Markt”
- Vanaf bushalte nog 10 min. te voet

EXTRA INFO
- Het Begijnhof zelf is autoluw. Iemand afzetten is
mogelijk, parkeren niet.

Combineer je bezoek met een
wandeling door het prachtige
begijnhof, Unesco Werelderfgoed
én recent heraangelegd.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf 19 jaar

€ 3,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 8 personen
Gids: € 55,00
Combiticket: € 7,50. Dit ticket is gedurende
een half jaar geldig in het Begijnhofmuseum,
het Nationaal Museum van de Speelkaart en het
Taxandriamuseum.

ANTWERPEN
Druivenstraat 18 - 2300 Turnhout / www.speelkaartenmuseum.be

Nationaal Museum van de Speelkaart
Play your cards right!

WANNEER GELDIG

In het museum voel je nog de sfeer
van een oude speelkaartenfabriek.
Authentieke machines illustreren
het volledige productieproces van
speelkaarten. Op vaste dagen draaien
drukkers de persen opnieuw op
gang en galmt het geluid van de
indrukwekkende stoommachine
door het gebouw.
Uiteraard toont het museum ook veel
speelkaarten, soms echte kunstwerkjes!
De geschiedenis vanaf de middeleeuwen
wordt uit de doeken gedaan. Wist je dat
deze onschuldige kaartjes eeuwenlang
gebruikt werden voor andere
doeleinden dan vermaak? Denk maar
aan propaganda of waarzeggerij.
Wie na al die info zélf aan de slag wil,
kan terecht in het Speelkaartenlab,
een realisatie van Cartamundi. Een
verkleedpartij hoort er ook bij, zeker
als je even voor joker wil staan!

- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 en 2 januari & op 25 en 26 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10 u. tot 17 u.
- Zaterdag en zondag: van 11 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Turnhout
- Vanaf het station nog 20 min. te voet
OF
- In Turnhout verschillende buslijnen richting
centrum
- Afstappen aan halte “Grote Markt”
- Vanaf de bushalte nog 5 min. te voet

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf 18 jaar

€ 3,00

EXTRA INFO
- Twee keer per maand zijn de vaste drukkers
van het museum aanwezig om de historische
drukpersen in gang te zetten en het productieproces van speelkaarten te tonen. Raadpleeg
de website voor de data.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 8 personen
Gids: € 55,00
Combiticket: € 7,50. Dit ticket is gedurende
een half jaar geldig in het Begijnhofmuseum,
het Nationaal Museum van de Speelkaart en het
Taxandriamuseum.
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ANTWERPEN

Begijnenstraat 28 - 2300 Turnhout / www.taxandriamuseum.be

Taxandriamuseum
Het Taxandriamuseum is
de perfecte uitvalsbasis
om de stad of regio te
ontdekken!
In het Taxandriamuseum worden de
kamers ‘bewoond’ door verschillende
personages met een eigen kijk op de
geschiedenis van de stad en de regio. Ze
vertellen hun verhaal, gestoffeerd met
pittige anekdotes en voorwerpen uit de
rijke kunstcollectie van het museum. Zo
is er de internaatstudente die de impact
van de positie van het Kempenland aan
de grens toont. Of de torenwachter
die het krijgsgewoel en wapengekletter
van een niet-ommuurde stad beschrijft.
De kantwerkster brengt op haar beurt
het succes van de kantproductie in
de 19de en 20ste eeuw. Wist je dat de
kantstukken die toeristen in Brugge
kochten, vaak in Turnhout werden
gemaakt?
Maak kennis met alle historische figuren
in het hotel en laat hun verhalen via
hoofdtelefoons tot leven komen.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 en 2 januari &
van 24 t.e.m. 31 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zaterdag: van 14 u. tot 17 u.
- Zondag: van 11 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Turnhout
- Vanaf het station nog 15 min. te voet
OF
- In Turnhout verschillende buslijnen richting
centrum
- Afstappen aan halte “Grote Markt”
- Vanaf bushalte nog 5 min. te voet

EXTRA INFO
- De ingang van het museum is rechts naast het
gebouw.
- Tijdens de zomervakantie nodigt Vlieg kinderen
uit om een schattenzoektocht te doen in het
museum.
- Het museum beschikt over een mooie tuin,
een ideale plek om even tot rust te komen.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf 18 jaar

€ 3,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 8 personen
Gids: € 55,00
Combiticket: € 7,50. Dit ticket is gedurende
een half jaar geldig in het Begijnhofmuseum,
het Nationaal Museum van de Speelkaart en het
Taxandriamuseum.

ANTWERPEN
Brandstraat 57 - 2830 Willebroek / www.breendonk.be

Nationaal Gedenkteken
van het Fort van Breendonk
(War Heritage Institute)
Ontdek het best
bewaarde nazikamp
van West-Europa!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari & op 25, 26 en 31 december

OPENINGSUREN

Ondanks zijn voorgeschiedenis en rol in
de Groote Oorlog 14-18 wordt het fort
van Breendonk vooral bekend tijdens
de tweede wereldoorlog vanwege zijn
aanwending door de Duitse bezetter
als “Auffanglager Breendonk”. Begeleid
door audiogidsen, getuigenissen en
films, bezoek je de werf, de folterkamer,
de cellen, de douche- en latrinezaal, de
executieplaats, de kamers en de houten
jodenbarakken.

- Elke dag van 9.30 u. tot 17.30 u.
- Tickets te koop tot 16.30 u.
- Afwijkende openingsuren zijn mogelijk. Voor de
exacte openingsuren: kijk op de website.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 5 dagen op voorhand

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Willebroek of Mechelen
- In Willebroek of Mechelen bus 286 of 287
richting Boom
- Afstappen aan halte “Fort Breendonk”
- Van bushalte nog 300m te voet
OF
Trein naar Brussel-Noord
- In Brussel-Noord bus 260, 460 of 461 richting Boom
- Afstappen aan halte “Fort Breendonk”
- Van bushalte nog 300m te voet

EXTRA INFO
- Mensen met beperkte mobiliteit kunnen aan het
baliepersoneel een rolstoel vragen (gratis).
- Mensen met autisme kunnen aan de balie de
brochure met tips voor hun bezoek inkijken.
- Voorzie voor een bezoek het liefst 2 tot 3 uur tijd.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 5 jaar

gratis

vanaf 6 jaar

€ 4,00

GROEPEN (MIN. 15 PERS.)
t.e.m. 5 jaar

gratis

vanaf 6 jaar

€ 3,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Mensen met een beperking: gratis
Audiogids: gratis (voor individuele bezoekers)
Gids: € 65,00 (verplicht voor groepen van
min. 15 tot max. 25 pers.)
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ANTWERPEN

Koningin Astridplein 20-26 - 2018 Antwerpen / www.ZOOantwerpen.be

ZOO Antwerpen
Een plek waar jong en
oud samen genieten van
de dieren, de natuur en
de prachtige historische
gebouwen.
ZOO Antwerpen is de iconische groene
oase in de Stad, sinds 1843. Nieuw leven
in de Mensapenvallei verwarmt de
harten van alle bezoekers. Babygorilla’s
Thandie en Vizazi klimmen en ravotten
erop los! Kuier door de Buffelsavanne
waar buffels en talloze vogels
vreedzaam samenleven. Ontdek de ZOO
ook eens vanuit de hoogte. Het nieuwe
uitkijkpunt biedt een uniek zicht op
de Savanne met giraffen en zebra’s.
Daarnaast rollen de witte neushoorns
enthousiast in hun modderbad. En de
leeuwenkoning van de ZOO kijkt uit
op de speeltuin waar de allerkleinsten
klimmen en slingeren. De nieuwsgierige
stokstaartjes houden alles goed in
de gaten. Vergeet de koala’s, het
Rifaquarium en de Vlindertuin niet.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 dag op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Centraal
- Vanaf het station nog 100m te voet
- Bus/tram: meerdere tram- en buslijnen stoppen
op minder dan 250m van de ZOO Antwerpen
- Check www.ZOOantwerpen.be/nl/bereikbaarheid

EXTRA INFO
- Betalen aan de kassa is enkel mogelijk met cash
of bankkaart. Het is niet mogelijk om te betalen
via facturatie. Ook na het bezoek kan geen
factuur worden bezorgd.
- Gelieve een groepsbezoek (vanaf 50 pers.)
en/of gids ook te reserveren via
www.zooantwerpen.be/nl/groepsbezoek/
of mailen naar: groepen@kmda.org

Sluit een mooie dag af met een wafel
of een ijsje in Grand Café Flamingo.
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GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2 jaar

gratis

vanaf 3 jaar

€ 7,50

ANTWERPEN
Bukenberg 45 - 2491 Balen (Olmen) / www.pakawipark.be

PAKAWI PARK
Kom naar Pakawi Park
en beleef de dieren zoals
nergens anders!

WANNEER GELDIG
- Van 2 april t.e.m. 6 november

OPENINGSUREN
- Dagelijks van 10 u. tot 18 u./19 u.
- Tickets te koop tot 1 uur voor sluiting

Zie, doe en beleef!
In Pakawi Park stap je binnen in de
wondere wereld van exotische dieren.
Tussen de kruinen van bomen beleef
je vanop de eerste rij hoe wolven en
beren in het bos stoeien. Als olifanten
toeterend een modderbad nemen, voel
je de druppels water op je voorhoofd!
Je voelt je betoverd wanneer de meest
kleurrijke vogels vlak voor je neus
voorbij vliegen in onze exotische
plantentuin.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mol
- In Mol bus 170 richting Beringen
- Afstappen aan halte “Pakawi Park”
(tijdens schoolvakanties en weekends) of
“Olmen Heivoort” (tijdens schooldagen)
- Van bushalte nog 1 km te voet
OF
- In Mol bus 17a richting Diest
- Afstappen aan halte “Olmen Heivoort”
- Van bushalte nog 1 km te voet

EXTRA INFO
- De korting is niet cumuleerbaar met andere
kortingen of acties.

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

€ 13,00

van 12 t.e.m. 59 jaar

€ 15,00

vanaf 60 jaar

€ 14,00

GROEPEN (MIN. 20 PERS.)
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

€ 11,00

van 12 t.e.m. 59 jaar

€ 13,00

vanaf 60 jaar

€ 12,00

Mensen met een beperking:
€ 12,00 (individueel) en € 10,00 (in groep)
Gids: € 50,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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ANTWERPEN

Leuvensesteenweg 582 - 2812 Mechelen / www.ZOOplanckendael.be

ZOO Planckendael
In ZOO Planckendael trek
je van het ene continent
naar het andere. De
prachtige decors en
beplanting brengen je
meteen in de juiste sfeer.
Jonge neushoorn Vaiana zorgt voor
hartverwarmende momenten in Azië.
Ook de uitgebreide olifantenfamilie
charmeert jong en oud. In Afrika
stelen de bonobo’s de show in hun
nieuwe verblijf. De groep is groter dan
ooit en de vrouwtjes zwaaien de plak.
Bovendien kan je hier baby Vyombo
spotten! Vlakbij zit de levendige
familie berberapen. Wandel tussen de
moormaki’s en ringstaartjes en bezoek
de Savanne met giraffen en antilopen.
In Amerika ontmoet je pinguïns en
Australië ruikt heerlijk naar koala’s.
Het avontuur is nooit veraf!
Deze wereld biedt je zoveel méér dan
een dag boordevol plezier. En dit op
20 min. rijden van Antwerpen en
Brussel.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 dag op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mechelen
- In Mechelen bus 284 of 285 richting Leuven
- Afstappen aan halte “Muizen Planckendael”
OF
De snelle Planckendael Express
- Raadpleeg de rijtijden op
www.ZOOplanckendael.be
- Grote groepen (scholen, bedrijven) kunnen
elke dag van het jaar, ook buiten de vaste
rijtijden, de Planckendael Express reserveren
via 03 224 89 35.

EXTRA INFO
- Betalen aan de kassa is enkel mogelijk met cash
of bankkaart. Het is niet mogelijk om te betalen
via facturatie. Ook na het bezoek kan geen
factuur worden bezorgd.
- Gelieve een groepsbezoek (vanaf 50 personen)
en/of gids te reserveren,
via www.ZOOplanckendael.be/nl/groepsbezoek/
of mailen naar groepen@kmda.org

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

BETALEND

GRATIS

€ 9,00

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2 jaar

gratis

vanaf 3 jaar

€ 7,50

ANTWERPEN
Heuvel 8 - 2920 Kalmthout / www.arboretumkalmthout.be

Dagje natuur in
Arboretum Kalmthout
Een wandeling in het
arboretum is als een
wandeling in een bloeiend
paradijs.
Arboretum Kalmthout is een bomentuin
waar planten groeien uit de hele wereld.
Sinds 1856 ontwikkelde het zich tot
een droomtuin met elk seizoen iets
nieuws. De winter is een bijzondere
periode, dan bloeien de toverhazelaars.
Ongeacht koude of sneeuw zorgen ze
voor unieke, zoetgeurende bloemen in
warme kleuren. In de herfst tonen ze
samen met de Japanse esdoorns een
prachtig kleurenspektakel. In de lente
zie je overal bloesems. Kerselaars en
appelaars staan dan volop in bloei. In
de zomer trekt vooral de vlindertuin de
aandacht.
Kinderen zijn dol op de grote vijver
en het bomenstappenpad. Tijdens de
krokus- zomer en herfstvakantie kun
je deelnemen aan een speurtocht.
Uitrusten doe je op één van de banken
of op het tuinterras naast de cafetaria.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december

OPENINGSUREN
- Elke dag van 10 u. tot 17 u.
- Laatste toegang tot de tuin om 16.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 5 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Kalmthout
- Vanaf het station nog 200m te voet

EXTRA INFO
- De tuin is natuurlijk aangelegd. Er zijn geen
verharde paden. In bepaalde seizoenen kan het
vochtig tot nat zijn op de gazonpaden. Zorg dus
voor goede en waterdichte schoenen of laarzen.
- Prijzen uitsluitend geldig voor toegang tot de
arboretumtuin, ook bij evenementen. Niet geldig
voor workshops, cursussen, concerten en bijzondere activiteiten met inschrijving en beperkt
aantal plaatsen.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 11 jaar

gratis

vanaf 12 jaar

€ 3,50

GROEPEN
(MIN. 5 - MAX. 25 PERS.)
t.e.m. 11 jaar
gratis
vanaf 12 jaar

€ 3,00

Gids: € 45,00
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Kabouterstraat 2 - 2460 Kasterlee / www.visitkasterlee.be

Toerisme Kasterlee (Kabouterberg)
Fantastische uitstap voor
kinderen van 3 tot 7 jaar.
Kies één van deze leuke familieactiviteiten in Kasterlee.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari
- Voor de exacte openingsdagen per activiteit:
kijk op de website

OPENINGSUREN

Kijk op www.visitkasterlee.be voor
meer informatie over de verschillende
mogelijkheden.
Een kaboutervertelling, op zoek naar
de slapende reus,... keuze te over.

- Te bezoeken tussen zonsopgang en zonsondergang.
- Je kiest zelf het uur van vertrek. Je moet 20 min.
voor het vertrek aanwezig zijn.
- Voor de exacte openingsuren per activiteit:
kijk op de website.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 weken op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Geel of Turnhout
- In Geel of Turnhout bus 490 richting respectievelijk Turnhout of Geel
- Afstappen aan halte “Venheide”
- Van bushalte nog 250m te voet

EXTRA INFO
- Per activiteit kunnen er maximum 25 kinderen
mee.
- Er zijn geen toiletten onderweg. Bij de start
kunnen de kinderen nog naar het toilet.
- Er is geen mogelijkheid om drankjes aan te
kopen. Je moet zelf drinken voor de kinderen
voorzien.
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GRATIS
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PRIJZEN PER ACTIVITEIT
GROEPEN
(MIN. 5 - MAX. 25 PERS.)
Zoektocht Slapende Reus € 5,60
De Grote
€ 7,00
Kabouterverhuis
TrekJanPad
€ 10,50
Slapende Reus
De Beestige
€ 10,50
Bosbewoners
Huur GPS-toestel
€ 10,50

PRIJZEN PER GROEP
GROEPEN
(MIN. 5 - MAX. 25 PERS.)
Groepsvertelling
€ 42,00
Kabouterberg

ANTWERPEN
Nekkerspoel-Borcht 19 - 2800 Mechelen / www.denekker.be

De Nekker: Provinciaal
Sport- en Recreatiecentrum
De Nekker is de ideale plek
om te sporten, te relaxen
en te wandelen. Kom er
een dagje genieten!
Het is een groot domein met een grote
vijver waar je kan zwemmen, surfen,
duiken en vissen. Aan de vijver is een
strand waar je heerlijk kan zonnen.
In de grote sporthal kan je zowat alle
indoorsporten beoefenen. Ook buiten
vind je verschillende sportvelden.

OPENINGSUREN
Domein:
- Elke dag: van 9 tot 22 u.
Betalende toegang:
Van 2 april tot eind juni:
- Woensdag: van 12 u. tot 17 u.
- Zaterdag, zondag, feest- en brugdagen &
schoolvakanties: van 10 tot 17 u.
Van eind juni t.e.m. 31 augustus:
- Elke dag: van 9 u. tot 20 u.
Van 1 t.e.m. 30 september (bij gunstig weer):
- Woensdag: van 12 u. tot 17 u.
- Zaterdag en zondag: van 10 u. tot 17 u.
Voor de actuele openingsuren: kijk op de website.

WANNEER RESERVEREN

De vele speeltuinen zorgen voor een
hele dag pret voor de kinderen en bij
slecht weer kan je steeds terecht in
onze binnenspeeltuin Nekki.

- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mechelen-Nekkerspoel
- Vanaf het station nog 1 km te voet

In 2022 wordt de kleine zwemvijver
omgebouwd tot een leuke en speelse
waterspeeltuin. Meer informatie op
onze website.

EXTRA INFO

WANNEER GELDIG
- Van 2 april t.e.m. 31 augustus
(betalend seizoen tijdens bepaalde openingsuren)
- Van 7 januari t.e.m. 1 april & van 1 september
t.e.m. 23 december is het domein ook open
(gratis toegang)

GRATIS

- Denk eraan om vanaf 12 jaar je identiteitskaart
mee te brengen. Zonder identiteitskaart krijg je
geen toegang tot het domein.
- Toegang tot de binnenspeeltuin Nekki, het
indoorzwembad De Nekkerpool, de sportaccommodaties of andere activiteiten zijn
niet inbegrepen.
- Bij goedkeuring van je reservatie krijg je een
109-nummer, dit nummer geef je door aan de
receptie.
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BETALEND
€ 5,00

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 3 jaar

gratis

van 4 t.e.m. 5 jaar

€ 1,00

van 6 t.e.m. 12 jaar

€ 2,50

vanaf 13 jaar

€ 3,50

GROEPEN (MIN. 15 PERS.)
t.e.m. 3 jaar

gratis

van 4 t.e.m. 5 jaar

€ 1,00

vanaf 6 jaar

€ 2,50

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
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Zilvermeerlaan 2 - 2400 Mol / www.zilvermeer.be

Provinciaal Recreatiedomein
Zilvermeer
Beleef een dag vol
waterpret en speelplezier
op recreatiedomein
Zilvermeer!
Zwemmen, spelen, sporten, wandelen,
vissen en zoveel meer, je kunt het
allemaal aan het Zilvermeer. Het
domein is het hele jaar geopend van
zonsopgang tot zonsondergang en
heeft een uitgebreid aanbod voor groot
en klein. Vijf horecazaken en moderne
sanitaire voorzieningen staan garant
voor een aangename dag.

WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 30 september
- Van 1 oktober t.e.m. 31 maart is het recreatiedomein gratis toegankelijk, aanvragen via
Iedereen Verdient Vakantie zijn dan niet nodig.

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 5 dagen op voorhand
- Groepen: 5 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mol
- In Mol bus 1 richting Rauw
- Afstappen aan halte “Mol Zilvermeerhaven”
- Van bushalte nog 200m te voet

EXTRA INFO
- Tarieven gelden enkel voor de toegang van het
domein.
- Tussenseizoen: 1 april t.e.m. 30 juni &
1 september t.e.m. 30 september
- Hoogseizoen: 1 juli t.e.m. 31 augustus

GRATIS

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Inkom van domein
(hoogseizoen)
t.e.m. 5 jaar
Inkom van domein
(tussenseizoen)
t.e.m. 5 jaar
Inkom van domein
(hoogseizoen)
vanaf 6 jaar
Inkom van domein
(tussenseizoen)
vanaf 6 jaar

gratis
gratis
€ 4,00
€ 3,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Mensen met een beperking: gratis
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ANTWERPEN
Mediaplein - 2018 Antwerpen / www.plopsastationantwerp.be/nl

Plopsa Station Antwerp
Maak je klaar voor een
goed gevulde familiedag
in de bruisende stad
Antwerpen!

NIEUW

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 23 januari

OPENINGSUREN

Je geliefde Belgische stripfiguren
en je favoriete Studio 100-helden
heten je van harte welkom in Plopsa
Station Antwerp, het gloednieuwe
indoorpark op de meest unieke locatie
van het land, in het stationsgebouw
van Antwerpen-Centraal! Beleef uren
indoorpret op 15 supercoole attracties,
verdeeld over maar liefst 4 verdiepingen.

- Voor de actuele openingsuren:
kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER

GRATIS

Trein naar Antwerpen-Centraal
- Vanaf het station nog 500m te voet

Help samen met Mega Mindy boeven
vangen op de ‘De Vliegende Fietsen’,
klim en klauter in ‘Maya’s Speeltuin’
of laat je samen met Piet Piraat
meedrijven op de woeste golven in
‘Storm op Zee’. Blijf je liever aan wal?
Ga samen met Wickie de Viking op de
te gekke ‘Wickie Valtoren’, na enkele
seconden weet je niet meer waar boven
of onder is! Ook jouw geliefde Belgische
stripfiguren voelen zich helemaal thuis
in Plopsa Station Antwerp.

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 85 cm

gratis

van 85 cm t.e.m. 100 cm

€ 12,99

van 100 cm t.e.m. 69 jaar

€ 16,50

vanaf 70 jaar

€ 12,99

Begeleiders mensen met een beperking: gratis

In Plopsa Station Antwerp waan je je
een dag in het leven van jouw favoriete
helden!

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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ANTWERPEN

Haanheuvel 7 - 2200 Herentals / www.hidrodoe.be

Hidrodoe
Spitter, spetter, spat! Welk
kind speelt er nu niet
graag met water? Iedereen
toch! Een familie-uitstap
naar Hidrodoe is een
supergoed idee.
Want hier speel je met water én
tegelijkertijd leer je fantastisch veel
nieuwe dingen over water. Meer
dan 120 leuke doe-opstellingen en
experimenten staan op jou te wachten.
Kom zelf experimenteren en ontdek
hoe fantastisch water is.
Je kan het combineren met een leuke
wandeling in het bos. Ontdek de
geheimen van de natuur. We hebben
een wandelboekje speciaal voor kleuters
en eentje voor grotere kinderen. Of kies
voor de leuke smartphone-wandeling.
Na afloop kan je rustig uitblazen in
het watercafé voor een hapje en een
drankje. Na een dagje Hidrodoe heeft
water voor jou geen geheimen meer.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op woensdag en zaterdag,
behalve in juli en augustus (alle dagen open)
- Gesloten op 1 januari, 17 april en 25 december
- Gesloten van 4 t.e.m. 11 september

OPENINGSUREN
- Telkens van 9.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Herentals
- Vanaf het station nog 20 min. te voet
OF
- In Herentals belbus 946 (op voorhand
reserveren)
- Afstappen aan halte “Herentals Sportpark”
- Van bushalte nog 10 min. te voet

EXTRA INFO
- Een wandelboekje kan je kopen aan de kassa.
- Picknick mogelijk bij aankoop van een drankje.
- De prijzen aan sociaal tarief zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen.
- Parkeren is mogelijk op de parking van Sport
Vlaanderen/Hidrodoe.
- Van zodra de situatie rond Covid19 verandert,
zijn ook groepen terug welkom in Hidrodoe.

Tot water!
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GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 12 jaar

€ 3,90

van 13 t.e.m. 59 jaar

€ 5,10

vanaf 60 jaar

€ 3,90

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Mensen met een beperking: € 3,30

ANTWERPEN
Houtum 59 - 2460 Kasterlee / www.netherust.be

Netherust
Beleef een zalig dagje in
het groen bij Netherust.

WANNEER GELDIG
- Van 12 maart t.e.m. 13 november
- Buiten de zomervakantie gesloten op vrijdag

Kom een dagje genieten bij Netherust.

OPENINGSUREN
- Telkens vanaf 10 u.

Onze minigolf heeft 18 holes. Ook onze
Snookergolf is een echte aanrader.
Tijdens het spel geniet je volop van de
bosrijke en groene rust rondom je heen.
Nieuw is onze footpool: de verrassende
mix tussen voetbal en poolbiljart.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 5 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Geel
- In Geel bus 490 richting Turnhout
- Afstappen aan halte “Kasterlee Houtum”
- Vanaf bushalte nog 450m te voet

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Snookergolf

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

€ 3,80

Minigolf

€ 3,80

Footpool (per uur)

€ 13,30
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ANTWERPEN

Olensteenweg 45 - 2460 Kasterlee (Lichtaart) / www.bobbejaanland.be

Bobbejaanland
Bobbejaanland,
‘t plezantste land!

- Van april t.e.m. november
- Voor de exacte openingsdagen: kijk op de website

Als we zeggen dat Bobbejaanland
iedereen kan entertainen, dan liegen
we niet. Dit seizoen kan je gillen op de
rollercoasters en chillen in onze lollige
waterattracties.

- Volgens openingsdagen:
van 10 u. tot 17 u. / 18 u. / 19 u.
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website
- Openingsuren onder voorbehoud van wijzigingen

WANNEER GELDIG

Kom je voor de échte adrenalinekick?
Dan is Furry jouw ding! Je duikt
meer dan 40 meter, maakt 4 inversies
onderweg en haalt een topsnelheid van
meer dan 106 km/u. Daarmee is deze
coaster de snelste triple launch coaster
in de hele Benelux! Over een wervelwind
gesproken.
Nog niet genoeg gehad? Go wild op de
Typhoon, verwissel boven met onder in
de Sledge Hammer, of draai helemaal
dol in de Naga Bay!
Heb je nood aan wat verfrissing?
Trek naar de Indiana River of de
Wildwaterbaan: het beste van een kick
en wat afkoeling gecombineerd.

OPENINGSUREN

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Herentals
- In Herentals bus 215
- Afstappen aan halte “Bobbejaanland”
- Vanaf de bushalte nog 100m te voet
OF
- In Herentals de pendelbus nemen aan perron 7
- De pendelbus rijdt 2 keer per uur tot aan de
ingang van het park
- De dienstregeling kan je terugvinden op de
website

EXTRA INFO
- In het weekend worden geen aanvragen
verwerkt. Gelieve ten laatste voor vrijdag 12 u.
een aanvraag in te dienen.

Vergeet het Halloweenseizoen, tijdens
de herfstvakantie niet. Angst verzekerd.

54

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

BETALEND BETALEND
€ 9,00

€ 3,00

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 100 cm

gratis

vanaf 100 cm

€ 17,00

De begeleider van een volledig rolstoelafhankelijke mindervalide, krijgt gratis toegang.

ANTWERPEN
Technologielaan - 2800 Mechelen / www.technopolis.be

Technopolis
Laat je fascineren
door wetenschap en
technologie! In Technopolis
steel jij de show. Je fietst
in de lucht, staat in een
enorme zeepbel en nog
zoveel meer!
Gek van nieuwe technologieën? Vlieg
dan virtueel parapente, klim jezelf naar
de top met behulp van augmented
reality of speel de spannende
Mendelejev-game. Met onze interactieve
opstellingen probeer je het allemaal
zélf uit en leer je op een toffe manier
iets bij over wetenschap en technologie.
En er is meer! Geef je ogen de kost
tijdens onze spectaculaire shows en al
even coole demo’s.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december
- Gesloten op 1 en 2 september &
van 5 t.e.m. 9 september
- Voor de exacte openingsdagen:
kijk op de website

OPENINGSUREN
- Elke dag van 9.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mechelen
- Vanaf het station bus 282 of 682 richting
Zaventem Luchthaven
- Afstappen aan halte “Technopolis”

EXTRA INFO
- De picknickruimte is enkel beschikbaar na
reservatie voor groepen vanaf 15 betalende
personen en bedraagt € 1,90 per persoon.

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 3 jaar

gratis

van 4 t.e.m. 11 jaar

€ 7,50

vanaf 12 jaar

€ 10,50

Begeleiders mensen met een beperking: gratis

Steek je graag de handen uit de
mouwen? Trek dan richting het Lab
en Atelier voor een reeks boeiende
workshops. Doe je mee?
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ANTWERPEN

Kazernedreef 100 - 2500 Lier / www.lago.be/lier

LAGO Lier De Waterperels
(groepen van max. 10 personen)
Een dagje vakantieplezier
dichtbij huis vind je bij
LAGO Lier De Waterperels!
Lago De Waterperels, een
recreatiezwembad voor waterplezier
voor iedereen. Sportief in het grote
bad of buitenbad, adrenaline in de
spetterende wildwaterbaan, de unieke
bandenglijbaan of over de golven
vliegen in het golfbad. Alles kan. De
kleinsten kunnen zich uitleven in de
kinderwereld en het peuterbad of
racen tegen mama of papa op de
glijbaan (buiten). Ontspannen kan
in de sauna of het stoombad. Grote
of kleine honger? Geen probleem,
hiervoor kan je in je badpak terecht
op ons zwemmersterras. Hier kan je op
aanvraag ook kinderfeestjes reserveren.

WANNEER GELDIG
-

Van 10 januari t.e.m. 27 februari
Van 7 maart t.e.m. 15 juli
Van 15 augustus t.e.m. 4 september
Van 9 t.e.m. 24 september
Van 1 oktober t.e.m. 23 december
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OPENINGSUREN
Tijdens schoolweken:
- Weekdagen van 8.30 u. tot 21.30 u.
- Zaterdag van 10 u. tot 19 u.
- Zon- en feestdagen van 9 u. tot 18 u.
Tijdens schoolvakanties:
- Weekdagen van 10 u. tot 21.30 u.
- Zaterdag van 10 u. tot 19 u.
- Zon- en feestdagen van 9 u. tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Lier
- Vanaf het station nog 650m te voet
OF
- In Lier bus 1 richting Lier Herderin, bus 3
richting Kessel, bus 135 richting Wilrijk, bus 550
richting Mechelen of bus 555 richting Rumst
- Afstappen aan de halte “Dungelhoeff”
- Van bushalte nog 450m te voet

EXTRA INFO
- Vergeet je identiteitskaart niet mee te brengen.
- Iedere bezoeker moet het intern reglement (te
vinden op onze website) naleven. Bij overtredingen
moet je het bad verlaten zonder terugbetaling.
- Let op correcte zwemkledij!
- Eigen eten of drank wordt niet toegestaan.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
(MAX. 10 PERS.)
t.e.m. 3 jaar
€ 1,40
van 4 t.e.m. 11 jaar

€ 6,30

van 12 t.e.m. 17 jaar

€ 6,90

vanaf 18 jaar

€ 8,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Mensen met een beperking: € 5,25
Studenten: € 4,80

ANTWERPEN
Nekkerspoel-Borcht 19 - 2800 Mechelen / www.denekker.be/de-nekkerpool.html

De Nekker:
Zwembad De Nekkerpool
Zin in een frisse duik?
Kom dan naar
De Nekkerpool!

WANNEER GELDIG
- Van 7 januari t.e.m. 18 december

OPENINGSUREN

Ons indoorzwembad bestaat uit 3
verschillende baden: een recreatiebad,
doelgroepenbad en wedstrijdbad. Van
baby, peuter en kleuter over scholen
en clubs tot volwassenen, senioren,
mensen met een beperking en
rolstoelgebruikers: iedereen welkom!

- Van maandag t.e.m. vrijdag: van 8.30 u. tot 21.30 u.
- Op zaterdag en zondag: van 9 u. tot 21 u.
OPGELET: mogelijks zijn er zwemblokken waarbinnen jouw zwemmoment kan plaatsvinden.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mechelen-Nekkerspoel
- Vanaf het station nog 1 km te voet

EXTRA INFO
- Denk eraan om vanaf 12 jaar je identiteitskaart
mee te brengen. Zonder identiteitskaart krijg je
geen toegang tot het domein.
- In het zwembad is het verplicht aansluitende
zwemkledij te dragen tot boven de knie en
elleboog.
- Bij de goedkeuring van je reservatie krijg je
een 109-nummer, dit nummer geef je door aan
de receptie.
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GRATIS

BETALEND
€ 5,00

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 3 jaar

gratis

van 4 t.e.m. 5 jaar

€ 0,50

van 6 t.e.m. 12 jaar

€ 2,00

vanaf 13 jaar

€ 3,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
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ANTWERPEN

Postelsesteenweg 100 - 2400 Mol / www.dagjesunparks.be/kempensemeren

Sunparks Kempense Meren: Aquafun
Subtropisch genieten in
het hart van de Kempen!
Waterpret beleef je het hele jaar door
in het subtropisch zwemparadijs
Aquafun. Hier beleeft de hele familie
urenlang waterplezier. Roetsj van de
glijbaan, trotseer de wilde golven van
het golfslagbad. Of laat je meevoeren
door de waterversnellers. Ook baby’s en
peuters beleven dolle pret in het babyen kinderbad.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Voor de exacte openingsdagen:
kijk op de website

OPENINGSUREN
- Hoogseizoen (schoolvakanties en weekend):
van 10 u. tot 20 u.
- Laagseizoen: van 10 u. tot 18 u.
- 10 minuten voor sluiting wordt iedereen stilaan
verzocht het zwembad te verlaten

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mol
- In Mol belbus 921 (op voorhand reserveren)
- Afstappen aan halte “Mol Ecocentrum”
- Van bushalte nog 700m te voet

EXTRA INFO
- Betalen aan de receptie in het hoofdgebouw.
- Lockers: € 1,00 (waarborg)

BETALEND
€ 6,00

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 12 jaar

€ 7,50

vanaf 13 jaar

€ 9,00

Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
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ANTWERPEN
Watermolen - 2470 Retie / www.kempenkajaks.be

Afvaarten Kleine Nete
Ontdek de Kempen op
een originele manier!

WANNEER GELDIG
- Van 19 maart t.e.m. 9 oktober

OPENINGSUREN

Kempen Kayaks biedt je de mogelijkheid
om te genieten in een stukje Kempense
natuur. De Nete is een traag rustig
riviertje waar jong en oud zich kan
vinden. De mogelijkheid tot meerdere
combinaties maakt dat wij je een hele
dag plezier kunnen bezorgen. Aarzel
niet en reserveer vandaag je bootje.

- Aankomen voor avondschemer
- Om zeker te zijn van opening (gelet op de waterstanden): aarzel niet om ons te contacteren

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Geel
- In Geel bus 380 of 381 richting Arendonk
- Afstappen aan halte “Retie Brasel”
- Vanaf de bushalte nog 1,7 km te voet

EXTRA INFO
- Vergeet zeker niet je telefoonnummer en uur van
vertrek te vermelden!
- Enkel bij de start in Retie en haltes Kasterlee en
halte Bobbejaanland is er mogelijkheid tot eten.
- Huisdieren: kies steeds een boot zodat je huisdier voldoende ruimte heeft.
- Bij taverne Netherust is er een mogelijkheid tot
snookergolf en minigolf.
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GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER STUK
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Enkele kayak (1 pers.)

€ 10,00

Dubbele kayak (2 pers.)

€ 12,50

Kano (3 pers.)

€ 14,50

Voor het gebruik van emmer, vest of fietsvervoer:
extra te betalen
- emmer: € 1,50
- vest: € 1,00
- fietsvervoer: € 2,00
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LIMBURG
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Daguitstappen
Provincie Limburg
NAAM DAGUITSTAP

LOCATIE

PAG.

Mijnmuseum

Beringen

62

Bilzen Mysteries - Het Complot

Bilzen

63

Bilzen Mysteries - Het Verhaal

Bilzen

64

C-mine expeditie

Genk

65

Kattevennen - Cosmodrome

Genk

66

LABIOMISTA

Genk

67

Openluchtmuseum Bokrijk

Genk

68

Oorlogsmuseum WINTER 1944

Gingelom (Borlo)

69

Abdijsite Herkenrode: Belevingscentrum en Kruiden- en Inspiratietuin

Hasselt

70

Jenevermuseum Hasselt

Hasselt

71

Villa Verbeelding

Hasselt

72

Visit Heusden-Zolder

Heusden-Zolder (Zolder)

73

Limbu Steps verhuur

Leopoldsburg

74

Bezoek Sint-Truiden

Sint-Truiden

75

Gallo-Romeins Museum

Tongeren

76

de Bottelarij

Wellen

77

Peer (Grote-Brogel)

78

Japanse Tuin

Hasselt

79

Lieteberg:
Blotevoetenpad - Entomopolis (insectenmuseum) - Vlinderkoepel

Zutendaal

80

Recreatieoord ‘t Fonteintje

Beringen

81

KinderRijck

Bilzen

82

Plopsa Indoor Hasselt

Hasselt

83

LIMBURG

CULTURELE & HISTORISCHE ATTRACTIES

DIERENPARKEN
Breugelhoeve in Peer
NATUURPARKEN

PRET- EN THEMAPARKEN

WATERATTRACTIES
Snorkelen bij TODI

Beringen

84

Center Parcs De Vossemeren: Aqua Mundo

Lommel

85

Center Parcs Erperheide: Aqua Mundo

Peer

86

LAGO Pelt Dommelslag: subtropisch zwemparadijs

Pelt
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LIMBURG

Koolmijnlaan 203 - 3582 Beringen / www.mijnmuseum.be

Mijnmuseum
Dompel je onder in het
woelige mijnverleden
van Belgisch Limburg,
intrigerend en authentiek!
Ontdek hoe het was om mijnwerker
te zijn. Dagelijks daalden duizenden
van hen af tot 800 meter onder de
grond om steenkolen boven te halen.
Een zwaar beroep dat nog steeds
tot de verbeelding spreekt. Maar ook
bovengronds zorgden honderden
arbeidskrachten ervoor dat de
schachtwielen bleven draaien.
In het Mijnmuseum dompelen
getuigenissen, video’s en
audiofragmenten je onder in
dit verhaal. Nog nooit in een
mijn geweest? Bezoek zeker de
ondergrondsimulatie, met spannende
anekdotes van ex-mijnwerkers.
Groepen kunnen kiezen voor het
arrangement ‘Museum’ waarbij
ze de museumzalen en de
ondergrondsimulatie bezoeken, of
voor het ‘Mijnwerkerspad’ waar ze de
oude mijngebouwen verkennen met
aansluitend de ondergrondsimulatie.
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WANNEER GELDIG
- Van 3 januari t.e.m. 23 december
- Gesloten op 17 april

OPENINGSUREN
- Infokantoor Beringen (om tickets te verkrijgen):
alle dagen van 10 u. tot 17 u.
- Laatste toegang tot het museum om 16 u.
- Voor de actuele openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Beringen
- In Beringen bus 58 richting Lommel
- Afstappen aan halte “Beringen-Mijnen”

EXTRA INFO
- Individuele bezoekers: toegang tot ‘museumzalen’. Ondergrondsimulatie is mogelijk mits
een meerprijs van € 3,00 per persoon. Bezoeken
om 11 u., 13 u. of 15 u.
- Groepen: ondergrondsimulatie inbegrepen
in de prijs.
- Bij gidsboeking voor groepen: gelieve de keuze
van arrangement mee te delen: ‘mijnwerkerspad’ of ‘museum’.
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GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 17 jaar

€ 2,00

vanaf 18 jaar

€ 4,00

Audiogids: gratis
Gids: € 15,00

LIMBURG
Kasteelstraat 6 - 3740 Bilzen / www.bilzenmysteries.be/hetcomplot

Bilzen Mysteries - Het Complot
Voer een onderzoek
bij daglicht en ontrafel
Het Complot van Alden
Biesen.

WANNEER GELDIG
- Heel het jaar door
- Gesloten op 1 januari en 31 december
- Voor de uitzonderlijke sluitingsdagen:
kijk op de website

OPENINGSUREN

Wie of wat zit er achter het
raadselachtige ongeval op het domein
van Alden Biesen? Welke sporen zijn
er te vinden, en vooral: waar leiden ze
naartoe?

- Telkens van 10 u. tot 14 u.

In het gloednieuwe misdaadspel van
Bilzen Mysteries verken je op een
speelse en spannende manier het
historische domein van Alden Biesen.
Aanwijzingen, raadsels, (dwaal)sporen
en proeven kruisen je pad. Los jij het
mysterie op? Word jij de rechterhand
van commissaris Angel (Joke Devynck)?
Laat de speurder in je los en zie wat
anderen niet zien!

Trein naar Bilzen
- Vanaf het station nog 10 min. te voet
tot Grote Markt
- Vandaar naar Alden Biesen via taxi of belbus
OF
- Vanaf het station nog 5 km te voet

Ontdek de historische site van Alden
Biesen in ‘Het Complot’, een fascinerend
interactief misdaadspel voor jong en
oud.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 5 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

€ 3,00

EXTRA INFO
- Vanaf 8 personen val je onder de groepsvoorwaarden en dien je op voorhand te betalen
via factuur.
- Begeleiders rolstoelgebruikers krijgen gratis
toegang als zij door het begeleiden geen tablet
kunnen vasthouden. Zij krijgen van Bilzen
Mysteries een splitter aangeboden waarmee
zij mee kunnen kijken op de tablet van de
rolstoelgebruiker.
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Begeleiders mensen met een beperking: gratis
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LIMBURG

Kasteelstraat 6 - 3740 Bilzen / www.bilzenmysteries.be/hetverhaal

Bilzen Mysteries - Het Verhaal
Stap na valavond mee in
het betoverende verhaal
van Alden Biesen.
Een mysterieus kasteel. 800 jaar
geschiedenis en geheimen. De avond
valt, Alden Biesen komt tot leven.
Zet je tablet aan en stap mee in het
verhaal! Ontmoet de ridders op hun
kruistocht, aanhoor de donderpreek
van Paus Honorius III en laat je
betoveren door dansende nimfen. Maar
opgepast voor de draak! Alden Biesen
brandt en herrijst als een feniks uit zijn
as. Klaar voor een betoverende tijdreis?
De Heer van Biesen, vertolkt door Jan
Decleir, verwacht je…

WANNEER GELDIG
- Tijdens schoolvakanties: alle dagen
- Buiten schoolvakanties:
van donderdag t.e.m. zondag (uitgezonderd
januari, februari en september)
- Voor de uitzonderlijke sluitingsdagen:
kijk op de website

OPENINGSUREN
- Telkens vanaf zonsondergang
- Laatste vertrek is om 22 u., op zondag om
21.30 u.
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 5 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Bilzen
- Vanaf het station nog 5 km te voet
OF
- Vanaf het station 10 min. te voet tot Grote Markt
- Vandaar naar Alden Biesen via taxi of belbus

EXTRA INFO
- Vanaf 8 personen val je onder de groepsvoorwaarden en dien je op voorhand te betalen via
factuur.
- Begeleiders rolstoelgebruikers krijgen gratis
toegang als zij door het begeleiden geen tablet
kunnen vasthouden. Zij krijgen van Bilzen
Mysteries een splitter aangeboden waarmee zij
mee kunnen kijken op de tablet van de rolstoelgebruiker.
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GRATIS
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

€ 3,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis

LIMBURG
C-mine 10 bus 2 - 3600 Genk / www.c-mine-expeditie.be

C-mine expeditie
C-mine expeditie is een
uniek belevingsparcours,
dat al je zintuigen zal
prikkelen.

WANNEER GELDIG
-

Het hele jaar door
Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
Gesloten op 1 januari en 25 december
Gesloten van 20 oktober t.e.m. 9 november

OPENINGSUREN

C-mine expeditie is een uniek
belevingsparcours en een ideale tocht
om met de kinderen te ondernemen.
Je daalt af tot zes meter diep en krijgt
verrassende installaties te zien.

- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.

De combinatie van levensechte
verhalen met animatie, hologrammen,
decorbouw op schaal en speciale
effecten zorgt ervoor dat C-mine
expeditie haar belofte vervult.

Trein naar Genk
- In Genk bus 31, 47 en G8 (overdag) en
G3 (‘s avonds)
- Afstappen aan halte “C-Mine”
- Van bushalte nog 50m te voet
OF
Trein naar Hasselt
- In Hasselt bus “Campushopper”
(enkel op weekdagen)
- Afstappen aan halte “C-mine”
- Van bushalte nog 50m te voet

Je kan de mijn ook virtueel bezoeken.
Stap in een heuse tijdscapsule, zet een
helm op je hoofd en word teruggeflitst
naar de hoogdagen van de actieve
mijn in de jaren 50. Daar ontdek je de
spannendste verhalen uit het leven van
de mijnwerkers.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER

EXTRA INFO
- Gemakkelijke schoenen zijn aangeraden.

Het hoogtepunt van de expeditie is
de beklimming van de gigantische
schachtbok op het plein. Die is meer
dan 60 meter hoog! Wellicht kom je
boven uitgeput aan, maar de beloning
is des te groter.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 18 jaar

€ 3,00

van 19 t.e.m. 59 jaar

€ 5,00

vanaf 60 jaar

€ 4,00

GROEPEN (MIN. 10 PERS.)
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 18 jaar

€ 3,00

vanaf 19 jaar

€ 4,00

Gids: € 70,00

65

LIMBURG

Planetariumweg 19 - 3600 Genk / www.kattevennen.be

Kattevennen - Cosmodrome
De natuur én het heelal
beleven? Dat kan in
Kattevennen!

OPENINGSUREN

De natuur én het heelal beleven? Dat
kan in Kattevennen!
Niet alleen heb je van hieruit toegang
tot het Nationaal Park Hoge Kempen,
je bent hier ook aan het juiste adres
voor een reis door de ruimte!
Beleef een ongelooflijk ruimteavontuur
tussen de sterren en planeten in onze
360° filmzaal. Na elke show vertelt
onze Astroranger je meer over de
sterrenhemel van de avond.
Tenslotte nemen we jou mee naar de
sterrenwacht om door onze drie meter
lange telescoop naar hemellichamen
te speuren. Wie weet kan je bij helder
weer wel de zon waarnemen!

Bezoekerscentrum:
- Van maandag t.e.m. donderdag: van 9 u. tot 17 u.
- Vrijdag: van 9 u. tot 16 u.
- Zaterdag (uitgezonderd in januari, februari,
maart, november en december), zon- en feestdagen: van 12 u. tot 17 u.
Voorstellingen 360° show Cosmodrome:
- Op woensdag en zondag buiten de schoolvakanties
- Op zaterdag van april t.e.m. oktober
- Alle dagen tijdens de schoolvakanties
- Kijk op de website voor de exacte programmatie

- Het hele jaar door
- De show is niet mogelijk op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag (uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen) en op zaterdag in de
maanden januari, februari, maart, november en
december
- Gesloten op 25 december

GRATIS

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 5 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus G2 richting Genk Bloso
- Afstappen aan halte “Kattevennen - Bloso”
- Van bushalte nog 250m te voet

EXTRA INFO

WANNEER GELDIG

GRATIS

- Neem vóór je bezoek een kijkje op de website
om te zien wanneer de show van jouw keuze
draait.
- Wees op tijd, want je moet nog een stukje wandelen van de parking naar het bezoekersonthaal.
- Gezinsticket: 2 volwassenen en 1, 2 of 3 kinderen
onder de 12 jaar.

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

€ 2,60

vanaf 12 jaar

€ 3,20

PRIJZEN PER GEZIN
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Gezinsticket
(2 volw. + 1 kind)
Gezinsticket
(2 volw. + 2 kind.)
Gezinsticket
(2 volw. + 3 kind.)

€ 8,80
€ 10,50
€ 12,30

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis
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LIMBURG
Marcel Habetslaan 50 - 3600 Genk / www.labiomista.be

LABIOMISTA
Een evoluerend kunstwerk
over de mix van het leven.
Op de fundamenten van het
mijnverleden en de oude dierentuin van
Zwartberg (Genk) evolueert een project
dat je meeneemt in de unieke visie
van kunstenaar Koen Vanmechelen en
zijn levenswerk op vlak van identiteit,
fertiliteit & bioculturele diversiteit. Een
tuin van orde en chaos, een arena
van cultuur en natuur. Vanmechelen’s
wonderlab.
Terwijl je in een 24 hectare park de
weg vindt door een openluchtexpositie
met tal van zijn (levende) kunstwerken
en installaties, worden universele
maatschappelijke onderwerpen als
diversiteit en mensenrechten tastbaar
en bespreekbaar dankzij de taal van de
kunst.

WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 6 november
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen

OPENINGSUREN
Van april t.e.m. september:
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 19 u.
(park)
- De shop en de kassa sluiten om 17 u.
In oktober en november:
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17.30 u.
(park)
- De shop en de kassa sluiten om 16 u.

GRATIS

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 weken op voorhand
- Groepen: 4 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus 31 en G6
- Afstappen aan halte “Zwartberg Nieuwe
Kempen”
- Van bushalte nog 3 min. te voet

EXTRA INFO
- Rondleidingen (optioneel): elke zondag om 14 u.,
14.30 u. en 15 u. Reserveren is niet noodzakelijk,
maar wordt wel aangeraden.
- Reservatie gids(en): via de website van
Labiomista (www.labiomista.be/
groepsbezoek-met-kruisbestuiver)
- minstens 4 weken op voorhand

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 18 jaar

gratis

van 19 t.e.m. 59 jaar

€ 4,00

vanaf 60 jaar

€ 3,00

GROEPEN
(MIN. 10 - MAX. 20 PERS.)
t.e.m. 18 jaar
gratis
vanaf 19 jaar

€ 3,00

Audiogids: gratis
Inwoners van Genk: gratis
Gids: € 70,00
(of € 75,00 voor een anderstalige gids)
+ € 10,00 administratiekosten (max. 20 pers.)
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LIMBURG

Bokrijklaan 1 - 3600 Genk / www.bokrijk.be

Openluchtmuseum Bokrijk
Benieuwd waar onze
huidige gebruiken en
tradities vandaan komen?
In het Openluchtmuseum
Bokrijk ontdek je hoe het
verleden onze toekomst
inspireert!
Laat je onderdompelen in het
verhaal over vakmanschap, bewonder
demonstraties of steek zelf de handen
uit de mouwen tijdens boeiende
ateliers.
Het Openluchtmuseum ligt in een
550 hectare groot park. Bezoek het
arboretum of verken het vijvergebied
De Wijers al fietsend door het water.
De kinderen kunnen zich naar
hartenlust uitleven in grote gratis
openluchtspeeltuin.
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WANNEER GELDIG
- Van 2 april t.e.m. 2 november
- Gesloten op maandag, uitgezonderd tijdens
schoolvakanties en op feestdagen

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 18 u.
(ook op maandagen in schoolvakanties of op
feestdagen)

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 dag op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Bokrijk
- Vanaf het station nog 1 km te voet

EXTRA INFO
- Reservatie gids (van min. 15 tot max. 25 pers.)
of een groepsprogramma: minstens 3 weken op
voorhand via bokrijksales@limburg.be
- Toegang tot “De sixties” is inbegrepen in de
prijs.
- Huisdieren zijn welkom, behalve in “De Sixties”.
- Fietsen op voorhand te reserveren
via www.fietsparadijslimburg.be.
- Rolstoel te verkrijgen mits reservatie.
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BETALEND
€ 5,00

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 12 jaar

€ 1,50

vanaf 13 jaar

€ 4,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis

LIMBURG
Thewitstraat 8 - 3891 Gingelom (Borlo) / www.winter1944.com

Oorlogsmuseum WINTER 1944
Beleef het nabije verleden
in Oorlogsmuseum Winter
1944.
De inspiratie voor dit museum ligt
in het feit dat op de plaats van het
museum, op de grens van Limburg en
Luik in het laatste jaar van de Tweede
Wereldoorlog, een sterk emotioneel
moment speelde. Eensklaps viel de
bevolking terug van de euforie van de
bevrijding en het nakende kerstfeest in
de rechtstreekse dreiging van de oorlog:
de nazi’s kwamen terug, gedaan met
Kerstmis!
Het museum Winter 1944 brengt een
getuigenis van een niet zo ver verleden
dat toch reeds voor velen onbekend is
gebleven. De oudere generatie kan er
zich in terugvinden en voor de jongeren
kan het een ontdekking worden. Naast
de oorlogstaferelen, zijn er ook een
aantal “huiselijke beelden” te zien van
van de plaatselijke bevolking tijdens de
oorlogsperiode.

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 30 november

OPENINGSUREN
- Het museum is open tijdens de openingsuren
van de taverne

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 dag op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Sint-Truiden
- In Sint-Truiden bus 42 richting Landen
- Afstappen aan halte “Borlo Kerk”
- Van bushalte nog 100m te voet

EXTRA INFO
- Het museum zelf is niet rolstoeltoegankelijk.
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GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

€ 5,00
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LIMBURG

Herkenrodeabdij 4 - 3511 Hasselt / www.abdijsiteherkenrode.be

Abdijsite Herkenrode:
Belevingscentrum en Kruiden- en
Inspiratietuin
Abdijsite Herkenrode:
magie voor het hele gezin!
Deze abdij is meer dan 800 jaar
oud. De eerste cisterciënzerabdij
van de Nederlanden groeide uit tot
een belangrijk bedevaartsoord. Ze
kende hoogdagen en tegenspoed.
Maar wie waren de vrouwen die de
abdij bestuurden? En hoe verging
het de site na de noodlottige Franse
Revolutie, toen abdijen en kloosterordes
afgeschaft werden?
Een prachtig parcours doorheen het
Belevingscentrum met een snelroute
langs de hoogtepunten en zoektochten
op gezinsmaat maken van elk bezoek
een beleving.
De Kruiden- en Inspiratietuin, twee
hectare groot, wordt nog het best
omschreven als een hedendaags
kruidenpark. Verwacht dus geen
abdijtuin, maar een moderne tuin
met een bijzondere architectuur.
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WANNEER GELDIG
Belevingscentrum:
- Van 1 februari t.e.m. 30 december
- Gesloten op maandag (uitgezonderd juli en
augustus)
- Gesloten op 24 en 25 december
Kruiden- en inspiratietuin:
- Van 1 april t.e.m. 31 oktober
- Gesloten op maandag (uitgezonderd juli en
augustus)

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.

GRATIS

GRATIS

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Hasselt
- In Hasselt bus 51 richting Heusden
- Afstappen aan halte “Herkenrode brug”
- Vanaf bushalte nog 800m te voet

EXTRA INFO
- Parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn dichtbij het bezoekersonthaal voorzien.
- Het Belevingscentrum is volledig rolstoeltoegankelijk.
- Er is een gratis rolstoel ter beschikking.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Belevingscentrum
t.e.m. 11 jaar

gratis

vanaf 12 jaar

€ 2,50

Kruiden- en Inspiratietuin
t.e.m. 11 jaar

gratis

vanaf 12 jaar

€ 2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Mensen met een beperking: gratis

LIMBURG
Witte Nonnenstraat 19 - 3500 Hasselt / www.jenevermuseum.be

Jenevermuseum Hasselt
Met aandacht voor geest
én lichaam maakt het
Jenevermuseum van je
bezoek een beleving.

WANNEER GELDIG
-

Het hele jaar door
Gesloten op maandag
Gesloten van 10 t.e.m. 31 januari
Gesloten op 1 januari & op 24, 25 en 31 december

OPENINGSUREN

Een bezoek aan het Jenevermuseum
maakt je jeneverwijs. Het museum, een
expo, een workshop, een proeverij of
een optreden: alles geeft zin in ééntje
om bij te leren.
Filmpjes, geluidsfragmenten, een
multimediale stokerijenkaart,
museumgames en verschillende
geurinstallaties nodigen uit tot actie. Je
komt te weten waarom jenever “jenever”
heet. En waarom het door niemand
in het bijzonder werd uitgevonden.
Hoe je jenever degusteert, leer je in
de jeneveracademie van het museum.
Door te proeven en te ruiken ontdek je
je eigen smaken en voorkeuren. Neem
alles wat je geleerd hebt in het museum
mee naar het proeflokaal en gebruik
het voor een proef op de som.

- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
- Laatste toegang om 16.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Hasselt
- In Hasselt bus BP (boulevardpendel)
- Afstappen aan halte “Kolonel Dusartplein”
- Van bushalte nog 300m te voet
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 11 jaar
(zonder consumptie)
van 12 t.e.m. 26 jaar
(zonder consumptie)
vanaf 27 jaar
(met consumptie)

gratis
€ 1,00
€ 3,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Hasselt met UiTPAS: gratis
Gids: € 60,00
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LIMBURG

Bampslaan 35 - 3500 Hasselt / www.villaverbeelding.be

Villa Verbeelding
Stap binnen in Villa
Verbeelding en ontdek
een wondere wereld
vol woord en beeld.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, dinsdag, zondag
(uitgezonderd de eerste zondag van de maand)
- Gesloten op feestdagen

OPENINGSUREN

Elke kamer in het grote witte
herenhuis verrast je met een andere
tentoonstelling rond boeken en
illustraties. Voor groot en klein!
In de Sprookjeskamer kom je ogen te
kort: een tafel aan het plafond, een
peperkoeken huisje tegen de muur en
een wolf in bed.
In De Illustratiekamer ontdek je
de mini-ateliers van 8 Vlaamse
topillustratoren. Combineer je bezoek
aan de expo met De Illustratieroute in
de Hasseltse binnenstad.

- Van woensdag t.e.m. zaterdag: van 14 u. tot 17 u.
- Eerste zondag van de maand: van 14 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Hasselt
- Vanaf het station nog 2 min. te voet

EXTRA INFO
- Door de vele trappen is Villa Verbeelding niet
toegankelijk voor mensen met een fysieke
beperking.
- Reservatie gids en groepen vooraf via
reserveren@villaverbeelding.be

Zelf aan de slag? In de schoolvakanties
zijn er leuke workshops waar je zelf de
handen uit de mouwen kan steken.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2 jaar

gratis

vanaf 3 jaar

€ 1,00

Gids: € 40,00

LIMBURG
Vrunstraat 6 - 3550 Heusden-Zolder (Zolder) / www.visitheusden-zolder.be

Visit Heusden-Zolder
Heusden-Zolder, zo veel te
ontdekken en beleven!
Ontdek de vele bewegwijzerde
wandelingen of fietsroutes over het
knooppuntennetwerk Limburg. Ontdek
‘Martin de IJsvogel’ via het vlonderpad,
de bijenhal, visvijver, CosmoGolem,
de dierenweide en het gezellige terras
aan het binnenhof op Domein Bovy.
Geniet van een wandeling in de
Mangelbeekvallei of ontdek per fiets
het gebied De Wijers. Met de kleinsten
naar de Berenwandeling. Met een gids
kan je het mijnverleden ontdekken. Je
kan ook gratis kuieren door de nieuwe
erfgoedwandeling ZLDR LUCHTFABRIEK
en MijnMarkt. Deze MijnMarkt vindt elke
2e en 4e woensdagnamiddag plaats van
12 tot 17 u.

OPENINGSUREN
Infokantoor toerisme:
- Van 1 april t.e.m. 30 september:
alle dagen van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
- Van 1 oktober t.e.m. 31 maart:
van maandag t.e.m. vrijdag van 9 u. tot 12 u. en
van 13 u. tot 16 u.
De erfgoedwandeling ZLDR LUCHTFABRIEK
- Dagelijks vrij toegankelijk van 10 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Hasselt of Zolder
- Info Toerisme, Wijers & Domein Bovy: bus 51
richting respectievelijk Heusden of Hasselt,
afstappen aan halte “Bolderberg Kerk”
- Mijnsite, ZLDR LUCHTFABRIEK & markt: vanuit
station Zolder 300m te voet of vanuit Hasselt
bus 51 richting Heusden, afstappen aan halte
“Zolder Station”

WANNEER GELDIG

EXTRA INFO

- Het hele jaar door
- Van 3 januari t.e.m. 31 maart &
van 1 oktober t.e.m. 24 december:
gesloten op zaterdag en zondag
- Gesloten op 1 en 2 januari & op 1, 2 en 11 november & van 25 t.e.m. 31 december

- Regelmatig zijn er geleide bezoeken waarop
iedereen kan aansluiten (gratis of tegen een
kleine vergoeding). Groepen vanaf 10 pers.
vragen we wel vooraf te reserveren.
Bv. ‘Circuit Zolder achter de schermen’ op donderdagnamiddag tijdens de vakantiemaanden.
Bv. ‘ZLDR Luchtfabriek’, gratis toegankelijk; op
zondagen begeleid aan € 3,00 per persoon vanaf
12 jaar (gratis t.e.m. 11 jaar).
- Voor de begeleide rondleiding is er keuze uit:
Mijnsite - De Wijers - Kluizenaarswandeling Circuit Zolder - ZLDR LUCHTFBABRIEK.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
Wandelkaart ‘Vallei van de
Mangelbeek’
Wandelkaart Mijnarchitectuurwandeling of Terril- en
tuinwijkwandeling
Kastelenfietsroute

gratis
gratis
gratis

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Fietskaart ‘De Wijers,
land van 1001 vijvers’
voor kinderen
Fietskaart ‘De Wijers,
land van 1001 vijvers’
voor volwassenen

gratis
€ 1,50

GROEPEN
(MIN. 15 - MAX. 25 PERS.)
Begeleide rondleiding
€ 35,00
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LIMBURG

Oudstrijdersstraat 11 bus 3 - 3970 Leopoldsburg / www.limbustepsverhuur.be

Limbu Steps verhuur
Op wieltjes door Limburg!
Limbu steps verhuurt elektrische steps
die beschikbaar zijn voor iedereen die
aan cultuur wil doen of een dagje er
op uit wil trekken. Je kan kiezen uit
3 routes die je langs mooie gebieden,
geschiedenis, cultuur en historische
monumenten leiden.
Rap op Stap Leopoldsburg organiseert
deze stepverhuur in samenwerking met
Telefoonmaker Lommel.
Er zijn vijf steps beschikbaar. De steps
zijn in snelheid aanpasbaar voor
kinderen.

NIEUW

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door

OPENINGSUREN
- Voor de beschikbare uitleentermijnen:
kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Leopoldsburg
- Vanaf het station nog 1 km te voet
OF
- In Leopoldsburg verschillende bussen richting
Hasselt
- Afstappen aan halte “Heppen Kerk”
- Vanaf de bushalte nog 160m te voet

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
Verhuur step - 5 uur

€ 7,50

Verhuur step - volledige dag € 20,00
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LIMBURG
Stadhuis - Grote Markt - 3800 Sint-Truiden / www.visitsinttruiden.be

Bezoek Sint-Truiden
Van fruitig tot historisch
Sint-Truiden, kom het
ontdekken!

OPENINGSUREN

De geheime code van Trudo:
Ontdek de geheime schat die Trudo,
de stichter van Sint-Truiden, in de stad
heeft verstopt. Volg de aanwijzingen op
de schatkaart, kraak de geheime code
en zorg ervoor dat je alle opdrachten
correct uitvoert.
Monumentenwandeling:
De verschillende historische gebouwen
die je onderweg op deze wandeling
tegenkomt, kan je bezoeken met één
toegangskaart, de Trudopas.
Schemerwandeling:
In april kan je op verschillende fruitige
locaties genieten van een gezellige
avondwandeling. Volg het wandelpad
langs bloeiende boomgaarden en snuif
de sfeer van de lente op.

WANNEER GELDIG
De geheime code van Trudo en Monumenten
wandeling:
- Het hele jaar door
Schemerwandeling:
- Op 9, 13, 16 en 23 april & op 25 juni

Dienst Toerisme:
- 1 april t.e.m. 31 oktober: maandag tot zaterdag
van 9 u. tot 17 u. & zondag van 10 u. tot 17 u.
- 1 november t.e.m. 31 maart: maandag tot zaterdag van 9 u. tot 16 u. & zondag van 10 u. tot 15 u.
Monumenten Trudopas:
- Neem een kijkje op www.visitsinttruiden.be/
aanbod/bezienswaardigheden/trudopas voor
de correcte openingsuren.
Schemerwandeling:
- Telkens vanaf 18.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 5 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Sint-Truiden
- Vanaf het station nog 800m te voet
OF
- In Sint-Truiden bus S2 richting Kortenbos
- Afstappen aan halte “Sint-Truiden Markt”
- Vanaf bushalte nog 300m te voet

EXTRA INFO
- Geef bij een groepsboeking door welke activiteit
je precies wil doen.
- De Trudopas is twee dagen geldig. Deze
Trudopas krijg je gratis bij de geheime code van
Trudo en monumentenwandeling.
- Met de Trudopas kan je alle dagen van het jaar
de abdijtoren, de crypte en de kapucijnenkapel
bezoeken, van 1 april tot 31 oktober dagelijks het
Festraetsuurwerk, het kerkje van Guvelingen en
in het weekend van 14 u. tot 17 u. de Keizerszaal
en de Academiezaal.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
De geheime code
van Trudo + Trudopas
(max. 10 pers.)
Monumentenwandeling +
Trudopas (max. 10 pers.)
Schemerwandeling kind
(van 6 t.e.m. 12 jaar)
Schemerwandeling
volwassene
(vanaf 13 jaar)

€ 1,00
€ 1,00
€ 3,00
€ 4,50
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LIMBURG

Kielenstraat 15 - 3700 Tongeren / www.galloromeinsmuseum.be

Gallo-Romeins Museum
Van neanderthaler tot
Gallo-Romein. De collectie
van het Gallo-Romeins
Museum fascineert.
Een vuurstenen vuistbijl van wel
driehonderdduizend jaar oud.
Gouden munten uit de tijd van
Ambiorix. Een loden baar met inscriptie
van keizer Tiberius…
Levensechte wassen beelden,
didactische filmpjes en maquettes
brengen de vele topstukken tot leven.
Jong en oud raken in de ban van die
lang vervlogen tijden.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op 1 januari en 25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9 u. tot 17 u.
- Op zaterdag, zon- en feestdagen & schoolvakanties: van 10 u. tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Tongeren
- Vanaf het station nog 10 min. te voet

De opstelling focust op de grote
omwentelingen en doorgrondt vlot de
intrigerende samenlevingen van weleer.
Spontaan leg je linken met vandaag.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 3 jaar

gratis

vanaf 4 jaar

€ 1,00

Begeleiders mensen met een beperking (op
vertoon van een geldige European Disability
Card): gratis
Groepsbegeleiders: 1 gratis begeleider vanaf
20 personen
Gids: € 60,00

LIMBURG
Ulbeekstraat 21 - 3830 Wellen / www.debottelarij.be

de Bottelarij
Wil jij ook op Welwezenzoektocht gaan? Kom dan
gerust eens langs...
Welwezentjes, en dat is alom geweten,
leven vooral in de fruitstreek in
Haspengouw en vooral rond de
gemeente Wellen, die daaraan ook
zijn naam dankt. Welwezens zijn voor
volwassenen bijna nooit zichtbaar, ze
denken dat alles vanzelf gebeurt, maar
voor kinderen is er geen probleem. Zij
kunnen ze gewoon zien. Heeeeeeeel af
en toe schijnt er een grote mens te zijn
die de wezentjes ook kan zien, maar
dat is eerder zeldzaam en alleen bij
weldenkende mensen zo.
Wil jij ook op Welwezenzoektocht
gaan? Neem bij aankomst het kleine
deurtje rechts van de poort waar een
bord ophangt “welkom” met schattige
Welwezens erop. Ga de woonkamer
binnen en druk op de groene knop.
De Welwezenwereld gaat voor je open!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag en dinsdag

OPENINGSUREN
- Op woensdag: van 11 u. tot 18 u.
- Donderdag t.e.m. zondag: van 11 u. tot 21 u.
- Afwijkingen mogelijk op feestdagen. Hou onze
Facebookpagina in de gaten of contacteer de
Bottelarij.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Alken
- In Alken belbus 700 (op voorhand reserveren)
richting Alken kerk
- Afstappen aan halte “Ulbeek Lagere School”
- Van bushalte nog 150m te voet

EXTRA INFO
- Poorthuis, terras en eetcafé zijn volledig
drempelvrij bereikbaar vanaf straatniveau.
- Orangerie, streekwinkel en lager terrasgedeelte
bereikbaar met rolstoelgeleiders (vraag ernaar
bij je bezoek of geef vooraf een seintje).
- Rolstoeltoegankelijk toilet.
- Duofiets geschikt voor minder mobiele personen (en begeleider). Meer info op de website.

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Ontdek de Wonderbaarlijke
Welwezenwereld
(voor kinderen)
Kinderspeelhoek met
reuzegroot 4-op-een-rij,
ballenwand en verkleedkoffer (voor kinderen)
Sjoelbak (alle leeftijden)
De Bokkenrijders achterna
(Verhalenfluisteraar; met
de fiets)

gratis
€ 1,50
€ 1,50

PRIJZEN PER FIETS
INDIVIDUEEL
Ontdek Haspengouw
met de duofiets (2 volw.)
Ontdek Haspengouw
met de bakfiets
(1 volw. + 2 kind.)

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

gratis

€ 35,00
€ 35,00
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LIMBURG

Weyerstraat 1 - 3990 Peer (Grote-Brogel) / www.breugelhoeve.be

Breugelhoeve in Peer
Beleef het platteland
in Breugelhoeve!

WANNEER GELDIG
- Van 3 januari t.e.m. 22 december
- Gesloten op 17 juni & op 1, 2 en 11 november

Als je wil genieten van het
plattelandsleven, kom dan naar
Breugelhoeve. In al onze activiteiten
staat ‘plattelandsbeleving’ voorop. Van
een interactieve plattelandswandeling
met de iPad ‘De Boerentoer’, knuffelen
met je favoriete diertje in de
knuffelboerderij, klimmen en klauteren
in onze speeltuin... Het kan bij ons
allemaal!

OPENINGSUREN
Kantoor (voor info & reservaties van betalende activiteiten):
Van april t.e.m. oktober
- van maandag t.e.m. vrijdag:
van 9 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 17 u.
- op zaterdag, zon- en feestdagen:
van 10 u. tot 12 u. en van 15 u. tot 17 u.
Van november t.e.m. maart
- van maandag t.e.m. vrijdag:
van 9 u. tot 12 u.
Speeltuin:
- elke dag (gratis toegang)
Knuffelboerderij (van april t.e.m. oktober):
- zaterdag en zondag van 13 u. tot 15 u.
(gratis toegang)

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Kiewit (bij Hasselt)
- In Kiewit bus 48 richting Hamont/Neerpelt
- Afstappen aan halte “Telenstraat”
- Van bushalte nog 500m te voet
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Speeltuin
De Boerentoer, een interactieve wandeling met
de iPad (incl. huur iPad)
Knuffelboerderij
zonder knuffelsessie
Knuffelboerderij
met knuffelsessie

gratis
€ 3,00
gratis
€ 10,00

LIMBURG
Gouverneur Verwilgensingel 15 - 3500 Hasselt / www.visithasselt.be/nl/japanse-tuin

Japanse Tuin
Ontdek klein Japan in je
achtertuin!

WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 31 oktober
- Gesloten op maandag

OPENINGSUREN

Het Oosten in het Westen...
De Hasseltse tuin is de grootste Japanse
Tuin in Europa. De tuin is aangelegd
naar het model van de 17de-eeuwse
theetuinen. Je ontdekt er het Japanse
landschap in een sfeervolle omgeving
die al je zintuigen aanspreekt.
Tijdens je rondwandeling zal je kennis
maken met de Japanse cultuur. Elke
maand kan je die Japanse cultuur
van dichtbij beleven op één van onze
evenementen. De juiste informatie
hierover is terug te vinden op de
website of op onze facebookpagina.

- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
- Op feestdagen: van 13 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 5 dagen op voorhand
- Groepen: 5 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Hasselt
- In Hasselt bus 45 (richting Maaseik/Maastricht),
bus 36 (richting Genk) of bus 20a (richting
Lanaken/Maastricht)
- Afstappen aan de halte “Hasselt Rijksadministratief centrum”
- Van bushalte nog 300m te voet

EXTRA INFO
- Reservatie gids: 2 weken op voorhand via
japansetuin@hasselt.be (of via de praktische
info op de website).
- Op zondag kunnen individuele bezoekers de
tuin bezoeken met een gids om 15 u. voor een
meerprijs van € 3,50 per persoon. Reserveren
hiervoor kan via de website (te doen - workshops en wandelingen - begeleide rondleiding).

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 11 jaar

gratis

van 12 t.e.m. 18 jaar

€ 1,00

vanaf 19 jaar

€ 3,00

GROEPEN
(MIN. 15 - MAX. 20 PERS.)
t.e.m. 11 jaar
gratis
van 12 t.e.m. 18 jaar

€ 1,00

vanaf 19 jaar

€ 2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis
Houders UiTPAS Hasselt: gratis
Studenten: € 1,00
Gids: € 60,00
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LIMBURG

Stalkerweg - 3690 Zutendaal / www.lieteberg.be

Lieteberg:

Blotevoetenpad - Entomopolis (insectenmuseum)
- Vlinderkoepel
Laat je tenen tintelen en
wandel op blote voeten
door Lieteberg!
Entomopolis - “Fascinerende
Microkosmos” neemt je mee in de
wonderbaarlijke en geheimzinnige
wereld van de insecten. Het verrassende
museum is gelegen in het hoofdgebouw
van het bezoekerscentrum in
Lieteberg. Nadat je ondergedompeld
bent in het boeiende bestaan van de
miljoenen kriebelende beestjes, word je
uitgenodigd om op ontdekkingstocht te
gaan in de vrije natuur.
Blotevoetenpad!
Geef je voeten de vrijheid en kom
in Zutendaal proeven van het eerste
blotevoetenpad van Vlaanderen.
Voel met je zintuigen en je voeten de
bijzondere prikkels van hout, stenen,
boomsnippers, gras, leem en water op
een gecontroleerd parcours dat enkel
toegankelijk is op blote voeten.
Onze overdekte Vlinderkoepel herbergt
uitsluitend binnenlandse soorten en is
daardoor weersafhankelijk.
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WANNEER GELDIG
Blotevoetenpad en Vlinderkoepel:
- Op zon- en feestdagen van 12 maart t.e.m.
6 november (het Blotevoetenpad is onder alle
weersomstandigheden in deze periode open)
Entomopolis:
- Het hele jaar door

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren van elke activiteit:
kijk op de website.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus 45 richting Maastricht of de “G7”
- Afstappen in Zutendaal centrum
- Vanaf de bushalte nog 15 min. te voet

EXTRA INFO
- Er is een aparte toegang voor rolstoelgebruikers (op vertoon van een officiële kaart):
Zuurbroekstraat 16, 3690 Zutendaal. Aanmelden
aan de slagboom.
- Het combiticket omvat de toegang tot het Blotevoetenpad, de Entomopolis en de Vlinderkoepel.
De Vlinderkoepel kan niet apart bezocht worden.
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GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
Blotevoetenpad t.e.m. 120 cm € 2,00
Blotevoetenpad vanaf 120 cm

€ 3,00

Entomopolis t.e.m. 120 cm

€ 2,00

Entomopolis vanaf 120 cm

€ 3,00

Combiticket t.e.m. 120cm

€ 4,50

Combiticket vanaf 120 cm

€ 6,00

GROEPEN (MIN. 20 PERS.)
Blotevoetenpad

€ 2,00

Entomopolis

€ 2,00

Combiticket

€ 4,50

LIMBURG
Fonteintjestraat - 3582 Beringen / www.toerismeberingen.be/fonteintje

Recreatieoord ‘t Fonteintje
Geef ruimte aan je
kinderen en geniet
samen van een gezellige
namiddag spelen.

NIEUWE NAAM

WANNEER GELDIG
- Van 2 april t.e.m. 6 november
- Buiten schoolvakanties gesloten op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag

OPENINGSUREN

Veel mensen kennen het recreatieoord
als ‘het Kapelleke’, omdat het gegroeid
is rond de kapel van Onze-LieveVrouw-aan-de-staak, al sinds 1826 een
bedevaartsoord. In dit bosgebied staat
de uitkijktoren centraal.
Boven op de toren kijk je uit over het
typische Kempenlandschap. Er zijn
trickpinbanen, een speeltuin, minigolf
en meer.

Buiten schoolvakanties:
- Op woensdag, zaterdag, zon- en feestdagen:
van 13 u. tot 18 u.
Tijdens schoolvakanties:
- Paasvakantie: elke dag van 13 u. tot 18 u.
- Zomervakantie: elke dag van 10 u. tot 20 u.
- Herfstvakantie: elke dag van 13 u. tot 17 u.

GRATIS

GRATIS

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Beringen
- Vanuit Beringen 7,5 km met de auto
(niet bereikbaar met het openbaar vervoer)

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Minigolf

€ 1,00

Trickpin

€ 1,00

EXTRA INFO
- Het recreatieoord is gelegen op 5 km van
be-MINE: je kan er op ontdekking in het Mijnmuseum, spelen op de Avonturenberg, klimmen
en boulderen bij Alpamayo, duiken en snorkelen
bij Todi, zwemmen bij Sportoase, funshoppen op
be-MINE Boulevard, wandelen en fietsen over het
Kolenspoor of mountainbiken op de flanken van
de mijnterril.
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LIMBURG

Vrankrijk 22 - 3740 Bilzen / www.kinderrijck.be

KinderRijck
Ravotten met je vrienden
tot je erbij neervalt:
dat is KinderRijck!
Welkom in KinderRijck!
Volledig in de sfeer van ridders en
jonkvrouwen, kastelen, draken,...
waar kinderen centraal staan en
zich kunnen uitleven en ontspannen.
5 000 m2 speelplezier waar kinderen
van 0 tot 14 jaar naar hartenlust
kunnen ravotten, ook ideaal
voor schoolreizen, verjaardagen,
verenigingen,...

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Tijdens schoolvakanties: alle dagen open
- Buiten schoolvakanties: open op woensdag,
zaterdag en zondag
- Gesloten op 24 en 25 december

OPENINGSUREN
- Tijdens schoolvakanties
(uitgezonderd juli en augustus):
alle dagen van 10 u. tot 19 u.
- Tijdens juli en augustus:
alle dagen van 10 u. tot 18 u.
- Buiten de schoolvakanties:
op woensdag van 10 u. tot 18 u.
op zaterdag en zondag van 10 u. tot 19 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 6 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Bilzen
- Vanaf het station 15 min. te voet
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 14 jaar

€ 7,00

vanaf 15 jaar

gratis

LIMBURG
Gouverneur Verwilghensingel 70 - 3500 Hasselt / www.plopsa.be

Plopsa Indoor Hasselt
Buitengewoon veel
binnenpret!

WANNEER GELDIG

Weer of geen weer? Kleine avonturiers
tussen 2 en 10 jaar en hun ouders
komen áltijd oren en ogen te kort op
de 25 betoverende attracties van Plopsa
Indoor Hasselt!
Laat je onderdompelen in de magische
wereld van je favoriete Plopsa-helden.
Trek op verkenning in Maya’s Wereld,
voel de kriebels in je buik op de Wickie
Coaster en scheep in voor het avontuur
met Piet Piraat op De Scheve Schuit. Bij
mooi weer amuseer je je te pletter in
de ruime buitenzone met de Dansende
Fonteinen en het K3-Verkeerspark.

- Het hele jaar door
- Voor de exacte geldigheidsperiode:
kijk op de website

OPENINGSUREN
- Voor een actueel overzicht van de openingsuren:
kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER

BETALEND

Trein naar Hasselt
- In Hasselt bus H3 richting Grenslandhallen
- Afstappen aan halte “Grenslandhallen”
- Van bushalte nog 50m te voet

Bovendien geniet je dagelijks van een
gratis liveshow, een confettidans en
Meet & Greets met je Plopsa-helden!

€ 10,00

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 85 cm

gratis

van 85 cm t.e.m. 100 cm

€ 12,99

van 100 cm t.e.m. 69 jaar

€ 16,50

vanaf 70 jaar

€ 12,99

Rolstoelbegeleiders: gratis
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LIMBURG

B-Mine 1 - 3582 Beringen / www.todi.be

Snorkelen bij TODI
De ultieme
snorkelbeleving!

WANNEER GELDIG

TODI creëerde in Beringen, België een
unieke ervaring waarbij bezoekers actief
en emotioneel betrokken raken. Bij
TODI is het mogelijk om in optimale en
veilige omstandigheden te snorkelen
tussen een bijzondere samenstelling
van ‘s werelds mooiste tropische
zoetwatervissen.
We zullen ruim 30 verschillende
soorten vissen hebben en in totaal
meer dan 5000. Onze vissen zwemmen,
schuilen en broeden tussen levensechte
decorelementen zoals grotten, een
mijngang, autowrakken en zelfs
een onderwatercafé. Dat maakt van
TODI het meest verrassende indoor
duikcentrum in Europa.
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- Telkens op woensdag, vrijdag, zaterdag en
zondag
- Tijdens schoolvakanties: alle dagen open

OPENINGSUREN
- Telkens van 12 u. tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Beringen
- In Beringen bus 58 richting Lommel
- Afstappen aan halte “Beringen-Mijnen”

EXTRA INFO
- Meld je aan bij de onthaalbalie op het tijdstip
dat vermeld staat op je reservatiebewijs.
- Een snorkelsessie geeft 2 uur toegang tot de
‘Experience Zone’.
- Snorkelmasker, duikpak en vinnen zijn inbegrepen in de prijs.
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GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
2 uur snorkelen

€ 11,00

LIMBURG
Elzen 145 - 3920 Lommel / www.dagjecenterparcs.be/vossemeren

Center Parcs De Vossemeren:
Aqua Mundo
Een dagje uit naar De
Vossemeren is een dagje
uit om niet te vergeten.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari, 17 en 18 april, 26 mei,
5 juni, 1 en 11 november, 25 december
- Voor de exacte openingsdagen:
kijk op de website

Een dagje uit naar Center Parcs
De Vossemeren is alles wat je van
een heerlijke dagje weg verwacht!

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

In het veilige Kinder-doe-bad hebben
de kleintjes de tijd van hun leven.
Snelheidsduivels amuseren zich kostelijk
met de razendsnelle afdaling van de
wildwaterbaan of in de supercoole
glijbaan de Monkey Splash.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER

BETALEND

Trein naar Lommel
- In Lommel belbus 713 (op voorhand reserveren)
richting Lommel Vreyshoring
- Afstappen aan halte “Lommel Vossemeren”
- Van bushalte nog 900m te voet

EXTRA INFO
- Toegang tot de binnenspeeltuin is niet in
de prijs inbegrepen. De prijs hiervoor bedraagt
€ 4,00 voor volwassenen (vanaf 12 jaar) en
€ 8,00 voor kinderen (3 t.e.m. 11 jaar).
- Aanmelden op maandag en vrijdag
bij de Infodesk (ingang Aqua Mundo).
- Aanmelden op overige dagen bij de receptie
(hoofdgebouw ingang park).
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€ 6,00

BETALEND

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

€ 10,50

vanaf 12 jaar

€ 12,50

Deze prijzen zijn maximumprijzen. De inkomprijs is afhankelijk van de bezetting van het
park en de periode* en schommelt voor een
kind tussen de minimumprijs van € 5,50 en de
maximumprijs van € 10,50 en voor een volwassene tussen de minimumprijs van € 6,50 en de
maximumprijs van € 12,50. (*de periode met
prijzen die het park hanteert, kan je terugvinden
op de website)
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LIMBURG

Erperheidestraat 2 - 3990 Peer / www.dagjecenterparcs.be/erperheide

Center Parcs Erperheide:
Aqua Mundo
Geniet van een dagje
vakantie bij Center Parcs
Erperheide!
Een dagje zwemmen bij Center Parcs
Erperheide is alles wat je van een
heerlijk dagje weg verwacht! Snelle
stromingen, bochten, hobbels...
Snelheidsduivels amuseren zich kostelijk
met de razendsnelle afdaling van de
wildwaterbaan.
In het veilige Kinder-doe-bad hebben
de kleintjes de tijd van hun leven.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Voor de exacte openingsdagen:
kijk op de website

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Neerpelt
- In Neerpelt bus 33 naar ’t Poorthuis te Peer
- Daar overstappen op bus 302 richting Maaseik
- Afstappen aan halte “Grote-Brogel Smeetshof”
- Van bushalte nog ongeveer 20 min. te voet

EXTRA INFO
- Toegang tot de binnenspeeltuin BALUBA is niet
in de prijs inbegrepen.
- Prijs BALUBA Speelwereld:
€ 6,50 per kind (3 t.e.m. 11 jaar) en € 3,00 per
volwassene (vanaf 12 jaar).

BETALEND
€ 6,00

BETALEND

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

€ 10,50

vanaf 12 jaar

€ 12,50

Deze prijzen zijn maximumprijzen. De inkomprijs is afhankelijk van de bezetting van het
park en de periode* en schommelt voor een
kind tussen de minimumprijs van € 4,00 en de
maximumprijs van € 10,50 en voor een volwassene tussen de minimumprijs van € 5,00 en de
maximumprijs van € 12,50. (*de periode met
prijzen die het park hanteert, kan je terugvinden
op de website)
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LIMBURG
Dommelslagdreef 12 - 3900 Pelt / www.lagopelt.be

LAGO Pelt Dommelslag:
subtropisch zwemparadijs
(groepen van max. 10 personen)
Meer water, meer plezier,
bij Lago Pelt Dommelslag!
Lago Pelt Dommelslag is zoveel meer
dan enkel een zwembad!
Wij bieden een unieke beleving
voor jong en oud! Laat je verrassen
door het zinnenprikkelend aanbod:
een recreatiebad met spectaculaire
wildwaterbaan, buitenbad, kinderbad
met waterspeeltuin,… en een wellness
met sauna’s, bubbelbad, stoombad en
zo veel meer. Ben jij het sportieve type,
dan kan je terecht in het sportbad.

WANNEER GELDIG
- Heel het jaar door
- Gesloten op 1 januari, 1 en 2 september &
24, 25 en 31 december
- Voor de exacte openingsdagen:
kijk op de website

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

GRATIS

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Neerpelt
- Vanaf het station nog 500m te voet

EXTRA INFO
- Opgelet: kinderen jonger dan 10 jaar moeten
verplicht vergezeld zijn van een volwassene.
- Kledingvoorschriften en intern reglement:
www.lago.be/pelt/praktisch.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
(MAX. 10 PERS.)
t.e.m. 3 jaar
€ 2,30
van 4 t.e.m. 15 jaar

€ 5,60

van 16 t.e.m. 64 jaar

€ 8,20

vanaf 65 jaar

€ 7,00

87

VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL

88

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

Daguitstappen
Provincie Vlaams-Brabant &
Brussel
NAAM DAGUITSTAP

LOCATIE

PAG.

CULTURELE & HISTORISCHE ATTRACTIES
Beersel

90

Atomium

Brussel

91

Autoworld

Brussel

92

BELvue museum

Brussel

93

Choco-Story Brussels

Brussel

94

Coudenbergpaleis

Brussel

95

Experience.brussels, (her)ontdek heel Brussel!

Brussel

96

Hallepoort Expo Magical Theaters

Brussel

97

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Brussel

98

MIM - Muziekinstrumenten Museum

Brussel

100

Musea van de stad Brussel - Broodhuis

Brussel

101

Musea van de Stad Brussel - Mode en Kant Museum

Brussel

102

Musea van de Stad Brussel - Riolenmuseum

Brussel

103

Museum Kunst en Geschiedenis

Brussel

104

Planetarium Brussel

Brussel

105

Belgian Chocolate Village

Koekelberg

106

Leuven: een aanrader voor heel de familie!

Leuven

107

Stadsgolf in Leuven

Leuven

108

Train World, een spoorwegavontuur voor jong en oud

Schaarbeek

109

Het AfricaMuseum, Tervuren

Tervuren

110

Belevingscentrum ‘14-’18 Tildonk

Tildonk

111

Plantentuin Meise

Meise

112

Provinciedomein Huizingen

Huizingen

113

Tervuren, royaal in ‘t groen!

Tervuren

114

Mini-Europa

Brussel

115

Check4

Holsbeek

116

Provinciedomein Halve Maan Diest

Diest

117

Provinciedomein Kessel-Lo: ploeterbad

Leuven (Kessel-Lo)

118

Dijle Floats: Afvaarten, Outdoor, Sport en Spel

Oud-Heverlee

120

VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL

Kasteel van Beersel

NATUURPARKEN

PRET- EN THEMAPARKEN

WATERATTRACTIES
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Lotsestraat - 1650 Beersel / www.visitbeersel.be

Kasteel van Beersel
Beleef de rijke geschiedenis
van het kasteel van
Beersel via de QRaudiotour.
Bekijk enkele archeologische vondsten
van dichtbij en kom meer te weten over
het dagelijks leven in een middeleeuwse
burcht.
Geniet tijdens je wandeling rond
het kasteel van de verschillende
uitzichten rondom. Sta versteld van het
panoramisch zicht op het Pajottenland
en de Zennevallei vanuit de torens.
Dompel je onder in de fantasiewereld
van onze jongste bezoekers tijdens de
gezinszoektocht. Ontdek op een speelse
manier alle bezienswaardigheden van
Beersel via het mega-memoryspel.

WANNEER GELDIG
- Van 1 maart t.e.m. 30 november
- Gesloten op maandag
- In maart en november enkel open op zaterdag en
zondag

OPENINGSUREN
Van 1 t.e.m. 31 maart & van 1 t.e.m. 30 november:
- Op zaterdag en zondag: van 11 u. tot 17 u.
Van 1 april t.e.m. 31 mei & van 1 september
t.e.m. 31 oktober:
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 13 u. tot 17 u.
- Op zaterdag en zondag: van 11 u. tot 17 u.
Van 1 juni t.e.m. 31 augustus:
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Beersel
- Vanaf het station nog 100m te voet
OF
- In Beersel bus 154 richting DrogenbosAnderlecht
- Afstappen aan halte “Beersel, Lotsestraat”

EXTRA INFO
- De drie torens van het kasteel zijn enkel te
bereiken via de authentieke trappen zonder
handleuning.
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GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

€ 1,00

vanaf 12 jaar

€ 3,00

Gids: € 80,00
BezoekersGids: in boekvorm beschikbaar in
4 talen (Nl - Fr - Eng - Dui): € 5,00

VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL

Atomiumplein 1 - 1020 Brussel / www.atomium.be

Atomium
Onaantastbaar symbool
aan het Brusselse
firmament… De
topattractie van België!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door

OPENINGSUREN

Het Atomium is noch toren, noch
piramide, eerder kubusvormig, een
beetje sferisch, het midden houdend
tussen beeldhouwkunst en architectuur,
een overblijfsel uit het verleden met
werkelijk futuristische kenmerken,
museum en tentoonstellingsruimte…
Het is tegelijkertijd een voorwerp,
een plaats, een ruimte, een utopie
en een symbool, uniek in de wereld,
dat ontsnapt aan elke vorm van
classificatie.

- Elke dag: van 10 u. tot 18 u.
(kassa sluit om 17.30 u.)
- Op 24 en 31 december: van 10 u. tot 16 u.
(kassa sluit om 15.15 u.)
- Op 25 december: van 12 u. tot 18 u.
(kassa sluit om 17.30 u.)

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Zuid
- In Brussel-Zuid metrolijn 6 richting Heizel
- Afstappen aan halte “Heizel”
- Vanaf de metrohalte nog 600m te voet

EXTRA INFO
- Reservatie gids: minstens 3 weken op voorhand.

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 17 jaar

€ 4,00

vanaf 18 jaar

€ 8,00

Gids op aanvraag (via e-mail): € 80,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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Jubelpark 11 - 1000 Brussel / www.autoworld.be

Autoworld
Laat je onderdompelen
in de geschiedenis
van de Automobiel.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door

OPENINGSUREN
- Van maandag t.e.m. vrijdag: van 10 u. tot 17 u.
- Zaterdag en zondag: van 10 u. tot 18 u.

Autoworld, more than a museum!

Tickets te koop tot 45 min. voor sluitingstijd.

Autoworld is ondergebracht in één
van de prestigieuze hallen van het
Jubelpark, gebouwd in 1880, naar
aanleiding van de 50ste verjaardag
van België. Meer dan 250 voertuigen
(auto’s, vrachtwagens en motorfietsen)
worden er permanent tentoongesteld.
Je ontdekt er de fabelachtige
geschiedenis van de auto van 1896 tot
nu. Hier en daar zijn er themazones
ingericht, zoals de ‘Sport & Competitie
zone’ en de ‘Belgische zone’.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- In Brussel-Centraal metro 1 richting Stokkel of
metro 5 richting Hermann-Debroux
- Afstappen aan halte “Merode”
- Vanaf metrohalte nog 500m te voet

Autoworld is een museum dat
voortdurend evolueert. Het hele
jaar door worden er tijdelijke
tentoonstellingen georganiseerd
over verschillende thema’s die verband
houden met de auto.
Meer informatie over de kalender
van de tentoonstellingen vind je op
www.autoworld.be
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 11 jaar

€ 5,00

vanaf 12 jaar

€ 6,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Audiogids: gratis
Gids: € 85,00 (vanaf 10 pers.)

VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL

Paleizenplein 7 - 1000 Brussel / www.belvue.be

BELvue museum
Het BELvue is hét museum
over België en zijn
geschiedenis.
Het museum belicht België aan de
hand van 7 hedendaagse thema’s en
een galerij van 200 Belgische objecten.
Met zijn sterke scenografie, kunstzinnige
opstellingen en verrassende objectengalerij presenteert het museum
historische inhoud op een eigentijdse
wijze.
Gevestigd in een prachtig gebouw van
de 18de eeuw naast het Koninklijk
Paleis, dompelt het BELvue museum je
onder in België en al zijn fascinerende
facetten. De Belgische cultuur in de
brede zin van het woord!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december
- Op maandag enkel voor groepen

OPENINGSUREN:
- Dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9.30 u. tot 17 u.
- Zaterdag, zon- en feestdagen en tijdens schoolvakanties: van 10 u. tot 18 u.
- Maandag (enkel voor groepen): van 9.30 u. tot
17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog 500m te voet
OF
- In Brussel-Centraal tram 92 of 94
- Afstappen aan halte “Park”
- Vanaf de tramhalte nog 100m te voet
OF
- In Brussel-Centraal bus 27, 38, 71 of 95
- Afstappen aan halte “Koning”
- Vanaf de bushalte nog 100m te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf 18 jaar

€ 3,00

Audiogids: gratis
Elke woensdagnamiddag (vanaf 14 u.): gratis
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Stoofstraat 41 - 1000 Brussel / www.choco-story-brussels.be

Choco-Story Brussels
Neem een duik in de
wereld van cacao en
chocolade!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december
- Gesloten van 10 t.e.m. 21 januari

Doorkruis een Mayatempel daar waar
de cacaobonen 5000 jaar geleden
werden geconsumeerd, stap aan boord
van de boot van Cortez die deze bonen
meebracht naar Europa, ontdek hoe
de chocolade werd verbruikt aan het
Franse Hof in de 17de eeuw en daarna
hoe een praline werd vervaardigd in
het begin van de 20ste eeuw in België.
De cultuur van cacao en haar transformatie zullen geen geheimen meer
hebben voor jou.

OPENINGSUREN
- Dagelijks van 10 u. tot 18 u.
- Laatste toegang om 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 5 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog 400m te voet

Demonstratie, degustatie en audiogids
zijn inbegrepen in het bezoek.

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

€ 4,50

van 12 t.e.m. 26 jaar

€ 6,00

van 27 t.e.m. 64 jaar

€ 6,50

vanaf 65 jaar

€ 6,00

GROEPEN
(MIN. 15 - MAX. 20 PERS.)
t.e.m. 2 jaar
gratis
van 3 t.e.m. 26 jaar

€ 4,00

vanaf 27 jaar

€ 5,50

Audiogids: gratis
Gids: € 90,00
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VLAAMS-BRABANT
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Paleizenplein 7 - 1000 Brussel / www.coudenberg.brussels/nl

Coudenbergpaleis
Een ondergrondse
ontdekkingsreis in het
paleis van Keizer Karel.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari, 21 juli en 25 december

OPENINGSUREN

Ooit werd Brussel gedomineerd door
het reusachtige Coudenbergpaleis.
Keizer Karel en het kruim van de
Europese adel verbleven er tussen
de twaalfde en de achttiende eeuw.
Tot het noodlot toesloeg en een brand
het prachtige gebouw verwoestte.
Vele resten bleven echter intact en
verdwenen... onder de grond. Nu is het
een betoverende archeologische site,
een netwerk van gewelfde gangen,
zalen en verborgen kamers.
Tijdens een bezoek ontdek je de
hoofdgebouwen van het paleis en
flaneer je door de Isabellastraat,
die nu onder de grond ligt!

- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9.30 u. tot 17 u.
- Op zaterdag en zondag: van 10 u. tot 18 u.
- Tijdens Belgische schoolvakanties: van 10 u. tot
18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog 500m te voet

EXTRA INFO
- De ingang van het Coudenbergpaleis is dezelfde
als die van het BELvue museum.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf 18 jaar

€ 3,00
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Koningsstraat 4 - 1000 Brussel / www.experience.brussels

Experience.brussels,
(her)ontdek heel Brussel!
Hét vertrekpunt voor de
(her)ontdekking van de
ziel van Brussel.
(Her)ontdek een verrassende en
boeiende stad! Alle moderne middelen
zijn hier ingezet om wat je moet of
wil weten op een spannende, grappige
of pakkende manier hapklaar op te
dienen.
Experience.brussels is dan wel een
tentoonstelling en super interessant,
maar nooit saai of belerend. Je stapt
er buiten met antwoorden op je
vragen, maar ook een heleboel frisse
plannen en voornemens, een paar
woorden zalig Brussels dialect én een
gepersonaliseerde gif of kaart uit de
fotobooth.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december

OPENINGSUREN
- Van maandag t.e.m. vrijdag: van 9.30 u. tot
17.30 u.
- Zaterdag, zon- en feestdagen: van 10 u. tot 18 u.
- Laatste toegang 30 min. voor de sluitingstijd.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog 10 min. te voet

EXTRA INFO
- De tentoonstelling is toegankelijk voor mensen
met beperkte mobiliteit. Zij kunnen het gebouw
binnen langs de toegang ter hoogte van
Koningsstraat 6.

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Bezoek tentoonstelling

GROEPEN
(MIN. 6 - MAX. 25 PERS.)
Deelname pedagogische
€ 1,00
activiteit

Groepsbegeleiders: gratis
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gratis

VLAAMS-BRABANT
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Zuidlaan 150 - 1000 Brussel / www.kmkg-mrah.be/nl/hallepoort

Hallepoort Expo Magical Theaters
De tentoonstelling “Magical
Theatres” laat de magische
wereld van kleine theaters
met hun kleurrijke decors
en papieren acteurs
herleven.
Papiertheater, miniatuurtheater,
tafeltheater,… ooit was het een bron van
vermaak voor jong en oud. Nu is het
amper nog gekend. De Hallepoort opent
de deuren naar een wereld vol verhalen:
van de drama’s van Shakespeare tot de
sprookjes van de gebroeders Grimm.
De tentoonstelling “Magical Theatres”
vindt plaats op de derde verdieping van
het Hallepoort Museum. De feeërieke
Hallepoort is een overblijfsel van
de tweede stadswal van Brussel. De
permanente opstelling vertelt over
de tijd dat Brussel een ommuurde
stad was en vanaf de weergang
kunnen bezoekers genieten van
een indrukwekkend panorama. De
jaarlijkse tijdelijke tentoonstellingen
focussen op de diverse aspecten van
het dagelijkse leven van vroeger en nu
en putten hiervoor regelmatig uit de
verzamelingen Europese etnologie van
de Koninklijke Musea.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op vrijdag
- Gesloten op 1 januari, op 1 mei,
op 1 en 11 november & op 25 en 31 december

OPENINGSUREN
- Van maandag t.e.m. donderdag:
van 9.30 u. tot 17 u.
- Zaterdag en zondag:
van 10 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Zuid
- Vanaf het station nog 1 km te voet
OF
- In Brussel-Zuid metro (lijn 2, 3, 4 en 6), bus (lijn
27, 48, 134, 136, 137, 365, W) of tram (lijn 3, 4, 51)
- Afstappen aan halte “Hallepoort”

EXTRA INFO
- Zolder en panorama op de weergang zijn alleen
beschikbaar met de trappen.
- Een gids bijboeken is mogelijk. Gelieve
hiervoor rechtstreeks contact op te nemen
met Hallepoort.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf 19 jaar

€ 6,00

Audiogids: gratis
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Regentschapstraat 3 - 1000 Brussel / www.fine-arts-museum.be

Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België
De collecties van de
Koninklijke Musea
zijn een afspiegeling
van de geschiedenis
van de beeldende
kunst – schilderkunst,
beeldhouwkunst,
tekeningen – van de
15e eeuw tot vandaag.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari, 1 mei,
1 en 11 november & 25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10 u. tot 17 u.
- Zaterdag en zondag: van 11 u. tot 18 u.
- Op 24 en 31 december sluiten de musea om 14 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

Deze parel van de Belgische culturele
instellingen omvat verschillende
collecties.
Naast de grootste verzameling ter
wereld van de Belgische surrealist
René Magritte, ontdek je er ook:
- het Old Masters Museum, de tweede
grootste collectie ter wereld van Bruegel
de Oude en de meesterwerken van de
Oude kunst van de 15de tot 18de eeuw!
- het Fin-de-Siècle Museum, een duik in
het bruisende Brussel van 1900.
- het Modern Museum (selectie), een
telkens vernieuwde selectie van
moderne meesters!
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog 550m te voet

EXTRA INFO
- Ingang rolstoelgebruikers:
Old Masters: Regentschapstraat 1A
Magritte: Koningsplein 2
Kijk op de website voor meer informatie om
jouw bezoek te organiseren.
- De selectie Modern is inbegrepen in het Old
Masters ticket.
- De prijzen gelden per museum.
- Als je graag meer dan 1 museum bezoekt, kan je
een voordelig combiticket kopen.
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VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL

PRIJZEN PER PERSOON
MAGRITTE MUSEUM
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf 19 jaar

€ 3,00

DUOTICKET
THE OLD MASTERS MUSEUM + FIN-DE-SIÈCLE
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf 19 jaar

€ 3,00

COMBITICKET
MAGRITTE MUSEUM + THE OLD MASTERS MUSEUM + FIN-DE-SIÈCLE
t.e.m. 18 jaar
gratis
vanaf 19 jaar

€ 5,00

PRIJZEN PER GROEP (MIN. 8 - MAX. 15 PERS.)
MAGRITTE MUSEUM (INCLUSIEF GIDS)
Groepsbezoek

€ 105,00

THE OLD MASTERS MUSEUM + FIN-DE-SIÈCLE (INCLUSIEF GIDS)
Groepsbezoek

€ 105,00

Groepsbegeleiders: gratis vanaf 5 personen
Gids: € 105,00
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Hofberg 2 - 1000 Brussel / www.mim.be

MIM Muziekinstrumenten Museum
Het MIM biedt een
chronologisch parcours
van muziek over de hele
wereld.
In een prachtig gerestaureerd complex
midden in Brussel, dat bestaat uit
een art nouveau gedeelte en een
classicistisch gedeelte, bewaart deze
federale wetenschappelijke instelling
9000 muziekinstrumenten. De 1100
interessantste en meest sprekende
exemplaren staan opgesteld in
4 tentoonstellingszalen, omkaderd
door beeldmateriaal en tekstpanelen.
Daarnaast heeft het MIM ook een
concertzaal, een ruimte voor workshops
(enkel voor groepen op reservatie), een
museumwinkel, een bibliotheek en
helemaal bovenaan een restaurant met
terras, waar het adembenemde uitzicht
over de hoofdstad een uniek aroma
verleent aan het menu. Maar picknicken
kan ook in een speciaal daarvoor
ingerichte ruimte.
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NIEUW

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari, op 1 mei,
op 1 en 11 november en op 25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9.30 u. tot 17 u.
- Op zaterdag, zon- en feestdagen:
van 10 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog 400m te voet

EXTRA INFO
- Het museum is rolstoeltoegankelijk met ramp
en lift en toegankelijk toilet. Check vooraf de
website voor eventuele aankondigingen.
- Een gids bijboeken is mogelijk. Gelieve hiervoor
rechtstreeks contact op te nemen met MIM.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf 19 jaar

€ 8,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Mensen met een beperking: gratis
Pers, personeel van de POD Wetenschapsbeleid,
ICOM-leden, Brussels Card, museumPASS: gratis

VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL

Grote Markt - 1000 Brussel / www.brusselscitymuseum.brussels/nl

Musea van de stad Brussel Broodhuis
Een stad in permanente
verandering, 1000 jaar
geschiedenis in het
Museum van de Stad
Brussel.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari, 1 mei, 1, 2 en 11 november &
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.

In het Broodhuis duik je in het Brusselse
verleden. Kunstwerken, maquettes en
andere voorwerpen geven een divers
beeld en schetsen de ontwikkeling
van de stad Brussel. De maquette van
de stad in de 13de eeuw is bijzonder
leerrijk.
In het museum is ook het enige echte
beeldje van Manneken-Pis te zien. In het
toegangsticket is een bezoek aan de
garderobe van Manneken-Pis (Eikstraat
19) begrepen.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog 10 min. te voet
- Er zijn ook verschillende trams en bussen die
naar het centrum rijden (halte “Grote Markt”,
“Centraal Station” en “Beurs”)

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf 19 jaar

€ 4,00

GROEPEN
(MIN. 10 - MAX. 25 PERS.)
t.e.m. 18 jaar
gratis
vanaf 19 jaar

€ 3,00

Inwoners van Brussel: gratis
Audiogids: gratis
Rondleiding met gids: € 50,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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Violetstraat 12 - 1000 Brussel / www.fashionandlacemuseum.brussels/nl/

Musea van de Stad Brussel Mode en Kant Museum
Elk jaar een nieuwe
ontdekking van mode
door de geschiedenis.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari, 1 mei, 1, 2 en 11 november &
25 december

Het Mode en Kant Museum heeft een
rijke collectie kledij en accessoires
gaande van de 17de eeuw tot nu.
Op jaarlijks wisselende thematentoonstellingen worden delen van
deze collectie getoond. Gelieve de
website van het museum te raadplegen
voor meer info over de nieuwe
tentoonstellingen.

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog 10 min. te voet
- Er zijn ook verschillende trams en bussen die
naar het centrum rijden (halte “Grote Markt”,
“Beurs” en “Centraal Station”)

EXTRA INFO
- Rolstoelingang is aan de zijkant van het
gebouw.

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf 19 jaar

€ 4,00

GROEPEN
(MIN. 10 - MAX. 20 PERS.)
t.e.m. 18 jaar
gratis
vanaf 19 jaar
Inwoners van Brussel: gratis
Rondleiding met gids: € 50,00
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€ 3,00

VLAAMS-BRABANT
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Octrooipaviljoen - Anderlechtse Poort - 1000 Brussel / www.sewermuseum.brussels

Musea van de Stad Brussel Riolenmuseum
Ontdek wat er onder onze
voeten op straat gebeurt.
Wist je dat het riolennet onder de stad
Brussel bijna 350 km lang is? Kilometers
ondergrondse vertakkingen die elke dag
duizenden kubieke meters afvalwater
verzwelgen. Het Riolenmuseum nodigt
je uit voor een ongewone reis door deze
verborgen levensnoodzakelijke aders
van Brussel.
Een heel apart en levend museum, met
de Zenne in de hoofdrol. Een museum
dat vertelt wanneer, waarom en hoe de
riolen werden aangelegd, dat het werk
van de mensen in deze ondergrondse
wereld onthult en de watercyclus in de
stad uitlegt.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag en zondag
- Gesloten op 1 januari, 1 mei, 1, 2 en 11 november &
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zaterdag: van 10 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Zuid
- In Brussel-Zuid trams 51 en 82 of bus 46
- Afstappen aan halte “Anderlechtse Poort”

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf 19 jaar

€ 4,00

GROEPEN
(MIN. 10 - MAX. 25 PERS.)
t.e.m. 18 jaar
gratis
vanaf 19 jaar

€ 3,00

Inwoners van Brussel: gratis
Rondleiding met gids: € 50,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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Jubelpark 10 - 1000 Brussel / www.kmkg-mrah.be

Museum Kunst en Geschiedenis
Maak een wereldreis
door de geschiedenis!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag

In het Jubelparkmuseum wandel je
van prehistorische vuistbijlen naar
Egyptische mummies. Je snuistert door
het Delfts aardewerk en zet een stap
achteruit om de indrukwekkende
Brusselse wandtapijten te bekijken.
Je gaat de Oosterse toer op tussen
de Aziatische boeddha’s en reist naar
de andere kant van de wereld om een
reuzenbeeld van Paaseiland te zien.
En dan is er nog de mooie collectie
van Belgische art nouveau…
Kortom, in het Jubelparkmuseum
doorkruis je de continenten van
de prehistorie tot de 20ste eeuw.

NIEUW

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9.30 u. tot 17 u.
- Op zaterdag en zondag: van 10 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- In Brussel-Centraal metrolijn 1 richting Stokkel
of 5 richting Hermann-Debroux
- Afstappen aan halte “Merode”
- Vanaf de metrohalte nog 600m te voet

EXTRA INFO
- Een gids bijboeken is mogelijk. Gelieve hiervoor
rechtstreeks contact op te nemen met het
museum.

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf 19 jaar

€ 4,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Mensen met een beperking: gratis
Leden van ICOM, personeelsleden van de
POD Wetenschapsbeleid, pers, Brussels Card,
MuseumPASS: gratis
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Boechoutlaan 10 - 1020 Brussel / www.planetarium.be

Planetarium Brussel
Verleg je grenzen in het
Planetarium van Brussel!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari & op 24, 25 en 31 december

Beleef een compleet nieuwe ervaring in
het Planetarium van Brussel: kijk links,
rechts, voor, achter én boven... je zit
gewoonweg ín het beeld! Op het
grootste koepelscherm van België
projecteren wij op spectaculaire
wijze een videobeeld zodat je
ondergedompeld wordt en je in een
andere wereld waant.
Reis mee tussen de planeten van ons
zonnestelsel, scheer over het oppervlak
van Mars en slalom tussen de ringen
van Saturnus waarbij je ze bijna
kan aanraken. Maar waarom hier al
stoppen? We kunnen zelfs de grenzen
van ons zonnestelsel of die van de
Melkweg overschrijden. Kortom, laat
je verleiden tot het verkennen van de
verste verten van het universum en
ontsluier mee de geheimen van ons
heelal.
Wij bieden 6 verschillende planetariumfilms aan, kijk op onze website
(www.planetarium.be) voor het uurrooster en meer info. De leeftijdsgrens
voor de films is 6 jaar. Wij hebben
ook een speciale kleuterfilm voor de
allerjongsten, van 3 tot en met 7 jaar,
deze speelt in het WE, op feestdagen en
tijdens de schoolvakanties om 10.30 u.

OPENINGSUREN
Buiten schoolvakanties, projectie om:
- Van maandag t.e.m. vrijdag: 16 u.
- Op woensdag: 14 u., 15 u. en 16 u.
- Weekend en feestdagen: 10.30 u. (speciaal voor de
allerkleinsten), 11.30 u., 12.30 u., 14 u., 15 u., 16 u.
Tijdens schoolvakanties, projectie om:
- Van maandag t.e.m. zondag om 10.30 u. (speciaal
voor de allerkleinsten), 11.30 u., 12.30 u., 14 u.,
15 u., 16 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 5 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Zuid
- In Brussel-Zuid metro 6 richting Koning Boudewijn
- Afstappen aan halte “Houba-Brugmann”
- Van metrohalte nog 500m te voet
OF
- In Brussel-Zuid bus 14 of 83 (richting Heizel),
tram 7 (richting Heizel), tram 51 of 93 (richting
Stadion)
- Afstappen aan eindhalte “Heizel” of “Stadion”
- Van bus- of tramhalte nog 500m te voet

EXTRA INFO
- Rolstoelingang is aan de achterkant van het
gebouw.
- Betalen aan de kassa graag met bancontact of
met cash.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 17 jaar

€ 4,00

van 18 t.e.m. 59 jaar

€ 5,00

vanaf 60 jaar

€ 4,00

GROEPEN (MIN. 20 PERS.)
t.e.m. 2 jaar

gratis

vanaf 3 jaar

€ 4,00

Mensen met een beperking (in familieverband,
niet in groep): gratis
Groepsbegeleiders van mensen met een beperking: gratis
Studenten: € 4,00
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De Neckstraat 20 - 1081 Koekelberg / www.belgianchocolatevillage.be

Belgian Chocolate Village
De Belgian Chocolate
Village, op de site van
de voormalige chocoladeen koekjesfabriek Victoria,
is één van Europa’s
grootste musea gewijd
aan chocolade.
Het decor in de route van het
museum toont elke fase van de
productie van chocolade, de
gebruikswijzen, de geschiedenis, de
heilzame effecten, de economie en de
diversiteit. Het parcours prikkelt alle
zintuigen van de bezoeker.
In het museum is er een unieke
tropische serre.

- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari en 25 december

OPENINGSUREN
- Weekdagen (behalve maandag): van 9.30 u. tot
18 u.
- Weekend, schoolvakanties en feestdagen:
van 10 u. tot 18 u.
- Tickets te koop tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Zuid
- In Brussel-Zuid metro 2 of 6 richting Simonis/
Boudewijn
- Afstappen aan halte “Simonis” of “Elisabeth”
- Vanaf de metrohalte nog 250m te voet

EXTRA INFO

Je kan ook deelnemen aan chocoladeateliers en je vindt er ook een boetiek
en een degustatiesalon.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 17 jaar

€ 4,00

vanaf 18 jaar

€ 5,00

- Het bezoek duurt ongeveer een uur.
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Gids: € 65,00

VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL

Naamsestraat 3 - 3000 Leuven / www.visitleuven.be

Leuven:
een aanrader voor heel de familie!
Geen stad in Vlaanderen
spreekt meer tot
de verbeelding dan
deze eeuwenoude
universiteitsstad.

Universiteitsbibliotheek en toren
- Elke dag van 10 u. tot 17 u. (na inruiling voucher
in het infokantoor van Toerisme Leuven)

Wandel door een rijk historisch
patrimonium. Bezoek het
prachtige gotische stadhuis en de
indrukwekkende universiteitsbibliotheek
en toren. Geniet van de joviale
Bourgondische stadscultuur en de rijke
biertraditie. Leuven, voor je het weet
ben je verkocht!

Trein naar Leuven
- Vanaf het station nog 1 km te voet
OF
- In Leuven verschillende buslijnen naar het
stadscentrum
- Afstappen aan halte “Leuven Rector De Somerplein”
- Vanaf de bushalte nog 140m te voet

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door

OPENINGSUREN
Toerisme Leuven
- Elke dag open van 10 u. tot 17 u. (behalve op
01/01 en 25/12) voor afhalen vouchers en
wandelplannen
Stadhuis
- Individuele bezoekers en groepen van minder
dan 10 personen (na inruiling voucher in het
infokantoor van Toerisme Leuven):
van maandag t.e.m. vrijdag om 17 u.,
zaterdag en zondag om 15 u.
- Groepen vanaf 10 personen reserveren een
(gratis) gids via het aanvraagformulier
- In andere talen (Frans en Engels) gelden andere
uren voor het bezoek.

EXTRA INFO
- Bezoek stadhuis: groepen vanaf 10 personen
reserveren minstens 3 weken voor het bezoek
een gids, enkel voor een rondleiding om 15 u. Bij
niet opdagen zal een annulatiekost aangerekend
worden.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
Wandelplannetjes
Voucher voor bezoek:
Universiteitsbibliotheek
en toren

gratis
gratis

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Voucher voor bezoek:
gratis
stadhuis
GROEPEN (MIN. 10 PERS)
Bezoek stadhuis
gratis
met gids

Gids: gratis
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Ladeuzeplein - 3000 Leuven / www.stadsgolf.be

Stadsgolf in Leuven
Je golft langs kerken,
over pleinen en ontdekt
de mooiste plekjes die
de stad te bieden heeft.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari

OPENINGSUREN

Bij stadsgolf gebruiken we originele
golfclubs en de daarbij horende
golftechniek met een lichter balletje.
De holes zijn alledaagse attributen uit
het straatbeeld zoals een standbeeld,
brugje, waterloop,...
Verder laten we je graag verrassen
door onze creativiteit die ervoor zorgt
dat elke hole een aparte beleving kent.
Stadgolf is door iedereen uitvoerbaar
en kan altijd en overal!

- Op maat van de groep
- Je huurt een pakket en kiest wanneer je speelt

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 4 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Leuven
- Vanaf het station nog 15 min. te voet

Wie beschikt er over een verborgen
straatgolftalent en wordt de winnaar
van de dag?
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
alle leeftijden

€ 8,00

PRIJZEN PER GROEP
GROEPEN (MIN. 10 PERS.)
groepsprijs

€ 85,00

Train World, een spoorwegavontuur
voor jong en oud
Beleef de geschiedenis van
de Belgische Spoorwegen
in het echt. Prachtige
stoomlocomotieven
en andere historische
collecties.
TRAIN WORLD: een reis door de tijd!
Gelegen in het hart van het Belgische
spoorwegnet, in het prachtig
gerestaureerd station van Schaarbeek,
nodigt Train World je uit voor een
unieke belevenis die al je zinnen zal
prikkelen.Het museum van de Belgische
spoorwegen laat de bezoekers zijn
indrukwekkende collectie, versterkt door
een uitstekende scenografie, ontdekken.

VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL

Prinses Elisabethplein 5 - 1030 Schaarbeek / www.trainworld.be/nl

WANNEER GELDIG
-

Het hele jaar door
Gesloten op maandag
Gesloten op 1 en 2 januari & op 25 december
Gesloten van 18 april t.e.m. 9 mei

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
- Laatste toegang om 15.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER

BETALEND
€ 1,12

Trein naar Schaarbeek
- Het museum bevindt zich naast de stationsingang

EXTRA INFO
- Reservatie gids: minstens 3 weken op voorhand

Train World is meer dan een spoorwegmuseum, het is een unieke spoorervaring die je van de allereerste
stoomlocomotieven tot de flitsende
hogesnelheidstreinen brengt! Het is een
plek waar elke ontdekking een emotie
oproept. Bezoekers van alle leeftijden
nemen enthousiast plaats in machines
die hen meevoeren naar een ander
tijdperk.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

vanaf 6 jaar

€ 5,00

Gids: € 110,00
Gezinsticket: € 20,00 in plaats van € 40,00
(2 volwassenen en max. 3 kinderen tot 18 jaar OF
1 volwassene en max. 4 kinderen tot 18 jaar)
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Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren / www.africamuseum.be

Het AfricaMuseum, Tervuren
Het AfricaMuseum,
een fascinerende wereld
voor jong en oud!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari, 1 mei en 25 december

Midden in het groen ligt het
impressionante AfricaMuseum, één
van de meest bekende AfricaMusea
ter wereld. Het museum is om vele
redenen uniek. Het is dé plek om
ondergedompeld te worden in de rijke
Afrikaanse geschiedenis, kunst, muziek,
rituelen… Ook hot topics zoals het
biodiversiteit, duurzame ontwikkeling
en het koloniale verleden komen
ruimschoots aan bod.
Enkele hoogtepunten voor kinderen:
• muziekinstrumenten om uit te testen
• een knutselhoek
• rumba-corner
• spelletjes op touchscreens
• een Virtual Reality beleving
(vanaf 8 jaar, enkel onder begeleiding
van de ouders)

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10 u. tot 17 u.
- Op zaterdag en zondag en tijdens schoolvakanties: van 10 u. tot 18 u.
- Laatste toegang 30 min. voor sluitingstijd.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- In Brussel-Centraal metrolijn 1 richting Stokkel
- Afstappen aan halte “Montgomery”
- Aansluitend tram 44 richting Tervuren
- Afstappen aan eindhalte “Tervuren Station”
- De tramhalte bevindt zich tegenover de toegang
van het museum
OF
Trein naar Leuven
- In Leuven bus 317 of 410 richting Tervuren
- Afstappen aan eindhalte “Tervuren Station”
- De tramhalte bevindt zich tegenover de toegang
van het museum

Combineer je bezoek met een
wandeling in de mooie parkomgeving.
Een korte wandeling door het park
leid je met de kinderen naar een
mooie grote speeltuin aan de rand van
Tervuren.
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IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf 18 jaar

€ 4,00

VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL

Kruineikestraat 5A - 3150 Tildonk / www.toerismevlaamsbrabant.be/oorlog

Belevingscentrum ‘14-’18 Tildonk
Ontdek verhalen uit het
dagelijkse leven tijdens
de Groote Oorlog.

WANNEER GELDIG
-

Word even Vlaams-Brabander tijdens
de Groote oorlog van ’14-’18. In het
voormalige Ursulinenklooster beleef
je de inval en de bezetting.

Het hele jaar door
Gesloten op maandag
Gesloten op 1, 2 en 3 januari
Gesloten van 24 t.e.m. 31 december

OPENINGSUREN

Persoonlijke verhalen zorgen voor
een unieke beleving die je terugbrengen
naar honderd jaar geleden.
Foto’s, anekdotes en pakkende levensverhalen geven je het gevoel alsof je er
zelf bij was.
Deze boeiende expo werd uitgebreid
met verhalen uit de actualiteit.
Ontdek de portretten en verhalen van
oorlogsvluchtelingen.

Van 1 april t.e.m. 31 oktober
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 18 u.
Van 1 november t.e.m. 31 maart
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Wespelaar-Tildonk
- In Wespelaar-Tildonk bus 284 richting
Mechelen-Leuven
- Afstappen aan halte “Tildonk St. Angela”
- Vanaf de bushalte nog 50m te voet

EXTRA INFO
- Op vertoon van een ticket van het Belevingscentrum krijg je korting bij een bezoek aan de
Universiteitsbibliotheek en -toren in Leuven.
- De EU Disability Card wordt aanvaard
(eudisabilitycard.be).
- Er is een sanitair blok met aangepast toilet
achteraan de gang, naast de brasserie.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 11 jaar

gratis

van 12 t.e.m. 25 jaar

€ 1,00

vanaf 26 jaar

€ 2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Gids: € 60,00
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Nieuwelaan 38 - 1860 Meise / www.plantentuinmeise.be

Plantentuin Meise
Plantentuin Meise, dat
is 92 hectare plant- en
wandelplezier!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 en 3 januari & 25 december

OPENINGSUREN:

Geniet van de indrukwekkende collectie
van meer dan 18.000 verschillende
soorten bloemen en planten.
Maak een wandeling onder de
majestueuze bomen in het domein,
neem een kijkje in het historisch kasteel
of kom je verwarmen in het tropische
Plantenpaleis.
Zomer, winter, herfst of lente: elk
seizoen is het mooist in Plantentuin
Meise!

November - februari:
- Dagelijks van 10 u. tot 17 u.
(tickets te koop tot 16 u.)
Maart - oktober
- Dagelijks van 10 u. tot 18 u.
(tickets te koop tot 16 u.)

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Noord of Londerzeel
- In Brussel-Noord of Londerzeel bus 250 of 251
- Afstappen aan halte “Plantentuin Meise”

EXTRA INFO
- Groepsbezoeken graag reserveren via
info@plantentuinmeise.be

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 17 jaar

€ 1,00

vanaf 18 jaar

€ 4,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Meise - Wolvertem: gratis
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Torleylaan 100 - 1654 Huizingen / www.provinciedomeinhuizingen.be

Provinciedomein Huizingen
Recreatiedomein in de
groene rand rond Brussel.
Het Provinciedomein Huizingen is een
uniek recreatiedomein, gelegen op
een boogscheut van Brussel. Makkelijk
bereikbaar met de auto of het
openbaar vervoer, is dit domein zeker
een bezoekje waard.
De toegang tot het domein is betalend
van 1 april t.e.m. 30 september, dan
zijn ook de betalende attracties open:
minigolf, minicars voor de allerkleinsten,
een roeivijver met pedalo’s en roeiboten
en een treintje dat je tot in de verre
uithoeken van dit grote domein brengt.
Wie langs het dierenpark loopt, komt
veel te weten over de wondere wereld
van het dierenrijk. Of leef je uit in één
van de speeltuinen!
De toegangsprijzen zijn democratisch.

WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 30 september
(uitgezonderd bij stormweer)

OPENINGSUREN
- Elke dag van 9 u. tot 20 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 5 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Buizingen
- Vanaf het station nog 30 min. te voet
Trein naar Huizingen
- Vanaf het station nog 20 min. te voet
Trein naar Halle
- In Halle bus 153 richting Drogenbos-Anderlecht
- Afstappen aan halte “Domein Huizingen”
OF
- In Halle bus 154 richting Drogenbos-Anderlecht
- Afstappen aan halte “Huizingen Kerk”
- Vanaf bushalte nog 5 min. te voet

GRATIS

GRATIS

GRATIS

AAN DE LEIBAND

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 3 jaar

gratis

vanaf 4 jaar

€ 1,50

EXTRA INFO
- Elektronische identiteitskaart is noodzakelijk
voor toegang tot het domein en zwembad.
- Honden toegelaten in het domein (met leiband).
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Markt 7B - 3080 Tervuren / www.visittervuren.be

Tervuren, royaal in ‘t groen!
Tervuren ligt in de
Druivenstreek tussen
Leuven en Brussel. Je kan
er wandelen en fietsen
in het mooie park en
het Zoniënwoud.
Het Zoniënwoud werd in 2017
gedeeltelijk erkend als UNESCOwerelderfgoed. Na grondige
renovatiewerken heropende ook het
Africa-Museum de deuren en de vele
historische gebouwen getuigen van
een rijk verleden. Start je bezoek
aan Tervuren in het toeristisch
bezoekerscentrum, een interactief
belevingscentrum waar Tervuren en
de ruimere regio worden voorgesteld.
Het is gratis toegankelijk en tijdens het
toeristische seizoen alle dagen open.
Ben je op zoek naar een boeiende
rondleiding of een leuke activiteit voor
kinderen? Dan zal Tervuren je zeker
wel bekoren. Ons gevarieerd aanbod
rondleidingen bereikt een ruim publiek.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Niet mogelijk op maandag
- Van november tot maart ook niet mogelijk op
zondag
- Gesloten op 1 januari en 25 december

OPENINGSUREN
Bezoekerscentrum Toerisme Tervuren
Van april tot oktober:
- Dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9 u. tot 17 u.
- Zaterdag en zondag: van 10 u. tot 14 u.
Van november tot maart:
- Dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9 u. tot 17 u.
- Zaterdag: van 10 u. tot 14 u.

WANNEER RESERVEREN
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- In Brussel-Centraal metro 1 richting Stokkel
- Afstappen aan halte “Montgomery”
- Vanaf metrohalte tram 44 richting Tervuren
- Afstappen aan halte “Oppemstraat”
- Vanaf de tramhalte nog 500m te voet

EXTRA INFO
- Koffie en lunch boekbaar tegen betaling. Prijs
varieert naargelang keuze horecazaak.
- Het aanbod omvat enkel een rondleiding door
het park van Tervuren met gids. Dit kan zeker
ook gecombineerd worden met een gratis
bezoek aan het bezoekerscentrum. Bezoek aan
het AfricaMuseum is niet inbegrepen.
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GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER GROEP
GROEPEN
(MIN. 10 - MAX. 25 PERS.)
Rondleiding
€ 30,00
in de Warande

VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL

Bruparck - 1020 Brussel / www.minieurope.com/nl

Mini-Europa
Unieke tocht door Europa
aan de voet van het
Atomium.
Aan de voet van het Atomium ligt
Mini-Europa, het enige park waar je
in enkele uren door heel Europa reist.
Een unieke tocht!
Kuier door de typische sfeer van de
mooiste steden van het oude continent.
Big Ben en zijn typisch deuntje
verwelkomen je in hartje Londen.
Gondels en mandolines laten je de
charmes van Venetië ontdekken. Volg
de Thalys van Parijs tot aan de andere
uithoek van Frankrijk. Breng zelf de
animaties op gang: doe de Vesuvius
uitbarsten, breek de Berlijnse muur af,
versla de stier in de Arena van Sevilla,...
In totaal 350 monumenten en animaties
van een ongeëvenaarde kwaliteit.

WANNEER GELDIG
- Van 28 maart t.e.m. 31 december

OPENINGSUREN
Buiten de zomervakantie
- Elke dag van 10 u. tot 18 u.
(laatste inkom om 17 u.)
Tijdens de zomervakantie
- Elke dag van 9.30 u. tot 20 u.
(laatste inkom om 19 u.)

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal of Brussel-Zuid
- In Brussel-Centraal of Brussel-Zuid metrolijn 6
richting “Koning Boudewijn”
- Afstappen aan halte “Heizel”
- Vanaf de metrohalte nog 400m te voet

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

€ 8,60

vanaf 12 jaar

€ 12,10

Bezoek ook Spirit of Europe, met
interactieve multimediaspelen. Hier vind
je documentatie over de Europese Unie.
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Attenhovendreef 49 - 3220 Holsbeek / www.check4.be

Check4
Check4 staat voor
plezier, kwaliteit en
duurzaamheid... in een
geweldige buitenactiviteit.
Huur je pakket en speel op je eigen
locatie. Paintball, Kidspainball, Archery
Tag of Lasertag. Het pakket is compleet
met speladvies. Wil je begeleiding, dat
kan. Wij werken op maat van jouw
organisatie.
Doorheen de jaren werden we eveneens
meesters in Paintball.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari

OPENINGSUREN
- Op maat van de groep
- Je huurt een pakket en speelt op je eigen
gekozen locatie

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 4 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Aarschot
- In Aarschot bus richting Leuven
- Afstappen aan halte “Holsbeek Asseltveld”
- Vanaf bushalte nog 200m te voet

EXTRA INFO
- Op eigen locatie te spelen. Materiaal kan
opgehaald worden in Aarschot.
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PRIJZEN PER ACTIVITEIT
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Laser Tag

€ 19,30

Archery Tag

€ 38,50

Kidspaintball

€ 52,50

Paintball

€ 87,50

VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL

Omer Vanaudenhovelaan 48 - 3290 Diest
www.vlaamsbrabant.be/nl/vrije-tijd-en-toerisme/provinciedomein-halve-maan-diest

Provinciedomein Halve Maan Diest
Plezier voor jong en oud
in een groene omgeving!
Recreatiedomein in een natuurrijke
omgeving. Buiten minigolven,
waterfietsen, kajakken, racen op
mini-auto’s, ravotten op de talloze
speeltuinen en avonturenzone
kan je komen genieten van
ons openluchtzwembad met
bijhorend zandstrand. Verder is het
bezoekerscentrum en de natuurtuin
zeker een bezoekje waard!
Honden, lederen ballen en barbecues
zijn verboden.

WANNEER GELDIG
Domein (gratis):
- Het hele jaar door
Attracties (betalend):
- Van 1 april t.e.m. 30 september
Zwembad (betalend):
- Van 1 mei t.e.m. 15 september

OPENINGSUREN
Domein:
- Van november tot februari: van 10 u. tot 17 u.
- In maart: van 10 u. tot 18.30 u.
- Van april tot juni: van 9 u. tot 20 u.
- In juli en augustus: van 10 u. tot 20 u.
- In september: van 9 u. tot 19 u.
- In oktober: van 10 u. tot 18 u.

Attracties (minicars en minigolf):
- Van maandag t.e.m. vrijdag: van 11 u. tot 18 u.
- Op zaterdag en zondag: van 12 u. tot 19 u.
Zwembad:
- In mei, juni en september: van 9 u. tot 19 u.
- In juli en augustus: van 9 u. tot 20 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 5 dagen op voorhand
- Groepen: 5 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Diest
- Vanaf het station nog 2 km te voet
OF
- In Diest bus richting Hasselt
- Afstappen aan halte “Halve Maan/St-Jansstraat”

EXTRA INFO
- Elektronische identiteitskaart is noodzakelijk
voor toegang tot het domein en zwembad.
- De betalende periode voor de zwemzone loopt
van 1 mei t.e.m. 15 september. De rest van het
domein is het hele jaar door vrij toegankelijk.
De attracties sluiten eind september.
- Korting geldt voor de toegang tot het zwembad.
De toegang tot het domein is gratis. Eventuele
attracties dienen nog betaald te worden.
- Omwille van Covid19 zou het kunnen dat er in
vaste tijdsblokken moet gezwommen worden.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
toegang zwembad
t.e.m. 3 jaar
toegang zwembad
vanaf 4 jaar

gratis
€ 2,50

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
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Holsbeeksesteenweg 55 - 3010 Leuven (Kessel-Lo) / www.provinciedomeinkessello.be

Provinciedomein Kessel-Lo:
ploeterbad
Een 50 ha-groene long,
gelegen naast de kunststad
Leuven en afgestemd op
groepen en gezinnen met
jonge kinderen, dat is
Provinciedomein Kessel-Lo.
Er zijn gratis toegankelijke
speeltuinen en enkele betalende
attracties: roeiboten en pedalo’s,
trapbootjes, verkeerspark, minigolf
en het openluchtploeterbad. Ook
sportterreinen voor voet-, hand- en
basketbal, tennisvelden, fietsparcours,
skatepark, rolschaatspiste, hengelen,
joggen, wandelen en relaxen: het kan
en mag er allemaal!

WANNEER GELDIG
- Van 1 mei t.e.m. 15 juni: elke woensdag, zaterdag
en zondag, feest- en brugdagen
- Van 16 juni t.e.m. 31 augustus: elke dag

OPENINGSUREN
Van 1 mei t.e.m. 15 juni
- In het weekend en op feest- en brugdagen:
van 11 u. tot 18 u.
- Op woensdagnamiddag: van 13 u. tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 5 dagen op voorhand
- Groepen: 5 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Leuven
- In Leuven bus 2 richting Kessel-Lo
- Afstappen aan halte “provinciedomein
Kessel-Lo”
- Van bushalte nog 500m te voet
OF
- In Leuven bus 310 richting Aarschot
- Afstappen halte “Katjeswilgenlaan”
- Van bushalte nog 200m te voet

EXTRA INFO
- Kledijvereisten: voor de heren een zwembroek
boven de knie zonder zakken; voor de dames
een ééndelig, aansluitend en uit zwemstof vervaardigd badpak met stof tot boven de knie en
zonder zakken en tot boven de elleboog, bikini
of tankini.
- Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt toegelaten in het zwemgedeelte, met uitzondering
van een badmuts.
- Het ploeterbad is voornamelijk gericht op kinderen tot 12 jaar (kinderbad: max. 1 meter diep,
peuterbadje: 20 cm diep).
- Het Ploeterbad kan tijdens schoolmomenten
op afspraak geopend worden.

Van 16 juni t.e.m. 31 augustus:
- Elke dag: van 11 u. tot 18 u.
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BETALEND
€ 3,00

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

€ 2,50

VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL
IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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Ophemstraat 95 - 3050 Oud-Heverlee / www.dijlefloats.be

Dijle Floats: Afvaarten, Outdoor,
Sport en Spel
Een unieke beleving
in de openlucht.

WANNEER GELDIG

Dijle Floats is een jonge, professionele
aanbieder van sportieve, ontspannende
en creatieve activiteiten voor zeer
diverse doelgroepen: individuele
personen, gezinnen, vriendenclubs,
jeugdbewegingen, scholen, bedrijven,…
Het team van Dijle Floats zoekt continu
naar originele formules om elke deelnemer een unieke en aangename
beleving te bezorgen.
Actief, ontspannend en verantwoordelijk
is het motto van onze enthousiaste
sport- en outdoorspecialisten.
De basisactiviteiten starten steeds
vanuit bekende sportieve activiteiten,
zoals kanovaren, natuurwandelen,
fietstochten, droppings, oriëntatielopen en schietspelen, en worden
gecombineerd met cultuur,
geschiedenis, natuurbeleving,...

- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 en 2 januari & op 24, 25, 30 en 31
december
- Kijk voor de exacte geldigheidsperiode van elke
activiteit op de website

OPENINGSUREN
- Van maandag t.e.m. vrijdag: van 8 u. tot 20 u.
- Zaterdag en zondag: van 9 u. tot 20 u.
- Voor de exacte openingsuren van elke activiteit:
kijk op de website.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
STARTPLAATS AFVAART
Trein naar Leuven
- In Leuven bus 395 richting Hoeilaart
- Afstappen aan halte “Kosterberg”
- Van de bushalte nog 5 min. te voet
STARTPLAATS ANDERE ACTVITEIT
Trein naar Oud-Heverlee
- Vanaf het station nog 10 min. te voet

Dijle Floats is een bijzondere beleving
voor jong en oud.W
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GRATIS

GRATIS

VLAAMS-BRABANT
& BRUSSEL
EXTRA INFO
- Picknick ter plaatse is mogelijk aan € 18,00 per
persoon.
- Bij de verjaardagsfeestjes is het mogelijk om
pannenkoeken en een drankje bij te boeken aan
€ 6,00 per persoon.
- Er wordt liefst goed op voorhand gereserveerd.
Mits beschikbaarheid kan ook de dag zelf nog
gereserveerd worden.
- Betaling gebeurt standaard via overschrijving.
- Voor meer info over de activiteit, de locatie,
het aantal personen en de leeftijd: kijk op de
website.

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Kanovaren op de Dijle (vanaf 3 pers.)

vanaf 2 jaar

€ 11,20

Stand-Up-Peddelen

vanaf 8 jaar

€ 14,00

Single-seat kajak van de Dijle

vanaf 12 jaar

€ 14,00

GROEPEN
Archery Tag 1,5 u.

vanaf 9 jaar

€ 12,60

Archery Tag 2 u.

vanaf 9 jaar

€ 14,70

Archery Tag 3 u.

vanaf 9 jaar

€ 21,00

Laser Games

vanaf 6 jaar

€ 12,60

Floats Frisbee Sensations (vanaf 12 pers.)

vanaf 9 jaar

€ 12,60

Schiet & Fun Mix

vanaf 6 jaar

€ 12,60

Floats Sportspelen mix (vanaf 12 pers.)

vanaf 9 jaar

€ 14,00

Parkour Initiatie (vanaf 10 pers.)

vanaf 9 jaar

€ 14,00

Dijle Floats Hunger Games

vanaf 8 jaar

€ 16,80

Viking Games/Highland Games (vanaf 10 pers.)

vanaf 8 jaar

€ 17,50

Challenge Games

vanaf 9 jaar

€ 17,50

Spelvaren per kano (vanaf 12 pers.)

vanaf 12 jaar

€ 20,30

GROEPEN - VERJAARDAGSFEESTJE

Groepsbegeleiders: gratis vanaf 16 personen
Gids: € 85,00

Laser Tag verjaardagsfeestje (1,5 u. speeltijd)

van 6 t.e.m. 15 jaar

€ 10,50

Hunger Games Verjaardagsfeestje (2,5 u. speeltijd)

van 6 t.e.m. 12 jaar

€ 14,00

Fun Games Verjaardagsfeestje

van 6 t.e.m. 16 jaar

€ 14,70

Jump & Fight Verjaardagsfeestje

van 8 t.e.m. 16 jaar

€ 14,70

Archery Luxe verjaardagsfeestje

van 9 t.e.m. 18 jaar

€ 15,40

Battle Games Verjaardagsfeestje

van 9 t.e.m. 18 jaar

€ 16,10
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Daguitstappen
Provincie Oost-Vlaanderen
NAAM DAGUITSTAP

LOCATIE

PAG.

Visit Aalst

Aalst

124

Dendermonde - Ros Beiaardstad

Dendermonde

125

Belfort Gent

Gent

126

De wereld van Kina: de Tuin

Gent

127

De wereld van Kina: het Huis

Gent

128

Design Museum Gent

Gent

129

Gravensteen

Gent

130

Huis van Alijn

Gent

131

Industriemuseum

Gent

132

Museum Dr. Guislain

Gent

133

Museum voor Schone Kunsten (MSK) Gent

Gent

134

Sint-Pietersabdij

Gent

135

STAM - Stadsmuseum Gent

Gent

136

Stoomtrein Maldegem - Eeklo

Maldegem

137

Centrum Ronde van Vlaanderen
Toerisme Ronse: Belevingscentrum Hoge Mote, Sint-Hermesbasiliek en
crypte en Must (Museum voor textiel)

Oudenaarde

138

Ronse

139

Brakel

140

Geraardsbergen

141

OOST-VLAANDEREN

CULTURELE & HISTORISCHE ATTRACTIES

DIERENPARKEN
Diggie vzw: dagje op de boerderij
NATUURPARKEN
Provinciaal Domein De Gavers
The Outsider Vlaamse Ardennen

Oudenaarde

142

Provinciaal Centrum De Boerekreek

Sint-Jan-in-Eremo

143

Provinciaal Domein Puyenbroeck: treintje, minigolf, individuele fiets

Wachtebeke

144

The Outsider Aalst, Avonturenpark

Aalst

145

Familiepark Harry Malter

Gent (Heusden)

146

PRET- EN THEMAPARKEN

WATERATTRACTIES
LAGO Beveren De Meerminnen: subtropisch zwemparadijs

Beveren-Waas

147

Benelux Rederij N.V. - Boottochten over de Leie

Gent

148

Boat in Gent

Gent

149

Kajaks Korenlei

Gent

150

Kanovaren in hartje Gent

Gent

151

LAGO Gent Rozebroeken: subtropisch zwemparadijs

Gent

152

Rederij de Gentenaer BVBA

Gent

153

The Outsider Cablepark

Oudenaarde

154

Provinciaal Domein Puyenbroeck: zwembad

Wachtebeke

155
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Hopmarkt 51 - 9300 Aalst / www.visit-aalst.be

OOST-VLAANDEREN

Visit Aalst
Ontdek Aalst met de
kinderen en laat je
verrassen!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 en 2 januari

OPENINGSUREN

Aalst. Oilsjt. De ajuinenstad.
Een stad van mensen die trots zijn
op hun prachtige Grote Markt en hun
historische helden zoals Adolf Daens en
Louis Paul Boon. Waar de zelfspot altijd
om de hoek loert. De medewerkers van
Visit Aalst heten je van harte welkom
in het toeristisch infokantoor op de
Hopmarkt, op een boogscheut van
de Grote Markt.

- Op weekdagen: van 9 u. tot 17 u.
- Op zaterdag: van 10 u. tot 17 u.
- Op zon- en feestdagen: van 13 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 dag op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Aalst
- Vanaf het station nog 700m te voet

Dé blikvanger van het kantoor is
de 360°-film. Je stapt binnen in een
mini-cinemazaal waar je in 7 minuten
tijd het allerbeste van Aalst en haar
deelgemeenten te zien krijgt. Een
unieke ervaring!
Visit Aalst biedt heel wat wandel- en
fietsproducten aan waardoor je Aalst
op een aangename, ludieke, originele en
zelfs digitale manier kan ontdekken. We
heten je welkom in Aalst. Geniet ervan!
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GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Stadswandelbrochure:
Tussen de rokken
van de ajuinenstad
Kinderwandelzoektocht:
Op stap met rik de
spotvogel
I-padwandeling:
Wij zijn zot van Aalst

€ 1,50
€ 1,50
€ 2,50

Stadhuis - Grote Markt - 9200 Dendermonde / www.toerismedendermonde.be

Dendermonde - Ros Beiaardstad
Ontdek de verborgen
parels van de Ros
Beiaardstad!
Dendermonde, de thuishaven van de
Vier Heemskinderen en het vermaarde
Ros Beiaard, ligt aan de monding van
de Dender in de Schelde.
De historische stadskern getuigt van
het rijke verleden van deze voormalige
vestingstad. Dit waardevol patrimonium
wordt omringd door een aangename
groene gordel.
Het Stadhuis, de Onze-Lieve-Vrouwekerk,
het Sint-Alexiusbegijnhof en de vele
musea zijn zeker de moeite waard om
te bezoeken!

Ros Beiaardwandeling:
- Niet mogelijk op maan- en feestdagen
- Niet mogelijk tijdens volgende periodes:
de eerste 14 dagen van januari
de maand mei
de eerste 14 dagen van juli
de laatste 14 dagen van augustus
de laatste 14 dagen van december
Kajakverhuur:
- Van april t.e.m. september
Audiogids:
- Tijdens de openingsuren van de toeristische
dienst

OPENINGSUREN
Toeristische dienst:
- Zaterdag, zon- en feestdagen:
van 12 u. tot 16.30 u.
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag:
van 9.30 u. tot 16.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OOST-VLAANDEREN

WANNEER GELDIG

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Kajak Dender

€ 7,00

GROEPEN
(MIN. 10 - MAX. 25 PERS.)
Ros Beiaardwandeling
gratis
(2 uur)

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Dendermonde
- Vanaf het station nog 10 min. te voet
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Audiogids: € 1,00
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Sint-Baafsplein - 9000 Gent / www.belfortgent.be

OOST-VLAANDEREN

Belfort Gent
Geniet van een mooi
uitzicht over de stad Gent!
De toren met een hoogte van 95 meter
was vroeger het symbool van de macht
van het volk in het rijke middeleeuwse
verleden van de stad. Het was tevens
het economische centrum van de
lakenindustrie, want de aangrenzende
Lakenhalle maakt deel uit van hetzelfde
complex. Ook nu blijft de toren een
symbool van de stad. Het belfort
beklimmen is geen eenvoudige klus.
Je moet heel wat trappen bedwingen,
maar de beloning is een fabelachtig
uitzicht over de stad waar Leie en
Schelde samenkomen. Verder vind je er
de bekendste klok van het land: Klokke
Roeland. In de middeleeuwen gaf de
klok aan wanneer er ergens brand was.
Nu haalt een beiaardier er een prachtig
geluid uit.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december

OPENINGSUREN
- Elke dag van 10 u. tot 17.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting Wondelgem
Industrieweg
- Afstappen aan halte “Korenmarkt”
- Van tramhalte nog 160m te voet
OF
Trein naar Gent-Dampoort
- In Gent-Dampoort tram 3 richting Mariakerke
Post
- Afstappen aan halte “Sint-Jacobs”
- Van tramhalte nog 450m te voet

Er is een lift vanaf de eerste verdieping.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf 19 jaar

€ 1,60

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Gent hebben elke zondag tussen
10 u. en 13 u. en tijdens de Gentse Feesten
gratis toegang

Berouw 55 - 9000 Gent / www.dewereldvankina.be

De wereld van Kina: de Tuin
De wereld van Kina is
een natuurmuseum voor
kinderen en jongeren.

WANNEER GELDIG

Droom even weg in de oudste heemtuin
van Vlaanderen. Je vindt hier zo’n 1500
planten: bomen, struiken, geurende
kruiden en kleurrijke bloemen.
Elfjes leiden de kleinsten rond in de
Tinkeltuin, een zintuigentuin voor
kleuters.
Binnen in het museumgebouw vertellen
we je iets meer over bijen, spinnen,
planten en paddenstoelen. Maak ook
kennis met onze levende vogelspinnen.
Alle tentoonstellingen zijn op maat van
kinderen. Zoveel te ontdekken en zoveel
te doen!

OOST-VLAANDEREN

- Het hele jaar door
- Gesloten op zaterdag
- Gesloten op 1 en 2 januari, 27 mei, 28 juni, 22 juli
& op 25 en 26 december

OPENINGSUREN
- Van maandag t.e.m. vrijdag: van 9 u. tot 17 u.
- Op zon- en feestdagen: van 14 u. tot 17.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters bus 58 richting Brugge
- Afstappen aan halte “Tolhuislaan”
- Van bushalte nog 150m te voet
OF
- In Gent-Sint-Pieters tram 4 richting Gentbrugge
Moscou
- Afstappen aan halte “Spaarstraat”
- Van tramhalte nog 400m te voet

EXTRA INFO
- Het museum is grotendeels toegankelijk
voor personen met een beperking.
Voor meer info over toegankelijkheid:
www.dewereldvankina.be/toegankelijkheid
- Een ticket voor De wereld van Kina: de Tuin is
ook 6 maanden geldig voor een toegang tot De
wereld van Kina: het Huis.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf 18 jaar

€ 1,05

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Gent hebben gratis toegang op
zondag en tijdens de Gentse Feesten
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Sint-Pietersplein 14 - 9000 Gent / www.dewereldvankina.be

OOST-VLAANDEREN

De wereld van Kina: het Huis
De wereld van Kina is
een natuurmuseum voor
kinderen en jongeren.
De oude en grote collectie van onze
eerste conservator Leo Michel Thiery
groeide uit tot een ware schat.
Mineralen, fossielen, insecten, schelpen,
vogels,... Hij had het allemaal. Die
collectie maakt van het Huis een
spannend avonturenboek waarin je
steeds verder kunt lezen. Achter elke
hoek begint een nieuw hoofdstuk en
ontdek je weer andere schatten. Bezoek
nu ook de vernieuwde zalen van de zee
en beleef het leven onder water.
Alle tentoonstellingen zijn op maat
van kinderen. Zoveel te ontdekken
en zoveel te doen! Maak je bezoek
aan het museum nog leuker met een
speurtocht, vraag er naar aan de balie.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op zaterdag
- Gesloten op 1 en 2 januari, 27 mei, 28 juni, 22 juli
& op 25 en 26 december

OPENINGSUREN
- Van maandag t.e.m. vrijdag: van 9 u. tot 17 u.
- Op zon- en feestdagen: van 14 u. tot 17.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- Vanaf het station nog 1,5 km te voet
OF
- In Gent-Sint-Pieters bus 34, 35, 36, 55, 55s, 57,
58, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78
- Afstappen aan halte “Heuvelpoort”
- Vanaf bushalte nog 500m te voet
OF
- In Gent-Sint-Pieters tram 1
- Afstappen aan halte “Verloren Kost”
- Vanaf tramhalte nog 700m te voet

EXTRA INFO
- Het museum is grotendeels toegankelijk
voor personen met een beperking.
Voor meer info over toegankelijkheid:
www.dewereldvankina.be/toegankelijkheid.
- Een ticket voor De wereld van Kina: het Huis is
ook 6 maanden geldig voor een toegang tot
De wereld van Kina: de Tuin.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf 18 jaar

€ 1,05

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Gent hebben gratis toegang op
zondag en tijdens de Gentse Feesten.

Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent / www.designmuseumgent.be

Design Museum Gent

In het hart van Gent, achter de statige
gevel van een 18e-eeuws stadspaleis,
vind je een afwisselende selectie van
toegepaste kunsten, industrieel design
en artistiek design, van Henry van de
Velde tot vandaag.
In de collectiepresentatie kies je het
parcours dat je het meest interesseert.
Een handvol routes geven je de kans
om designobjecten vanuit een bepaald
thema te bekijken. Met spraakmakende
tijdelijke tentoonstellingen laat het
museum je stilstaan bij de impact die
goed design heeft op je leven en op de
samenleving.

WANNEER GELDIG
- Van 2 januari t.e.m. 6 maart
- Gesloten op woensdag

OOST-VLAANDEREN

Zin in Design? Design
Museum Gent is het enige
Belgische designmuseum
met zowel historische als
hedendaagse collecties.

OPENINGSUREN
- Op weekdagen (behalve woensdag):
van 9.30 u. tot 17.30 u.
- Op zaterdag, zon- en feestdagen:
van 10 u. tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting Wondelgem
- Afstappen aan halte “Gravensteen”
- Van tramhalte nog 200m te voet

EXTRA INFO
- Het Design Museum Gent sluit de deuren vanaf
7 maart 2022 wegens verbouwingswerken.
- Enkel gelijkvloers is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf 19 jaar

€ 1,60

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis
Gids: € 54,00
Mogelijkheid voor een interactieve rondleiding
of een workshop: per deelnemer € 2,00 (inkom
en begeleiding).
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Sint-Veerleplein 11 - 9000 Gent / www.gravensteengent.be

OOST-VLAANDEREN

Gravensteen
Het Gravensteen, een
burcht in het midden
van de stad!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari & op 24, 25 en 31 december

OPENINGSUREN

Van grafelijke residentie tot
katoenspinnerij, van kleine
versterking met houten gebouwen
tot indrukwekkend kasteel, van
machtssymbool tot toeristische
trekpleister. De machtige Vlaamse
graaf, Filips van den Elzas, bouwde eind
12de eeuw de versterkte burcht. Onder
de indrukwekkende toren en hoge
kantelen kuierden ooit de jonkvrouwen,
trappelden de paarden en schreeuwden
de gevangenen in doodsangst. Vanop
het dak van de toren geniet je trouwens
van een schitterend zicht over de
stad! Probeer zeker de audiogids van
comedian Wouter Deprez! Je krijgt de
ware ontstaansgeschiedenis, maar met
een serieuze knipoog. De audiotour zit
inbegrepen in de prijs en is in vijf talen
beschikbaar.
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- Alle dagen van 10 u. tot 18 u.
- Tickets te koop tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 en 4 richting centrum
- Afstappen aan halte “Gravensteen”
OF
- In Gent-Sint-Pieters bus 3, 17, 18, 38 en 39 richting centrum
- Afstappen aan halte “Korenmarkt”
- Vanaf de bushalte nog 400m te voet

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf 13 jaar

€ 2,00

EXTRA INFO
- Gelieve een aankomstuur door te geven.
- Groepen die een gids geboekt hebben, moeten
wijzigingen minstens 48 u. op voorhand laten
weten.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Audiogids: gratis

Kraanlei 65 - 9000 Gent / www.huisvanalijn.be

Huis van Alijn
In het Huis van Alijn
ontdek je meer over het
dagelijks leven vanaf de
20e eeuw.

WANNEER RESERVEREN

OOST-VLAANDEREN

- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER

Raak een koffiemolen aan en hoor
de bonen malen, ruik het wasmiddel
van vroeger, doe een openingsdans
en blader door oude fotoalbums.
Kleine of bijzondere gebeurtenissen
bepalen het ritme van ons dagelijks
leven. Van je favoriete speelgoed en je
eerste liefdesverdriet, tot de jaarlijkse
zomervakantie, het vieren van je
pensioen en het afscheid van een
dierbare. Haal samen herinneringen
op en zie hoe onze rituelen, tradities
en gewoontes evolueren. Kinderen
kunnen het museum verkennen met
de detectivetocht ‘De mysterieuze
verdwijning van Hendrik Alijn’.

WANNEER GELDIG

Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1
- Afstappen aan halte “Gravensteen”
- Van tramhalte nog 200m te voet

EXTRA INFO
- De familiezoektocht “De mysterieuze verdwijning van Hendrik van Alijn” en het Geluidenspel is enkel voorzien (en dus betalend) voor
kinderen t.e.m. 12 jaar. Als je deze zoektocht
wil boeken, geef dan ook het aantal personen
door buiten deze leeftijdscategorie dat deze
zoektocht mee wil doen.
- Voor toegankelijkheid op maat, neem contact op
met de toegankelijkheidsmedewerker op het nummer 0485 54 19 37 of Liesa.Rutsaert@stad.gent.
- Tot 5 werkdagen voor je bezoek kan je de gereserveerde gids(en) kosteloos annuleren via
09 210 10 75 .

- Het hele jaar door
- Gesloten op woensdag
- Gesloten op 1 januari & op 24, 25 en 31 december

OPENINGSUREN
- Weekdagen (behalve woensdag): van 9 u. tot 17 u.
- Zaterdag, zon- en feestdagen & tijdens schoolvakanties: van 10 u. tot 18 u.

Gids: € 51,00
Vrienden van het Huis van Alijn, begeleiders van mensen
met een beperking, begeleiders van schoolgroepen,
pers, VMV, ICOM, museumPASSmusée, gidsenkaart:
gratis

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER PERSOON

INKOM
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 18 jaar
gratis
vanaf 19 jaar
€ 1,20
HET GELUIDENSPEL
INDIVIDUEEL
van 4 t.e.m. 10 jaar

€ 0,40

FAMILIEZOEKTOCHT
INDIVIDUEEL
van 5 t.e.m. 12 jaar

€ 1,20

PRIJZEN PER GROEP

FEESTELIJKE MUSEUMTOCHT GROEPEN (MAX. 10 PERS.)
van 4 t.e.m. 7 jaar
€ 16,00
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Minnemeers 10 - 9000 Gent / www.industriemuseum.be

OOST-VLAANDEREN

Industriemuseum
Knappe foto’s en filmpjes,
boeiende documenten en
unieke objecten illustreren
het fabrieksleven van
vroeger en hoe machines
de wereld rondom ons
veranderden.
Maar het museum is ook een plek waar
makers en kunstenaars experimenteren
en waar je vooral zelf de handen uit de
mouwen kan steken. Experimenteer met
technieken en materialen in de Tinker
Studio of weef een stukje mee op het
grote weefraam.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op woensdag
- Gesloten op 1 januari & op 24, 25 en 31 december

OPENINGSUREN
- Op weekdagen (behalve woensdag): van 9 tot 17 u.
- Elke eerste donderdag van de maand: van 9 u. tot 22 u.
- Op zaterdag, zon- en feestdagen & tijdens
schoolvakanties: van 10 tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Dampoort
- Vanaf het station nog 1 km te voet
OF
- In Gent-Dampoort bus 3, halte “Steendam”, of
bus 38 en bus 39, halte “Sint-Jacobs”
- Vanaf bushalte nog 500m te voet
OF
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 4, halte “GentSluizeken”, of bus 55, 57 en 58, halte
“Sint-Jacobs”
- Vanaf de tram/bushalte nog 500m te voet

EXTRA INFO
- Extra ondersteuning nodig of vragen
over de toegankelijkheid? Geef gerust
een seintje aan de toegankelijkheidsmedewerker via tel. (0485 54 19 37) of
mail (Liesa.Rutsaert@stad.gent).
- Tot 5 werkdagen voor je bezoek kan je de
gereserveerde gids(en) gratis annuleren
via 09 210 10 75.
- Gratis picknicks enkel voor groepen die zich
vooraf hebben gemeld.

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Gids: € 51,00
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PRIJZEN PER PERSOON

INKOM
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 18 jaar
gratis
vanaf 19 jaar
€ 1,20

PRIJZEN PER GROEP

GEGIDSTE WANDELING
GROEPEN (MAX. 15 PERS.)
t.e.m. 11 jaar
gratis
vanaf 12 jaar
€ 22,00
VIER JE VERJAARDAG IN HET
INDUSTRIEMUSEUM
GROEPEN (MAX. 10 PERS.)
van 4 t.e.m. 12 jaar
€ 30,00
WORKSHOPS
GROEPEN (MAX. 15 PERS.)
vanaf 4 jaar
€ 22,00

Jozef Guislainstraat 43 B - 9000 Gent / www.museumdrguislain.be

Museum Dr. Guislain
Waanzin ontregelt, slaat ons uit ons
lood en neemt onze houvast weg.
Het brengt ons bij de grens van het
normale. Maar waar eindigt de norm en
begint de chaos? En wie bepaalt waar
die grens ligt?
We brengen ons verhaal over psychisch
welzijn en de psychiatrie in 5 thema’s:
Architectuur, Classificatie, Lichaam &
Geest, Verbeelding en Macht & Onmacht.
‘Abnormaal’ gedrag werd lange tijd
opgesloten in imposante gestichten,
maar vandaag reikt psychische zorg ver
buiten die muren. De tentoonstelling
legt ook de vinger op de evolutie
en invloed van machtsrelaties in de
psychiatrie en probeert vat te krijgen
op de vele labels die zowel hulp als
hindernis zijn.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari & op 24, 25 en 31 december

OOST-VLAANDEREN

Een museum waar het
psychisch welzijn centraal
staat.

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9 u. tot 17 u.
- Zaterdag en zondag: van 13 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 5 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting Evergem
Brielken
- Afstappen aan halte “Museum Dr. Guislain”
- Van tramhalte nog 70m te voet

EXTRA INFO
- Er is de mogelijkheid om maaltijden of belegde
broodjes te bestellen (gelieve dit ten laatste
10 dagen op voorhand te doen).

Circonstances - Fernand Deligny
30.10.21 - 29.05.22
Het Museum Dr. Guislain laat zich een
jaar lang inspireren door de Franse
pedagoog Fernand Deligny.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 12 jaar

gratis

van 13 t.e.m. 18 jaar

€ 0,50

van 19 t.e.m. 25 jaar

€ 1,50

vanaf 26 jaar

€ 2,00

GROEPEN (MAX. 15 PERS.)
t.e.m. 12 jaar

gratis

van 13 t.e.m. 18 jaar

€ 0,50

vanaf 19 jaar

€ 2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis
Gids: € 40,00
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F. Scribedreef 1 - 9000 Gent / www.mskgent.be

OOST-VLAANDEREN

Museum voor Schone Kunsten (MSK)
Gent
In het Museum voor
Schone Kunsten (MSK)
Gent ontdek je ruim
600 topstukken uit de
Europese schilder- en
beeldhouwkunst, van
de middeleeuwen tot
vandaag.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 en 2 januari & op 25 en 26 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9.30 u. tot 17.30 u.
- Zaterdag, zondag, feestdagen en schoolvakanties: van 10 u. tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

Vlaamse Primitieven en Oude Meesters
als Bosch en Rubens hangen er
naast impressionisten, surrealisten
en modernisten. De collectie 19de- en
20ste-eeuwse kunst is internationaal
gekend en met namen als Ensor, Minne
en Permeke is ook de Belgische kunst
ruim vertegenwoordigd.
De museumshop, de bar en een
programmatie met ruimte voor actuele
kunst, maken het museum tot een
levendige plek waar je wordt omringd
door schoonheid.
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting centrum
- Afstappen aan halte “Van Nassaustraat”
- Van tramhalte nog 750m te voet
OF
- In Gent-Sint-Pieters bus 55, 57, 58 en 70 tot 78
- Afstappen aan halte “Heuvelpoort”
- Van bushalte nog 100m te voet

EXTRA INFO
- Tot 5 werkdagen voor je bezoek kan je de
gereserveerde gids(en) kosteloos annuleren
via 09 210 10 75.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

BETALEND

GRATIS

€ 3,00

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf 19 jaar

€ 1,60

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Gids: € 90,00
Inwoners van Gent hebben elke zondag tussen
10 u. en 13 u. en tijdens de Gentse Feesten
gratis toegang

Sint-Pietersplein 9 - 9000 Gent / www.sintpietersabdijgent.be

Sint-Pietersabdij

De indrukwekkende refter gaat
terug tot de Middeleeuwen en in de
abdijtuin kan je heerlijk ontspannen
tussen de wijngaard, de fruitbomen
en de ruïnes. De geschiedenis van
het gebouw kan je ontdekken met
de digitale monnik ‘Alison’. Met een
audiogids in de hand dwaal je door
de eeuwenoude abdijgebouwen en
maak je een boeiende reis door de tijd.
Maar de Sint-Pietersabdij is vooral een
tentoonstellingshuis. Tentoonstellingen
vertellen er poëtische en diepmenselijke
verhalen. Ze brengen jong en oud naar
een universele plaats en tijd die de
verbeelding aanspreekt.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd paas- en
pinkstermaandag
- Gesloten op 1 januari & op 24, 25 en 31 december

OOST-VLAANDEREN

De Sint-Pietersabdij is één
van de topmonumenten
van Gent, een open
ontmoetingsplek en een
oase van rust in het
drukke studentenkwartier.

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 18 u.
- Laatste toegang voor Movieguide Alison: 16.30 u.
- Laatste toegang voor tentoonstellingen: 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters één van de volgende bussen:
34, 35, 36, 55, 57, 58, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78
- Afstappen aan halte “Heuvelpoort”
- Vanaf bushalte nog 5 min. te voet

PRIJZEN PER PERSOON
TOEGANG EXPO CAT. A INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 11 jaar
gratis

EXTRA INFO

vanaf 12 jaar

- De Sint-Pietersabdij heeft een zuiderse abdijtuin. Open tijdens de openingsuren en ideaal om
te picknicken.
- Expo Cat. A: Wonderlijke Voyage - najaarstentoonstelling
- Expo Cat. B: zomertentoonstelling - fotografietentoonstellingen

vanaf 12 jaar

€ 2,00

TOEGANG EXPO CAT. B INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 11 jaar
gratis
€ 2,00

MOVIEGUIDE ALISON
vanaf 10 jaar

€ 0,80

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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Bijlokesite - Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent / www.stamgent.be

OOST-VLAANDEREN

STAM - Stadsmuseum Gent
Het STAM is een
onvergetelijke reis door
het verhaal van Gent
als stad, en altijd weer
boeiende expo’s over wat
steden tot steden maakt.
In 2020 bestond het STAM tien jaar. Tijd
voor een verjongingskuur van de vaste
tentoonstelling. Je flaneert je in ‘Het
verhaal van Gent’ nieuwe stijl tussen
perkamenten abten, ondernemende
vrouwen, verliefde rebellen en
zelfzuchtige weldoeners van de
middeleeuwen tot nu. Je ziet en voelt de
stad groeien en veranderen van vorm. Je
ontdekt unieke objecten en natuurlijk
is er ook een verse versie van onze (nog
altijd even gigantische) luchtfoto.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op woensdag
- Gesloten op 1 januari & op 24, 25 en 31 december

OPENINGSUREN
- Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 9 u. tot 17 u.
- Op zaterdag, zon- en feestdagen & tijdens
schoolvakanties: van 10 u. tot 18 u.
- Tickets te koop tot 30 min. voor sluitingstijd.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting Evergem
- Afstappen aan halte “Van Nassaustraat”
- Van tramhalte nog 400m te voet

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf 19 jaar

€ 1,60

EXTRA INFO
- Tot 5 werkdagen voor je bezoek kan je de
gereserveerde gids(en) kosteloos annuleren
via 09 210 10 75
- Eetgelegenheid mits reservatie: e-mail via
info@stamcafe.gent of tel via +32 (0)493 40 13 80

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Gids: € 51,00

Stationsplein 8 - 9990 Maldegem / www.stoomtreinmaldegem.be

Stoomtrein Maldegem - Eeklo
Rij mee met een
authentieke stoomtrein!

WANNEER GELDIG

Ideaal voor kinderen is het smalspoor
met open wagonnetjes! Een natje en
een droogje bieden we aan in het oude
stationsgebouw, dat omgetoverd werd
tot cafetaria ‘De Statie’.

OOST-VLAANDEREN

Het oude station van Maldegem
herbergt een heus treinmuseum!
Stoomlocomotieven, een oud
dieselmotorstel, rijtuigen met houten
banken of pluchen zetels brengen je
naar de tijd van toen. De treinen zijn
nog in actieve werking en vervoeren je
graag op de oude spoorlijn doorheen
het groene Meetjesland.

- Van 8 mei t.e.m. 30 september: open op zon- en
feestdagen
- In juli en augustus: ook open op woensdag

OPENINGSUREN
- Zon- en feestdagen: van 10 u. tot 18 u.
- Woensdag (in juli en augustus): van 10 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 58 richting Eeklo station
- Afstappen aan halte “Maldegem Markt”
- Van bushalte nog 10 min. te voet

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 3 jaar

gratis

van 4 t.e.m. 11 jaar

€ 3,50

vanaf 12 jaar

€ 5,50

GROEPEN (MIN. 15 PERS.)

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

t.e.m. 3 jaar

gratis

vanaf 4 jaar

€ 3,50
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Markt 43 - 9700 Oudenaarde / www.crvv.be

OOST-VLAANDEREN

Centrum Ronde van Vlaanderen
(Her)beleef de Ronde 365
dagen per jaar!
Oudenaarde ligt aan de rand van de
Vlaamse Ardennen, een heuvelachtige
streek die het decor vormt voor de
wielerklassieker bij uitstek, de Ronde
van Vlaanderen. Je brengt er een
bezoek aan het Centrum Ronde van
Vlaanderen. Al meer dan 100 jaar
trekt de Ronde-karavaan over de
intussen legendarische heuvels van de
Vlaamse Ardennen. Elk jaar trotseren
de grootste wielerhelden de kasseien
en de weersomstandigheden op zoek
naar eeuwige roem. De finish van de
Hoogmis ligt sinds 2012 in Oudenaarde
op 300 meter van het Centrum Ronde
van Vlaanderen.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december

OPENINGSUREN
- Elke dag van 10 u. tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oudenaarde
- In Oudenaarde bus 58 richting centrum
- Afstappen aan halte “Markt”
- Vanaf bushalte nog 100m te voet

EXTRA INFO
- De rondleiding met gids duurt 90 min.

Onze expo biedt jou een totaalbeleving
van de wonderlijke geschiedenis van
de Ronde van Vlaanderen. Weet jij wat
een renner aan den lijve ondervindt
tijdens een heroïsche eendagswedstrijd
als de Ronde? Neem plaats naast de
koersdirecteur en herbeleef de heroïek
vanop de eerste rij.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 3 jaar

gratis

van 4 t.e.m. 14 jaar

€ 2,00

vanaf 15 jaar

€ 4,00

Gids € 75,00

De Biesestraat 2 - 9600 Ronse / www.visitronse.be

Toerisme Ronse: Belevingscentrum

Ronse, uniek in de
Vlaamse Ardennen!

OOST-VLAANDEREN

Hoge Mote, Sint-Hermesbasiliek en crypte
en Must (Museum voor textiel)
WANNEER GELDIG

Ronse beleeft een tweede elan. In de
stadskern wordt heel wat gerenoveerd.
Meer en meer toeristen ontdekken
Ronse. De meesten zijn onder de indruk
van de charme van de stadskern en van
de unieke combinatie met de groene
omgeving. Het landschap is uniek en
nodigt uit om ontdekt te worden.
Bezoek gratis het belevingscentrum
Hoge Mote, het is de ideale uitvalsbasis
om Ronse en de Vlaamse Ardennen te
leren kennen.

- Het hele jaar door
- Voor de exacte openingsdagen van de verschillende bezienswaardigheden: kijk op de website

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren van de verschillende bezienswaardigheden: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 5 dagen op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Ronse
- Vanaf het station nog 10 min. te voet

EXTRA INFO
- Must is enkel te bezoeken via de vaste rondleiding om 15.30 u.
- Let op: de bezienswaardigheden liggen in een
blauwe zone maar er zijn veel gratis parkeermogelijkheden, bekijk deze via www.visitronse.be

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Ronse: gratis
Gids: € 30,00
Gidsen met gidsenkaart: gratis
Leerkrachten met lerarenkaart: gratis

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Toegang
gratis
belevingscentrum
INDIVIDUEEL
Sint-Hermescrypte
€ 1,50
Museum voor textiel
€ 1,50
(MUST)
GROEPEN
(MIN. 10 - MAX. 25 PERS.)
Sint-Hermescrypte
€ 1,00
Museum voor textiel
€ 1,00
(MUST)

139

Diggieweg 14 - 9660 Brakel / www.diggie.be

OOST-VLAANDEREN

Diggie vzw: dagje op de boerderij
Op Diggie kan je heel wat
georganiseerde activiteiten
doen, ideaal om mee de
handen uit de mouwen
te steken!
Onze boerderij is een fantastische plek,
voor jong en oud: op onze grote weide
ben je nooit uitgespeeld, maar als dat
toch zou gebeuren kan je uitrusten
in één van onze 41 bedden. Keuken,
sanitair en eetzaal zijn toegankelijk
voor iedereen, ook voor mensen met
een beperkte mobiliteit. Een grote
en gezellige polyvalente ruimte, onze
vergaderzaal of onze stroput bieden
fantastische speelruimte voor als het
buiten te koud of te nat zou zijn.

WANNEER GELDIG
- Van 1 januari t.e.m. 30 juni
- Van 1 september t.e.m. 31 december
- Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen

OPENINGSUREN
- Maandag t.e.m. vrijdag: van 9 u. tot 16 u.
- Aankomst- en vertrekuur zijn te bespreken

WANNEER RESERVEREN
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Zottegem of Lierde
- In Zottegem en Lierde belbus 10 (op voorhand
reserveren) richting Brakel
- Afstappen aan halte “Diggiehoeve”
- Van bushalte nog 50m te voet
Trein naar Oudenaarde of Geraardsbergen
- In Oudenaarde en Geraardsbergen bus 16 of 17
richting Geraardsbergen/Oudenaarde
- Afstappen aan halte “Meerbeekstraat”
- Van bushalte nog 15 min. te voet

EXTRA INFO
- Dit aanbod is enkel geldig voor groepen vanaf
12 personen.
- 1 workshop per dag is in de prijs inbegrepen.
- Het team is in de voormiddag ter beschikking
van de groep (dieren voederen + workshop).
- Spel en modder horen op de boerderij! Laarzen
zijn dus aangeraden.
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GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
GROEPEN (MIN. 12 PERS.)
alle leeftijden

€ 5,00

Onkerzelestraat 280 - 9500 Geraardsbergen / www.degavers.be

Provinciaal Domein De Gavers

Sportievelingen en levensgenieters,
fietsers en wandelaars, gezinnen met
of zonder kinderen, groepen van alle
leeftijden, iedereen vindt er wel iets
naar zijn zin.
Op het domein vind je verschillende
attracties: watersporten zoals kajak,
kano, pedalo’s, waterfietsen, een
waterpark ...
Verder zijn er een strand- en zwemzone
en een speeldorp en speelbos voor
verschillende leeftijden: van de
allerkleinsten tot de oudsten. Er zijn
ook avonturensporten: lasershoot,
klimrots, boogschieten, minigolf,
trampolines, een openlucht fitness,
fiets- en mountainbikeverhuur en een
tropisch zwembad.

WANNEER GELDIG
Klassieke fietsverhuur:
- Het hele jaar door
Minigolf:
- Van 1 april t.e.m. 30 september
Rondvaart Gaverveer:
- Van 1 mei t.e.m. 30 september

OPENINGSUREN
Klassieke fietsverhuur:
- Het hele jaar door geldig voor 2 u. fietsen
Minigolf:
- In april, mei, juni en september: op woensdag
van 13 u. tot 18 u.
- Op zaterdag: van 13 u. tot 19 u.
- Op zon- en feestdagen: van 11 u. tot 19 u.
- In de paasvakantie: dagelijks van 13 u. tot 19 u.
- In juli en augustus: dagelijks van 11 u. tot 19 u.
Rondvaart Gaverveer:
- In mei, juni en september: op zon- en feestdagen
van 13 u. tot 19 u.
- In juli en augustus: dagelijks van 13 u. tot 19 u.
- Openingsuren kunnen wijzigen naargelang de
weersomstandigheden.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Geraardsbergen
- In Geraardsbergen bus 76 richting Zandbergen
- Afstappen aan halte “Provinciaal Domein de
Gavers”
- Van bushalte nog 100m te voet

EXTRA INFO
- Gratis toegang tot het domein zelf, de wandelen fietspaden én het speeldorp, openluchtfitness en trampolines.
- Toegang tot de andere activiteiten op het
domein niet inbegrepen.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

OOST-VLAANDEREN

Midden in het provinciaal
domein geniet je van het
groen en de rust rond de
grote waterplas.

GRATIS

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
KLASSIEKE FIETSVERHUUR
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden
€ 2,50
MINIGOLF
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 3 jaar
gratis
vanaf 4 jaar
€ 2,00
RONDVAART GAVERVEER
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 3 jaar
gratis
vanaf 4 jaar

€ 2,00
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Donkstraat 50 - 9700 Oudenaarde / www.theoutsidervlaamseardennen.be

OOST-VLAANDEREN

The Outsider Vlaamse Ardennen
Bij avonturenpark
The 7 Summits aan de
Donkvijver beleef je de
gekste avonturen!

WANNEER GELDIG

The Outsider is dé partner voor
vriendengroepen, families, scholen
en verenigingen. Wij zijn gelegen aan
de Donkvijver te Oudenaarde. Je kan
bij ons terecht voor avontuurlijke
uitstappen, kajak, moerasparcours,
vlotvaren, fietsen, touwenpistes... en
nog veel meer. Rond de Donkvijver
is het ook heel mooi wandelen en
fietsen. Zoals je kan merken hebben we
activiteiten voor jongeren en ouderen,
sportieve en minder actieve mensen.
Wij verhuren eveneens fietsen. Je bent
welkom in ons Avonturenpark “The 7
Summits”. Hier kan je ook je picknick
nuttigen. Vlakbij is er de taverne “Den
Dronk”, waar je ook lekker kan eten en
drinken, of de gezellige summerbar aan
de oever voor een echt vakantiegevoel.

- Van 2 april t.e.m. 6 november
- Tijdens de paas-, zomer- en herfstvakantie:
alle dagen open
- Buiten de schoolvakanties: open op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag (ook open op
donderdag 26 mei en maandag 6 juni)

OPENINGSUREN
- Telkens van 10 u. tot 18 u. (woensdag vanaf 14 u.)

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oudenaarde
- Vanaf het station nog 20 min. te voet
OF
- In Oudenaarde de belbus nemen

EXTRA INFO
- Gelieve bij de aanvraag duidelijk te vermelden
voor welke activiteit je wenst te reserveren.
- Betalen kan uitsluitend met bancontact.

Naast ons is er ook het
jeugdverblijfscentrum “Het Moerashuis”
waar je met 72 personen kunt
overnachten.
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Speleotempel

€ 4,20

Kajaktocht (1 u.)

€ 4,20

Blote voetenpad

€ 4,50

SUP (1 u.)

€ 7,00

Moerasparcours

€ 10,50

Touwenpiste

€ 13,50

PRIJZEN PER PEDALO (4 PERS.)
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Pedalo (1 u.)

€ 17,50

Sint-Jansstraat 132 - 9982 Sint-Jan-in-Eremo / www.boerekreek.be

Provinciaal Centrum De Boerekreek

Verken je de streek liever op eigen
houtje?
De Boerekreek vormt een ideale
uitvalbasis voor een wandeling,
fietstocht of dagje hengelen.

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 22 december
- In juli en augustus: gesloten op zaterdag en
zondag

OOST-VLAANDEREN

Wandelen, fietsen, yoga,...
Voor wie in een groene
omgeving van de rust wilt
genieten, is het Provinciaal
Centrum De Boerekreek
in Sint-Laureins dé
gedroomde plek.

OPENINGSUREN
- Onthaal: elke weekdag tussen 8 u. en 16 u.
- Het domein zelf is steeds toegankelijk

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Eeklo
- Busvervoer is hier zeldzaam en enkel ‘s morgens
en ‘s avonds operationeel.
- Belbus is beschikbaar.
Meer info via www.delijn.be.

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Yogapad
Mindfull wandelen
(MP 4 te downloaden)
Boerekreektocht
met opdrachten

Het provinciaal centrum De
Boerekreek situeert zich ten noorden
van de provincie Oost-Vlaanderen
in een uitzonderlijk en kwetsbaar
natuurgebied in Sint-Jan-in-Eremo
(Sint-Laureins).

GRATIS

gratis
gratis
gratis

GROEPEN (MIN. 6 PERS.)
Beachvolleybalveld + bal
(per uur)
Petanqueterreinen +
ballen (per uur)
Oriëntatieparcours
met kaart en kompas
(per halve dag)
Boerengolf
(per halve dag)

Het open Meetjeslands poldergebied
met kreken en dijken, landerijen en
kleine dorpen is zeer aantrekkelijk.
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€ 1,80
€ 3,50
€ 10,50
€ 10,50
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Puyenbrug 1A - 9185 Wachtebeke / www.puyenbroeck.be

OOST-VLAANDEREN

Provinciaal Domein Puyenbroeck:
treintje, minigolf, individuele fiets
Het provinciaal domein
Puyenbroeck biedt je een
pak mogelijkheden voor
een gevarieerd dagje uit.
Je kan er wandelen, fietsen, roeien,
minigolfen, zwemmen, en nog veel
meer. Ook het “Levend Erfgoed Park”
met Belgische boerderijdieren is een
bezoekje waard. Voor de jongsten is
ravotten op de uitgebreide (water)
speeltuinen “de max”.
Sportievelingen vinden dan weer in
het sportcentrum een waaier van
mogelijkheden inclusief een 9-holesgolfterrein.

Ondek ook zeker ons nieuwe
landschapspark met uitkijktoren en
hangbrug.
WANNEER GELDIG

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 5 dagen op voorhand
- Groepen: 5 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters of
Gent-Dampoort
- In Gent bus 76 richting Lochristi-Wachtebeke
- Afstappen aan halte “Wachtebeke Craenendam”
(parking 1)
- Van bushalte nog 100m te voet

EXTRA INFO

Domein:
- Het hele jaar door (gratis toegang)
Minigolf, fietsen en treintje:
- Van 1 april t.e.m. 30 september

OPENINGSUREN
Domein:
- Alle dagen van 9 u. tot zonsondergang (gratis
toegang)
- Op maandagvoormiddag van 1 oktober t.e.m.
31 maart is het domein gesloten tot 13 u.
(behalve tijdens schoolvakanties in die periode)

144

Treintje:
- Op weekdagen (behalve woensdag) van 9 u. tot 17 u.
- Op woensdag van 10 u. tot 18 u.
- Op zaterdag en zondag & op vakantiedagen & in
juli en augustus van 10 u. tot 19 u.
- Laatste rit ongeveer 1 u. voor sluitingstijd
Individuele fiets en minigolf:
- Op weekdagen van 10 u. tot 18 u.
- Op zaterdag en zondag & op vakantiedagen van
10 u. tot 19 u.
- Laatste verhuring 1 u. voor sluitingstijd.

- Toegang tot het domein is gratis (Parking 1).
- Reserveren op een bepaald uur is niet mogelijk.
- Voor de fietsverhuur is het noodzakelijk om
de leeftijd van de deelnemers te vermelden
voor de juiste fietsmaat (kind, jongere,
volwassene). Een kinderzitje is gratis.
- Honden toegelaten aan de leiband, maar niet op
de attracties.
- Betalen kan cash of met bancontact (niet op
factuur!).
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
MINIGOLF
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden
€ 1,50
TREINTJE
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden
€ 1,50
INDIVIDUELE FIETS (2 U.)
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden
€ 2,50

LET OP: de prijzen kunnen wijzigen in de loop
van 2022.

Kapellekensbaan 4 - 9320 Aalst / www.outsideraalst.be

The Outsider Aalst, Avonturenpark
Kom en geniet van ons
avontuurlijk aanbod
in het bruisende Aalst:
op de Dender of op de
klimtorens!

WANNEER GELDIG

The Outsider is dé partner voor
vriendengroepen, families, scholen en
verenigingen. Je kan bij ons terecht
voor avontuurlijke uitstappen, kajak,
vlotvaren, touwenpistes... en nog veel
meer. The Outsider Aalst is de meest
nieuwe locatie waar wij activiteiten
organiseren.
Het avonturenpark van The Outsider
Aalst is schitterend gelegen tussen
het stadspark en de Dender op het
splinternieuwe sportcomplex Schotte.
Het herkenningspunt bij uitstek is de
grote schouw, waarop geklommen
kan worden. Je kan het sportcomplex
binnenkomen via de hoofdingang. Zo
loop je recht de sporthal binnen.

OOST-VLAANDEREN

- Van 2 april t.e.m. 25 september: op zaterdag,
zon- en feestdagen
- Tijdens de paas- en zomervakantie: op donderdag, vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen
(uitgezonderd kajak vertrek vanuit Denderleeuw:
enkel in het weekend)

OPENINGSUREN
- Kajak op de Dender: van 13 u. tot 17 u.
- Blue Diamond touwenparcours: start om 13 u.
en om 14.30 u.
- Black Tower Via Ferrata: start om 16 u.

GRATIS

GRATIS

GRATIS

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Aalst
- In Aalst bus 2 richting Erembodegem of bus 213
richting Brussel
- Afstappen aan halte “Aalst Park”
- Vanaf de bushalte nog 100m te voet

EXTRA INFO
- Er gelden specifieke startmomenten voor de
klimtorens (Blue Diamond touwenparcours en
Black Tower via Ferrata)
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Via Ferrata Black Tower

€ 9,80

INDIVIDUEEL
Kajak op de Dender vertrek in Aalst (1 u.)

€ 5,60

GROEPEN (MIN. 10 PERS.)
Kajak op de Dender Vertrek in Denderleeuw
(1 u.)
Touwenparcours Blue
Diamond

€ 5,60
€ 14,00
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Bosheidestraat 15 - 9070 Gent (Heusden) / www.harrymalter.be

OOST-VLAANDEREN

Familiepark Harry Malter
Familiepark Harry Malter
biedt de ideale daguitstap
voor gezinnen met
kinderen tot 10 jaar. De
combinatie dierenpark,
attracties en speeltuin
garandeert een dag vol
plezier!
Familiepark Harry Malter is een domein
van kleiner formaat (3,5 ha) gericht op
kids van peuter- en kleuteronderwijs.
Geen snelle rollercoasters of immense
dieren maar charme en nostalgie troef!

WANNEER GELDIG
-

Van 2 april t.e.m. 6 november
Gesloten op 19, 22 en 26 april
Gesloten op 2, 3, 5, 6, 9 en 10 mei
Gesloten op weekdagen in september en oktober

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters bus 27 richting Wetteren/
Dendermonde
- Afstappen aan halte “Bosheidestraat”
- Van bushalte nog 100m te voet

Neem de tijd om met je kleintje onze
kabouterhuisjes te bezoeken, kleinere
maar lieve diertjes van héél dichtbij
te leren kennen. In het spiegelhuis is
het altijd lachen geblazen. Bij slecht
weer kan je terecht op de deels
overdekte speeltuin en in onze nieuwe
binnenspeeltuin.
Daarna is het fijn uitblazen op het
terras aan het Eendenmeer of op de
speeltuin met aanpalend terras, voor als
je kleintje nog een beetje energie kwijt
moet, tot binnenkort!
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BETALEND
€ 2,00

GRATIS

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 100 cm

gratis

van 100 cm t.e.m. 64 jaar

€ 8,50

vanaf 65 jaar

€ 8,00

Pastoor Steenssensstraat 108a - 9120 Beveren-Waas / www.lago.be/beveren

LAGO Beveren De Meerminnen:
subtropisch zwemparadijs
LAGO Beveren
De Meerminnen biedt
voor elk wat wils.

OOST-VLAANDEREN

(groepen van max. 10 personen)
WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER

Een spetterende wildwaterbaan, een
magische familieglijbaan en een
wervelend golfbad zijn nog maar
enkele van de geweldige activiteiten
die je er kan beleven. Of kom tot rust
in de warme lagune, met sauna’s en
stoombad. Grote dorst of kleine honger
tijdens je zwemplezier? Hiervoor kan je
altijd terecht op het zwemmersterras.

WANNEER GELDIG
- Van 3 januari t.e.m. 25 februari
- Van 7 maart t.e.m. 15 juli
- Van 15 augustus t.e.m. 23 december

Trein naar Beveren
- Vanaf het station nog 2 km te voet
OF
Trein naar Lokeren
- In Lokeren bus 81 of 82 richting Antwerpen
- Afstappen aan halte “Vijfstraten”
- Vanaf bushalte nog 1 km te voet

EXTRA INFO
- Ben je 12 jaar of ouder? Breng dan zeker je
identiteitskaart mee.
- LET OP: groepen zijn toegelaten tot max. 10
personen.

OPENINGSUREN
Tijdens schoolweken:
- Weekdagen (behalve woensdag):
van 16 u. tot 21.30 u.
- Op woensdag van 13.30 u. tot 21.30 u.
- Weekend: van 10 u. tot 19 u.
Tijdens schoolvakanties:
- Weekdagen: van 10 u. tot 21.30 u.
- Weekend: van 10 u. tot 19 u.
Voor de exacte openingsuren: kijk op de website.

Inwoners van Beveren genieten van een specifiek
reductietarief:
t.e.m. 3 jaar: gratis
van 4 t.e.m. 15 jaar: € 4,70
van 16 t.e.m. 54 jaar: € 6,80
vanaf 55 jaar: € 5,80
Mensen met een beperking en studenten:: € 5,80

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

GRATIS

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
(MAX. 10 PERS.)
t.e.m. 3 jaar
gratis
van 4 t.e.m. 15 jaar

€ 6,00

van 16 t.e.m. 54 jaar

€ 8,30

vanaf 55 jaar

€ 7,30

Reductietarieven voor inwoners die niet in
Beveren wonen:
Mensen met een beperking en studenten: € 6,80
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Recollettenlei 32 - 9000 Gent / www.benelux-rederij.com

OOST-VLAANDEREN

Benelux Rederij N.V.
Boottochten over de Leie
Onvergetelijke cruise over
de wondermooie Oude
Leie!
Ontdek de prachtige Leie, de ‘Golden
River’, de mooiste rivier van Vlaanderen,
gekenmerkt door haar kronkelende
vorm, de natuur, de schitterende
vergezichten en de mooiste villa’s van
Sint-Martens-Latem en omgeving!
De boot vertrekt vanuit Gent Centrum
en vaart via Afsnee, Drongen en SintMartens-Latem tot in Baarle en terug.
Je kunt lunchen en er is een uitgebreide
bar aan boord.
Af- of opstappen in Sint-Martens-Latem:
enkel op aanvraag voor groepen!
Wat?
12 u.: Start inscheping - Recollettenlei
te Gent
12.45 u.: Uiterlijk uur van inscheping
13 u.: Vertrek afvaart van de Leie
17 u.: Aankomst te Recollettenlei te Gent

WANNEER GELDIG
- Van mei t.e.m. september: elke dinsdag en zaterdag

OPENINGSUREN
- Vertrek: inschepen tussen 12 u. en 12.45 u.
- Aankomst: 17 u.
- Kantoor geopend van 10 u. tot 12 u. en in de
namiddag na afspraak

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: minstens 1 week op voorhand
- Groepen: minstens 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters
tram 1, afstappen aan halte “Korte Meer”
of tram 2, afstappen aan halte “Zonnestraat”
- Vanaf de tramhalte nog 200m te voet

EXTRA INFO
- Aanmelden rechtstreeks aan boord vanaf 12 u.
- Betaling enkel met cash geld.

Picknick en eigen drank zijn niet
toegestaan.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

€ 10,50

vanaf 12 jaar

€ 18,90

GROEPEN (MIN. 20 PERS.)
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

€ 10,50

vanaf 12 jaar

€ 17,50

Kraanlei - 9000 Gent / www.boatingent.be

Boat in Gent
Een stadsrondvaart
in Gent, de stad van
7 waterlopen.

WANNEER GELDIG

OOST-VLAANDEREN

- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december

OPENINGSUREN

Boat in Gent vaart je gedurende 50
minuten doorheen het middeleeuwse
Gent met zijn uitgebreid scala aan
monumenten: gildehuizen, het
Gravensteen, ‘t Prinsenhof, een vismijn
en een indrukwekkend vleeshuis, 13deeeuwse kloosters, de oude graanhaven...
Wil je een leuke en grondige verkenning
van héél de stad? Boat in Gent laat je
90 minuten genieten van de mooiste
bezienswaardigheden uit het heden en
het verleden: de Chinese theehuisjes, de
Bijloke, het justitiepaleis, de opera, de
Vooruit en nog veel meer!

- Elke dag van 10 u. tot 17 u.
- Uur van afvaart kan je zelf reserveren, maar het
is heel belangrijk dat je stipt aanwezig bent

WANNEER RESERVEREN
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting centrum
- Afstappen aan halte “Gravensteen”
- Van tramhalte nog 50m te voet

PRIJZEN PER PERSOON
RONDVAART 50 MIN. GROEPEN (MIN. 10 PERS.)
t.e.m. 11 jaar
€ 6,00
van 12 t.e.m. 59 jaar

€ 6,50

vanaf 60 jaar

€ 6,00

RONDVAART 90 MIN. GROEPEN (MIN. 20 PERS.)
t.e.m. 11 jaar
€ 10,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

van 12 t.e.m. 59 jaar

€ 10,50

vanaf 60 jaar

€ 10,00
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Sint-Michielsplein 21 - 9000 Gent / www.kajakskorenlei.be

Kajaks Korenlei

NIEUW

Ontdek Gent vanop het
water!

WANNEER GELDIG
- Van maart t.e.m. oktober (behalve bij extreme
weersomstandigheden)

Huur een kajak voor 3 uur en ontdek
Gent op een verrassende manier.
Gelegen in het historische centrum van
Gent, waar vroeger de middeleeuwse
haven lag.
Vertrek en aankomst aan Hostel
Uppelink, gelegen op de hoek van de
Sint-Michielsbrug en de Korenlei.

OPENINGSUREN
- Vertrektijden: elk half uur
- Eerste vertrektijd: om 9 u.
- Laatste vertrektijd: om 19 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting Evergem
- Afstappen aan halte “Korenmarkt”
- Van tramhalte nog 200m te voet
OF
Trein naar Gent-Dampoort
- In Gent-Dampoort bus 3 richting Mariakerke
- Afstappen aan halte “Korenmarkt”
- Van bushalte nog 200m te voet

EXTRA INFO
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- Er worden vooral tweepersoonskajaks verhuurd.
- Geef een correct e-mailadres en telefoonnummer
door.
- De kajaks worden op voorhand via overschrijving betaald. Na reservatie wordt een betalingsuitnodiging verstuurd.
- Geef het exacte aantal deelnemers door
(max. 11 pers.)
- Groepen met kinderen: noteer de leeftijd van de
kinderen in de aanvraag.
- Minderjarigen mogen enkel in een kajak samen
met een volwassene.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER KAJAK
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
(MAX. 11 PERS.)
Eénpersoonskajak
€ 11,50
Tweepersoonskajak

€ 18,00

Kuiperskaai 8 - 9000 Gent / www.kuiperskano.be

Kanovaren in hartje Gent
Geniet 3 uur lang en ontdek - op eigen
tempo - hartje Gent of de Leiestreek.
We hebben kano’s voor 2 of 4 personen.
Kuiperskano is gelegen in de Kuiperskaai
aan ‘de Krook’ (nieuwe bibliotheek).

WANNEER GELDIG
- Van 1 mei t.e.m. 31 oktober
- Niet mogelijk op dinsdag, woensdag en donderdag (uitgezonderd 19, 20 en 21 juli)

OOST-VLAANDEREN

Huur een kano en stap
‘via ons achterdeurtje’ het
water in.

NIEUW

OPENINGSUREN
- Telkens tussen 9 u. en 19 u.
- Startuur en startdatum zijn altijd bespreekbaar

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 2 richting Melle Leeuw
- Afstappen aan halte “Gent Lippensplein”
- Vanaf tramhalte nog 1 min. te voet

EXTRA INFO
- Geef bij de aanvraag het gewenste vertrekuur
door: 9 u., 12.30 u. of 16 u. (of op afspraak)

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER KANO
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Tweepersoonskano (3 u.)

€ 24,50

Vierpersoonskano (3 u.)

€ 31,50
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Victor braeckmanlaan 180 - 9040 Gent / www.lagogent.be

OOST-VLAANDEREN

LAGO Gent Rozebroeken:
subtropisch zwemparadijs
(groepen van max. 10 personen)
Het subtropisch
zwemparadijs biedt een
unieke beleving voor jong
en oud!
Laat je verrassen door het
zinnenprikkelend aanbod van LAGO
Gent Rozebroeken: wildwaterbanen,
glijbanen, buitenbaden, kinderbaden
met waterspeeltuin, warme lagune,
sauna’s en nog zoveel meer.

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 27 februari
- Van 7 maart t.e.m. 10 juli
- Van 8 augustus t.e.m. 23 december

- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Dampoort
- Vanaf het station nog 1,2 km te voet
OF
- In Gent-Dampoort bus 17 of 18 richting Oostakker
- Afstappen aan halte “Sint Amandsberg-Jef Crickstraat”
- Vanaf bushalte nog 100m te voet
OF
- In Gent-Dampoort bus 38, 39, 70, 76, 77
- Afstappen aan halte “Sint Amandsberg-Dienstencentrum”
- Vanaf bushalte nog 800m te voet

EXTRA INFO

OPENINGSUREN
Tijdens schoolweken:
- Op weekdagen (behalve maandag): van 13.30 u.
tot 21.30 u.
- Op maandag: van 13.30 u. tot 19 u.
- Op zaterdag: van 9 u. tot 19 u.
- Op zon- en feestdagen: van 9 u. tot 18 u.
Tijdens schoolvakanties:
- Op weekdagen: van 10 u. tot 21.30 u.
- Op zaterdag: van 9 u. tot 19 u.
- Op zon- en feestdagen: van 9 u. tot 18 u.
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WANNEER RESERVEREN

- LET OP: groepen zijn toegelaten tot max. 10
personen.
- Voor de toegelaten badkledij: kijk op
www.lago.be/gent/praktisch en selecteer
“Regels en Voorschriften”
- Voor het intern reglement: kijk op
www.lago.be/gent/intern-reglement

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

GRATIS

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
(MAX. 10 PERS.)
t.e.m. 3 jaar
gratis
van 4 t.e.m. 11 jaar

€ 6,40

van 12 t.e.m. 64 jaar

€ 8,40

vanaf 65 jaar

€ 7,80

Groentemarkt of Graslei - 9000 Gent / www.rederijdegentenaer.be

Rederij de Gentenaer BVBA
Fantastische boottocht
in de Gentse binnenstad.

WANNEER GELDIG

OOST-VLAANDEREN

Aan de voet van het Waterhuis aan de
Bierkant kan je inschepen voor een
rondvaart van 50 minuten via Leie, Lieve
en Schelde tot de Reep.

- Het hele jaar door
- In januari, februari en maart gesloten op
woensdag en donderdag
- Gesloten op 1 en 2 januari & op 24, 25 en 31
december
- Gesloten van 1 t.e.m. 8 mei
- Gesloten van 21 t.e.m. 25 november (wegens
waterverlaging)

OPENINGSUREN
- Van 1 januari t.e.m. 31 maart & van 16 oktober
t.e.m. 31 december: van 11 u. tot 16 u.
- Van 1 april t.e.m. 15 oktober: van 11 u. tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting Wondelgem
of Evergem
- Afstappen aan halte “Gravensteen”
- Vanaf tramhalte nog 50m te voet
OF
Trein naar Gent-Dampoort
- In Gent-Dampoort bus 3 richting Mariakerke
Post
- Afstappen halte “Korenmarkt”
- Vanaf bushalte nog 200m te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 11 jaar

€ 4,20

van 12 t.e.m. 25 jaar

€ 5,90

van 26 t.e.m. 64 jaar

€ 6,30

vanaf 65 jaar

€ 5,90
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Donkstraat 50 - 9700 Oudenaarde / www.outsidercablepark.be

OOST-VLAANDEREN

The Outsider Cablepark
Kom waterskiën en
wakeboarden bij
The Outsider Cablepark
in Oudenaarde!

WANNEER GELDIG

Een waterskikabelbaan biedt de
mogelijkheid om te kneeboarden,
waterskiën of wakeboarden. Hierbij
maakt de waterskiër een ‘droge’ start
vanaf het startplatform, dat haaks op
de omloopkabel staat. Wanneer je in
het water valt dan zwem je naar de
oever en wandel je terug. Zo ben je
klaar voor een nieuwe start.
In Oudenaarde worden twee
kabelbanen voorzien. Een 2.0 kabelbaan
voor beginners en een 5.0 kabelbaan
voor de meer gevorderden. Op deze
manier zorgen we ervoor dat iedereen
aan bod komt en dat iedereen op zijn
of haar niveau kan komen waterskiën of
wakeboarden.

- Van 1 april t.e.m. 30 oktober
- In juli en augustus: alle dagen open
- In april, mei, juni en september: gesloten op
maandag en dinsdag (uitgezonderd feestdagen)
- In oktober: gesloten op maandag, dinsdag en
donderdag

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 5 dagen op voorhand

GRATIS

GRATIS

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oudenaarde
- Vanaf het station 30 à 40 min. te voet
OF
- In Oudenaarde belbus 460 (te reserveren vanaf
14 dagen tot minimum 1 uur voor de verplaatsing)

EXTRA INFO
- In geval van sterke wind of slechte weersomstandigheden communiceren wij steeds op onze
Facebookpagina wanneer de kabelbaan sluit.

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL TOT 1U. KABELBAAN
van 8 t.e.m. 15 jaar
€ 24,00
vanaf 16 jaar

€ 27,30

INDIVIDUEEL TOT 2U. KABELBAAN
van 8 t.e.m. 15 jaar
€ 29,90
vanaf 16 jaar

€ 33,10

Alle prijzen zijn inclusief huur materiaal:
wakeboard, kneeboard, ski’s, wetsuit, helm &
reddingsvest
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Puidonkdreef 1 - 9185 Wachtebeke / www.puyenbroeck.be

Provinciaal Domein Puyenbroeck:
zwembad
Zalig zwemmen
in een fantastisch
provinciedomein.

WANNEER GELDIG

Het zwembad van het provinciaal
domein Puyenbroeck is de ideale
locatie voor een verfrissende duik. In de
zomer kan je zowel binnen als buiten
zwemmen. Met een competitiebad,
familieglijbaan, stroomversnelling,
peuterbad, glijbaantjes,... is er voor
ieder wat wils.
Gelegen in het prachtige domein kan
je je zwembeurt combineren met een
bezoekje aan de speeltuin, dierenpark,
roeivijver of minigolf. Een niet te
kloppen daguitstap!

OOST-VLAANDEREN

- Van 3 januari t.e.m. 30 juni & van 1 september
t.e.m. 30 december
- Gesloten op Pasen en paasmaandag
- Gesloten op 25 en 26 december

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website
- Laatste toegang 30 min. voor sluitingsuur

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

GRATIS

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters of
Gent-Dampoort
- In Gent bus 76 richting Lochristi-Wachtebeke
- Afstappen aan eindhalte
- Van bushalte nog 100m te voet

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 3 jaar

gratis

EXTRA INFO

van 4 t.e.m. 11 jaar

€ 2,00

- Tijdens juli en augustus is het niet mogelijk om
te boeken aan het kortingstarief.
- Bezoekers dienen zich aan te melden met hun
identiteitskaart.
- Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld
zijn van een toezichthoudende volwassene.
- Tijdens warm weer is het aangeraden een parasol mee te brengen.
- De stoomcabines en whirlpools zijn apart te
betalen.

van 12 t.e.m. 64 jaar

€ 2,50

vanaf 65 jaar

€ 2,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

GROEPEN (MIN. 10 PERS.)
t.e.m. 3 jaar

gratis

van 4 t.e.m. 11 jaar

€ 1,60

vanaf 12 jaar

€ 2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
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Daguitstappen
Provincie West-Vlaanderen
NAAM DAGUITSTAP

LOCATIE

PAG.

Arentshuis

Brugge

160

Belfort Brugge

Brugge

161

Choco-Story

Brugge

162

Frietmuseum

Brugge

163

Gezellehuis

Brugge

164

Groeningemuseum

Brugge

165

Gruuthusemuseum

Brugge

166

Historium Brugge

Brugge

167

O.L.V. ter Potterie

Brugge

168

O.L.V.-kerk Museum

Brugge

169

Sint-Janshospitaal

Brugge

170

Sint-Janshuismolen

Brugge

171

Stadhuis en Brugse Vrije

Brugge

172

Volkskundemuseum

Brugge

173

Museum aan de IJzer

Diksmuide

174

Gistel - Abdij Ten Putte

Gistel

175

In Flanders Fields Museum

Ieper

176

Hooge Crater Museum

Ieper (Zillebeke)

177

CC De Brouwerij - Käthe Kollwitz Museum & Fransmansmuseum

Koekelare

178

Abdijmuseum Ten Duinen

Koksijde

179

Texture, museum van vlas en textiel

Kortrijk

180

Bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort

Nieuwpoort

181

ATLANTIKWALL - RAVERSYDE

Oostende

182

Romeins Archeologisch Museum (RAM)

Oudenburg

183

Hopmuseum

Poperinge

184

Talbot House Museum

Poperinge

185

KOERS. Museum van de Wielersport

Roeselare

186

Bakkerijmuseum Veurne

Veurne

187

Memorial Museum Passchendaele 1917

Zonnebeke

188

SEA LIFE Blankenberge

Blankenberge

189

Kakelend Kippenmuseum

Diksmuide (Keiem)

190

Ezelboerderij Ezelpad in Poperinge

Poperinge

191

WEST-VLAANDEREN

CULTURELE & HISTORISCHE ATTRACTIES

DIERENPARKEN

NATUURPARKEN
Fluistervaren en broekwandelen in De Blankaart

Diksmuide

192

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers

Harelbeke

193

Zwin Natuur Park

Knokke-Heist

194

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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Daguitstappen
Provincie West-Vlaanderen
NAAM DAGUITSTAP

LOCATIE

PAG.

PRET- EN THEMAPARKEN
Boudewijn Seapark

Brugge (Sint-Michiels)

195

De Sierk

De Haan

196

Plopsaland De Panne

De Panne

197

Bellewaerde Park

Ieper

198

LAGO Brugge Olympia: subtropisch zwemparadijs

Brugge

199

Center Parcs Park De Haan: Aqua Mundo, Minigolf en Baluba

De Haan

200

Plopsaqua De Panne

De Panne

201

Bellewaerde Aquapark

Ieper

202

Sunparks Oostduinkerke: Aquafun

Koksijde (Oostduinkerke)

203

LAGO Kortrijk Weide

Kortrijk

204

Thornton Noordzeecruise

Oostende

205

Vissen op zee

Oostende

206

WATERATTRACTIES

Oostende

207

Zeebrugge (Brugge)

208

WEST-VLAANDEREN

Zee-excursie Oostende
Havenrondvaart Zeebrugge

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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Dijver 16 - 8000 Brugge / www.museabrugge.be

Arentshuis

WEST-VLAANDEREN

Op de bovenverdieping
van dit elegante 17de
eeuwse herenhuis met
pittoreske stadstuin
wordt het oeuvre van
Brits multitalent Frank
Brangwyn (1867-1956)
geëtaleerd.
Brangwyn was zowel grafisch
kunstenaar als schilder en
daarnaast ook nog ontwerper van
tapijten, meubelen en keramiek. De
benedenverdieping is dan weer het
decor voor tijdelijke exposities van
beeldende kunst.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op 1 januari, 26 mei (namiddag) en
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 9.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 1, 6, 11, 12 of 16 richting centrum
- Afstappen aan halte “Brugge Dijver”
- Vanaf de bushalte nog 100m te voet

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf 13 jaar

€ 1,40

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Inwoners van Brugge: gratis

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

Markt 7 - 8000 Brugge / www.museabrugge.be

Belfort Brugge
Beklim de 366 treden en ontdek
onderweg een schatkamer, een
indrukwekkend uurwerkmechanisme en
een beiaard met 47 klokken. Je sportieve
prestatie wordt beloond met een
adembenemend uitzicht over Brugge en
omstreken.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari, 26 mei (namiddag) en
25 december

OPENINGSUREN
Van maart tot oktober en in december:
- Elke dag: van 9 u. tot 20 u.
In januari, februari en november:
- Van zondag t.e.m. vrijdag: van 9 u. tot 18 u.
- Op zaterdag: van 9 u. tot 20 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge pendelbus naar het centrum
- Afstappen aan halte “Markt”
- Vanaf de bushalte nog 100m te voet

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 6 jaar

gratis

vanaf 7 jaar

€ 2,80

EXTRA INFO
- Er is geen toilet in de toren, wel zijn er publieke
toiletten op de site.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Inwoners van Brugge: gratis
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Deze belangrijkste Brugse
toren is wel 83 meter
hoog!

Wijnzakstraat 2 - 8000 Brugge / www.choco-story.be

Choco-Story
In het chocolademuseum
van Brugge beleef je
de boeiende wereld
van de chocolade.
Je wordt ondergedompeld in de
geschiedenis van de cacaobonen
en krijgt een volledig beeld van
de productie van pralines.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december
- Gesloten van 10 t.e.m. 21 januari

OPENINGSUREN
- Elke dag van 10 u. tot 17 u.
- Tickets te koop tot 16.15 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

WEST-VLAANDEREN

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus richting centrum
- Afstappen aan halte “Markt”
- Van bushalte nog 500m te voet

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 11 jaar

€ 3,00

van 12 t.e.m. 64 jaar

€ 6,60

vanaf 65 jaar

€ 5,30

Studenten € 5,30
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Vlamingstraat 33 - 8000 Brugge / www.frietmuseum.be

Frietmuseum
Welkom in het enige en
unieke museum van de
friet.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december
- Gesloten van 10 t.e.m. 21 januari

Het Frietmuseum vervolledigt het
musea-aanbod van de stad Brugge.
In het Frietmuseum ontdekt de
bezoeker de oorsprong van één van de
belangrijkste Belgische specialiteiten
waarop wij allen fier zijn: de friet.

OPENINGSUREN
- Elke dag van 10 u. tot 17 u.
- Laatste toegang om 16 u. (voor individuen) en
om 15.30 u. (voor groepen)

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus richting centrum
- Afstappen aan halte “Stadsschouwburg”
- Het museum bevindt zich aan de bushalte

EXTRA INFO
- Frietjes eten is niet inbegrepen in de prijs.
- Gemiddelde duur van het bezoek: 45 min.
- De dichtstbijzijnde parking is de Biekorf (aan
de bibliotheek). Het museum ligt op enkele
minuutjes wandelen hiervandaan.

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 11 jaar

€ 3,00

van 12 t.e.m. 64 jaar

€ 5,00

vanaf 65 jaar

€ 4,00

Studenten: € 4,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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WEST-VLAANDEREN

Ongelooflijk maar waar, tot op heden
bestond er geen enkel Frietmuseum ter
wereld en het Frietmuseum van Brugge
is dus het enige en unieke museum van
de friet.

Rolweg 64 - 8000 Brugge / www.museabrugge.be

Gezellehuis
Het literaire en biografische
museum over Guido Gezelle.

WEST-VLAANDEREN

In het geboortehuis van Guido Gezelle
(1830-1899) ontdek je naast het leven
en oeuvre van de Vlaamse dichter ook
tijdelijke presentaties over (woord)kunst.
Van oorsprong is dit het buitenverblijf
van een rijke Brugse koopman. Vader
Gezelle werkt er als tuinman en
zijn gezin vindt er een eenvoudig
onderkomen.
Het huis dateert van de 16e eeuw en het
omliggende domein strekte aanvankelijk
uit tot de woonwijk Gezellewarande.
Het huis werd zorgvuldig gerestaureerd
en heeft weer de authentieke look uit
Gezelles jeugd.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op 1 januari, 26 mei (namiddag) en
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag:
van 9.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 6 richting Centrum- St.Kruis
- Afstappen aan halte “Kruispoort”
- Van bushalte nog 300m te voet

Er is ook een romantische tuin met
biologische moestuin, waar je kunt
picknicken. En aan de ingang van het
museum word je verwelkomd door
‘De man die vuur geeft’ van Jan Fabre.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

gratis

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Inwoners van Brugge: gratis

Dijver 12 - 8000 Brugge / www.museabrugge.be

Groeningemuseum

Zwaartepunt van de collectie is
ongetwijfeld de wereldberoemde
verzameling Vlaamse primitieven met
topwerken van Jan van Eyck, Hans
Memling, Hugo van der Goes en Gerard
David. Belangrijk is ook het werk van de
neoclassicisten die internationaal
succes kenden. Kunstenaars als Suvée,
Duvivier, Ducq, Odevaere en Kinsoen
staan bekend om hun historiestukken
en portretten in een koele en
sculpturale stijl. De opmerkelijke
verzameling schilderijen van Vlaamse
expressionisten springt eveneens in het
oog, met werk van Permeke, De Smet,
Van den Berghe, Brusselmans en Tytgat.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op 1 januari, 26 mei (namiddag) en
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 9.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 1, 6, 11, 12 of 16 richting centrum
- Afstappen aan halte “Brugge Dijver”
- Vanaf de bushalte nog 100m te voet

EXTRA INFO
- In het ticket voor Groeningemuseum is het
bezoek aan het Arentshuis inbegrepen.

Het Groeningemuseum dankt zijn
internationale uitstraling niet alleen
aan zijn uitzonderlijke vaste collectie,
maar ook aan de prestigieuze
tentoonstellingen die er geregeld
plaatsvinden.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf 13 jaar

€ 2,80

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Inwoners van Brugge: gratis
Audiogids: gratis
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WEST-VLAANDEREN

Dit museum biedt een
gevarieerd overzicht van
de geschiedenis van de
Belgische beeldende kunst.

Dijver 17c - 8000 Brugge / www.museabrugge.be

Gruuthusemuseum

WEST-VLAANDEREN

Na een sluiting van vijf
jaar is het gerestaureerde
museum opnieuw open en
laat het je proeven van de
Brugse geschiedenis.
Lodewijk van Gruuthuse, die dit
imposante Brugse stadspaleis zijn
grandeur gaf, leefde volgens de leuze
‘Plus est en vous’. Dat is ook de leidraad
om vandaag de collectie te bekijken.
Majestueuze wandtapijten, kleurrijke
glasramen, elegante houtsculpturen,
historisch kant, Bourgondische
manuscripten en Chinees porselein,
elk van die objecten brengt zijn uniek
verhaal. Drie periodes uit de rijke
Brugse geschiedenis komen zo tot leven.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op 1 januari, 26 mei (namiddag) en op
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 9.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 1, 6, 11, 12 of 16 richting centrum
- Afstappen aan halte “Brugge Dijver”
- Vanaf de bushalte nog 100m te voet

EXTRA INFO
- Bezoekers met een visuele beperking kunnen
in het museum een audiogids vragen met een
rondleiding met beschrijvende teksten.
- Bezoekers met een auditieve beperking kunnen
in het museum een tablet vragen met een rondleiding met filmpjes in de Vlaamse Gebarentaal.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf 13 jaar

€ 2,80

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Inwoners van Brugge: gratis
Audiogids: gratis

Markt 1 - 8000 Brugge / www.historium.be

Historium Brugge

In de Historium Story volg je het
liefdesverhaal van Jan van Eycks
leerjongen Jacob, terwijl je wandelt
door de wonderlijke attractie met
film, decors en speciale effecten.
In de Historium Exhibition, de
interactieve tentoonstelling, vind je
aanvullende informatie over de Brugse
middeleeuwen of kun je aan de slag
met de knotsgekke Family Trail.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door

OPENINGSUREN
- Elke dag van 11 u. tot 18 u.
- Laatste toegang tot de Historium Story is om
17 u.
- Elke 5 minuten kan een bezoek gestart worden.
Voor de actuele openingsuren: kijk op de website.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 dag op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- Vanaf het station verschillende buslijnen richting centrum
- Afstappen aan halte “Markt”
- Historium Brugge bevindt zich aan de bushalte

EXTRA INFO
- Bezoekers met een rolstoel kunnen binnenkomen
langs de hoofdingang op de Markt, waar ze via
het ponton richting binnenplein gaan. Net voor
de poort van het binnenplein is links een deur,
die toegang geeft tot de lift.
- Met de lift kunnen alle verdiepingen bereikt
worden.

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 4 jaar

gratis

van 5 t.e.m. 12 jaar

€ 6,30

van 13 t.e.m. 17 jaar

€ 8,40

van 18 t.e.m. 64 jaar

€ 10,50

vanaf 65 jaar

€ 8,40

GROEPEN (MIN. 15 PERS.)
t.e.m. 4 jaar

gratis

van 5 t.e.m. 12 jaar

€ 6,30

vanaf 13 jaar

€ 8,40

Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Audiogids: gratis (beschikbaar in 10 talen)
Mensen met een beperking: € 8,40
Studenten: € 8,40
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WEST-VLAANDEREN

In het Historium, de meest
bezochte attractie van
Brugge, stap je terug in
de tijd. Je kunt er op
verschillende manieren
zien hoe Brugge bruiste
tijdens de Gouden Eeuw.

Potterierei 79b - 8000 Brugge / www.museabrugge.be

O.L.V. ter Potterie
Dit voormalige hospitaal
herbergt een bijzondere
museumcollectie.

WEST-VLAANDEREN

Dit historische hospitaalcomplex
(13de-17de eeuw) met zijn barokke kerk
verrast met prachtige schilderijen,
beeldhouwwerken, meubilair,
wandtapijten, glasramen en een
exclusieve zilververzameling.
De museumcollectie telt een groot
aantal drieluiken. Het pronkstuk is
echter de zilverkast met reliekhouders,
kandelaars en wijwatervaten. Dit
liturgisch zilver wordt nog altijd
gebruikt tijdens misvieringen in de kerk.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op 1 januari, 26 mei (namiddag) en
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag:
van 9.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 4, 93 of 90 richting centrum
St. Jozef
- Afstappen aan halte “Brugge J&M Sabbestraat”
- Van bushalte nog 350m te voet

Opmerkelijk zijn ook het ‘cantoortje’
uit het midden van de 16e eeuw met
de initialen van Keizer Karel, een
15e-eeuwse schotel in Spaans-Moors
aardewerk en een vogelbekglas of
fopbeker uit de 17de eeuw.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf 13 jaar

€ 1,40

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Inwoners van Brugge: gratis

Mariastraat - 8000 Brugge / www.museabrugge.be

O.L.V.-kerk Museum
De 115,5 meter hoge
bakstenen toren van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk
illustreert het vakmanschap van de Brugse
bouwlieden.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december
- De kerk is gesloten bij kerkelijke plechtigheden

OPENINGSUREN
- Van maandag t.e.m. zaterdag: van 9.30 u. tot 17 u.
- Zondag: van 13.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 1, 6, 11, 12 of 16 richting centrum
St. Kruis
- Afstappen aan halte “O.L.V. Kerk”
- Vanaf de bushalte nog 100m te voet

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf 13 jaar

€ 1,40

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Inwoners van Brugge: gratis
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WEST-VLAANDEREN

Binnenin vind je een rijke kunstcollectie:
de wereldberoemde ‘Madonna met Kind’
van Michelangelo, tal van schilderijen,
13de-eeuwse beschilderde grafkelders
en de praalgraven van Maria van
Bourgondië en Karel de Stoute. Het
koorgedeelte werd in 2015 gerestaureerd
en het waardevolle kerkinterieur is
opnieuw in al zijn pracht en praal te
bewonderen.

Mariastraat 38 - 8000 Brugge / www.museabrugge.be

Sint-Janshospitaal

WEST-VLAANDEREN

In het Sint-Janshospitaal,
goed voor meer dan
acht eeuwen geschiedenis,
werden armen, pelgrims,
reizigers en zieken
verzorgd door zusters
en broeders.
De middeleeuwse ziekenzalen en
de daarbij behorende kerk en kapel
herbergen een imposante collectie
archiefstukken, kunstwerken, medische
instrumenten plus zes werken van
Hans Memling. Verder te bezoeken: de
Diksmuidezolder, de oude slaapzaal
en de aanpalende voogdenkamer en
apotheek.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op 1 januari, 26 mei (namiddag) en
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 9.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 1, 6, 11, 12 of 16 richting centrum
St. Kruis
- Afstappen aan halte “O.L.V. Kerk”
- Vanaf de bushalte nog 100m te voet

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf 13 jaar

€ 2,40

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Inwoners van Brugge: gratis
Audiogids: gratis
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Kruisvest - 8000 Brugge / www.museabrugge.be

Sint-Janshuismolen
Sinds het ontstaan van de buitenste
stadsomwalling aan het einde van de
13de eeuw sieren molens de Brugse
stadsvesten. Vandaag staan er nog vier
exemplaren op de Kruisvest. De SintJanshuismolen (anno 1770), de enige
molen die nog te bezoeken is, behield
zijn oorspronkelijke stek en maalt nog
altijd graan.

WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 30 september
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op 26 mei (namiddag)

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag:
van 9.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 6 richting centrum St.Kruis
- Afstappen aan halte “Kruispoort”
- Vanaf de bushalte nog 300m te voet

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf 13 jaar

€ 0,80

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Inwoners van Brugge: gratis
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WEST-VLAANDEREN

De enige molen in Brugge
die je kunt bezoeken.

Burg 11-12 - 8000 Brugge / www.museabrugge.be

Stadhuis en Brugse Vrije

WEST-VLAANDEREN

Het Brugse stadhuis
dateert van 1376 en is
een van de oudste der
Nederlanden.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari, 26 mei (namiddag) en
25 december

OPENINGSUREN

Van hieruit wordt de stad al meer
dan 600 jaar bestuurd. Een absolute
must is de Gotische Zaal die met haar
muurschilderijen van omstreeks 1900
en haar gepolychromeerd gewelf
een schitterend kunstwerk is. In de
historische zaal ernaast wordt met
originele documenten en kunstwerken
de geschiedenis van het stadsbestuur
geëvoceerd.

- Van maandag t.e.m. zondag: van 9.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge pendelbus richting het centrum
- Afstappen aan halte “Markt”
- Vanaf de bushalte nog 250m te voet

Met dit toegangsticket kan je de Brugse
Vrije bezoeken. Vanuit dit landhuis werd
vroeger het Brugse platteland bestuurd.
Van 1795 tot 1984 fungeerde het pand
als gerechtshof. Vandaag huist hier
onder meer het Stadsarchief en is dit
de verzamelplaats van het geschreven
geheugen van de stad. Het landhuis
is voorzien van een oude assisenzaal
en een renaissancezaal met een
16de-eeuwse, monumentale pronkschouw
in hout, marmer en albast van de hand
van Lanceloot Blondeel.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf 13 jaar

€ 1,40

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Inwoners van Brugge: gratis
Audiogids: gratis

Balstraat 43 - 8000 Brugge / www.museabrugge.be

Volkskundemuseum

In acht 17e-eeuwse huurhuisjes en een
hedendaagse architecturale uitbreiding
kan je een klasje, schoenmakerij,
hoedenmakerij, kuiperij, Vlaamse
woonkamer, suikerbakkerij, apotheek,
herberg, kleermakerij en traditioneel
textiel bezoeken.
Naast de museumherberg ‘De Zwarte
Kat’ vertellen poppen, decorstukken,
rekwisieten, affiches, programma’s
en foto’s het verhaal van het oude
Brugse poppentheater ‘Den Uyl’. Met
wat geluk tref je ook Aristide aan, de
levende zwarte kat en mascotte van dit
museum.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op 1 januari, 26 mei (namiddag) en
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 9.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 6 of 16 richting centrum
- Afstappen aan halte “Brugge Coupure”
- Vanaf de bushalte nog 300m te voet

EXTRA INFO
- Grotendeels rolstoeltoegankelijk. Ingang via de
Rolweg, bovenverdieping is niet toegankelijk
voor rolstoelgebruikers.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf 13 jaar

€ 1,40

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Inwoners van Brugge: gratis
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WEST-VLAANDEREN

Alle kamers in dit museum
herbergen een schat aan
oude voorwerpen in
authentieke decors.

Ijzerdijk 49 - 8600 Diksmuide / www.museumaandeijzer.be

Museum aan de IJzer

WEST-VLAANDEREN

Vanuit de panoramazaal of
vanop het dakterras heb
je een uniek uitzicht over
de hele frontstreek van
Diksmuide.
In het Museum aan de IJzer kan de
bezoeker ervaren hoe het dagelijkse
leven voor de soldaat aan en achter het
front verliep. Het is vooral ‘de mens in
de grote oorlog’ die centraal staat. Hoe
leefde hij, wie was hij, hoe reageerde
hij, hoe evolueerde hij.
Vanuit de panoramazaal of vanop het
dakterras, 84 meter hoog boven de ‘le
plat pays’ van de Westhoek heb je een
uniek uitzicht over de hele frontstreek
van Nieuwpoort aan de Kust tot Ieper
en Ploegsteert.

WANNEER GELDIG
-

Het hele jaar door
Gesloten op 1 en 2 januari
Gesloten van 10 t.e.m. 30 januari
Gesloten op 24, 25, 26 en 31 december

OPENINGSUREN
Van oktober t.e.m. maart
- Op weekdagen: van 9 u. tot 17 u.
- Op zaterdag, zon- en feestdagen: van 10 u. tot 17 u.
Van april t.e.m. september
- Op weekdagen: van 9 u. tot 18 u.
- Op zaterdag, zon- en feestdagen: van 10 u. tot 18 u.

GRATIS

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Diksmuide
- Vanaf het station nog 1 km te voet
OF
- In Diksmuide bus 41 richting Nieuwpoort
- Afstappen aan halte “IJzerlaan”
- Vanaf bushalte nog 500m te voet

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 6 jaar

gratis

van 7 t.e.m. 17 jaar

€ 1,40

vanaf 18 jaar

€ 2,80

Inwoners van Diksmuide: gratis
Gids: € 60,00 (max. 25 personen, rondleiding
van 2 uur)
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Abdijstraat 84 - 8470 Gistel / www.godelievevangistel.be

Gistel - Abdij Ten Putte
Omstreeks 1100 werd op de plaats van
de marteldood van Godelieve een abdij
van benedictinessen gesticht. In 1578
werd die verwoest door de geuzen.
De zusters moesten vluchten en
richtten een nieuwe abdij op in Brugge.
In 1891 keerden twaalf zusters naar
Gistel terug en namen hun intrek in het
nieuwe neogotische klooster, gebouwd
door J.B. Bethune. De abdij wordt
momenteel bewoond door de religieuze
gemeenschap Moeder van Vrede.
In het Godelievemuseum verneem je
meer over Godelieve en de geschiedenis
van de abdij. In de filmzaal kun je
genieten van de nieuwe film over
Godelieve ‘Tussen water en wolken’.
Op zondag 10 juli 2022 om 16 uur trekt
de eeuwenoude Godelieveprocessie
door de straten van Gistel.

WANNEER GELDIG
- Van 1 maart t.e.m. 30 november
- Gesloten op zaterdag

OPENINGSUREN
Godelievemuseum
- Telkens van 14 u. tot 17.30 u.
Film ‘Tussen water en wolken’
- Telkens om 14.30 u., 15.30 u. en 16.15 u.
Voor groepen is op aanvraag een ander tijdstip
mogelijk.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende bus 51 richting Torhout
- Afstappen in Gistel aan halte “Koolaerd”
- Vanaf de bushalte nog ongeveer 1,5 km te voet
OF
- In Oostende bus 50 richting Gistel
- Afstappen aan halte “Stadhuis”
- Nog ongeveer 3 km te voet
- Vanaf de bushalte is privévervoer naar de abdij
mogelijk. Min. 3 dagen op voorhand aan te
vragen.

EXTRA INFO
- Er wordt gevraagd om de rust te bewaren op het
domein van de abdij.
- Personen met een verminderde mobiliteit kun je
afzetten op de binnenkoer van de abdij.

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
Godelievemuseum en film
t.e.m. 17 jaar
Godelievemuseum en film
vanaf 18 jaar

gratis
€ 1,50

GROEPEN (MIN. 10 PERS.)
Godelievemuseum en film
t.e.m. 17 jaar
Godelievemuseum en film
vanaf 18 jaar

gratis
€ 1,00

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Site abdij Ten Putte
Godelieveprocessie
(zitplaatsen)

gratis
€ 1,00

Gids: € 40,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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Abdij Ten Putte, een oase
van rust.

Grote Markt 34 - 8900 Ieper / www.inflandersfields.be

In Flanders Fields Museum
Het In Flanders Fields
Museum brengt het
historische verhaal van
de Eerste Wereldoorlog.

WANNEER GELDIG
-

WEST-VLAANDEREN

De focus ligt hier op de menselijke
ervaring in de oorlog. Op verschillende
plaatsen in het museum wordt er op
indringende wijze een persoonlijk
verhaal verteld.
Naast het persoonlijke verhaal staat het
landschap als getuige van WOI centraal.
In het museumparcours wordt
daarom ook een bezoek aan het
belfort mogelijk gemaakt. Vanop de
torenomgang ziet de bezoeker uit over
de stad en de omliggende slagvelden
en wordt hij uitgenodigd om nadien
de frontstreek te bezoeken.

Het hele jaar door
Gesloten van 10 t.e.m. 31 januari
Gesloten op 1 januari en 25 december
Gesloten op maandag tussen 1 januari en
31 maart & tussen 21 november en 31 december

OPENINGSUREN
- Van 1 januari t.e.m. 31 maart &
van 21 november t.e.m. 31 december:
van dinsdag t.e.m. zondag van 10 u. tot 17 u.
- Van 1 april t.e.m. 20 november:
elke dag van 10 u. tot 18 u.
Tickets te koop tot 1 u. voor sluitingstijd.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 weken op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Ieper
- Vanaf het station nog 700m te voet

Het is een belevingsmuseum dat
bezoekers met verschillende interesses
kan boeien.
Jaarlijks organiseert het museum
ook éen of meerdere grote tijdelijke
tentoonstellingen.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 25 jaar

gratis

vanaf 26 jaar

€ 6,00

Inwoners van Ieper: gratis
Audiogids: € 2,00
Gids: € 90,00

Meenseweg 467 - 8902 Ieper (Zillebeke) / www.hoogecrater.com

Hooge Crater Museum
Beste private museum
over de eerste Wereldoorlog.

WANNEER GELDIG
- Van 1 februari t.e.m. 18 december
- Gesloten op maandag en dinsdag

OPENINGSUREN

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Ieper
- In Ieper bus 84
- Afstappen aan halte “Bellewaerde Park”
- Van bushalte nog 500m te voet

In de gezellige cafetaria kan je genieten
van een indrukwekkende collectie
bewerkte hulzen en ‘trench-art’, kunst
met een duidelijke link naar de oorlog.
Met de titel ‘Simply the best private
museum in Flanders Fields’ staat dit
museum garant voor een geslaagd en
leerrijk bezoek!
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GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 12 jaar

€ 2,00

van 13 t.e.m. 26 jaar

€ 2,50

vanaf 27 jaar

€ 4,70

GROEPEN (MIN. 10 PERS.)
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 12 jaar

€ 1,00

van 13 t.e.m. 26 jaar

€ 1,00

vanaf 27 jaar

€ 3,00
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Op de plaats waar één van de hevigste
slagvelden van Ieper uitgevochten werd
en recht tegenover de ‘Hooge Crater
Cemetery’ is een uniek WO I-museum
gevestigd in een gerestaureerde kerk.
De reconstructies van oorlogstaferelen,
de uitgebreide collectie wapens, de
uitrustingen en unieke foto’s maken
van dit museum een echte aanrader!
Bovendien is er ieder jaar ook een
tijdelijke tentoonstelling. De filmzaal
biedt je een uniek zicht op de
slagvelden rond het Hooge.

- Van woensdag t.e.m. zaterdag: van 10 u. tot 18 u.
- Op zondag: van 10 u. tot 21 u.

Sint-Maartensplein 15B - 8680 Koekelare / www.toerismekoekelare.be

CC De Brouwerij - Käthe Kollwitz
Museum & Fransmansmuseum
Leven in de bouwerij: één
site, veel mogelijkheden.

WEST-VLAANDEREN

Met respect voor het verleden werd
de voormalige brouwerij-mouterij
Christiaen, in het hart van
de gemeente, omgevormd van
industrieel naar cultureel erfgoed:
de vroegere moutzolder is nu
het Käthe Kollwitz Museum.

- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag en woensdagvoormiddag
- Van 15 november t.e.m. 15 mei:
ook gesloten op zaterdag, zon- en feestdagen
- Gesloten van 26 t.e.m. 31 december

OPENINGSUREN

De bijgebouwen van de brouwerij
(paardenstallen, hopkelder
& bergruimte) zijn vandaag de thuis
van het Fransmansmuseum en
de stookplaats is omgebouwd
tot Yves Rhayékamer, een hommage
aan de beeldhouwer en kunstschilder.
Bovendien vind je er ook enkele
kunstwerken terug, onder meer van
de hand van Willem Vermandere.

WANNEER GELDIG

Van 15 november t.e.m. 15 mei:
- Op dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 9.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 17 u.
- Op woensdag: van 13.30 u. tot 17 u.
Van 16 mei t.e.m. 14 november:
- Op dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 9.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 17 u.
- Op woensdag, zaterdag, zon- en feestdagen
(behalve op een maandag): van 13.30 u. tot 17 u.
Laatste toegang om 16.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Diksmuide
- In Diksmuide bus 53 naar Leke
- Afstappen aan halte “Leke Kruiskalsijde”
- In Leke bus 55 richting Leke-Brugge
- Afstappen aan halte “Koekelare Dorp”
- Vanaf de bushalte nog 90m te voet

EXTRA INFO
- Rolstoelingang is aan de zijkant van het
gebouw.
- Groepsbezoek met gids is mogelijk vanaf
15 personen.
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GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 12 jaar

€ 1,50

van 13 t.e.m. 64 jaar

€ 2,50

vanaf 65 jaar

€ 2,00

GROEPEN (MIN. 10 PERS.)
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf 13 jaar zonder gids

€ 1,50

vanaf 13 jaar met gids

€ 3,00

Inwoners van Koekelaere: gratis
Audiogids: gratis

A. Verbouwelaan 15 - 8670 Koksijde / www.tenduinen.be

Abdijmuseum Ten Duinen

In de middeleeuwen overheerste
het silhouet van de Duinenabdij het
Koksijdse landschap. Een bezoek
aan het Abdijmuseum doet je in
alle rust wandelen langsheen haar
oude muuropstanden, omgeven
door prachtige natuur. Verwonder
je over unieke collectiestukken die
archeologen ter plaatse vonden, over de
abdijgeschiedenis en de belangrijke rol
van de Duinheren in de streek.

WANNEER GELDIG
-

Heel het jaar door
Gesloten op maandag
Gesloten van 10 t.e.m. 31 januari
Gesloten op 1 en 2 januari, 1 mei &
op 24, 25 en 31 december

OPENINGSUREN
Van 1 april t.e.m. 31 oktober:
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10 u. tot 18 u.
- Op zaterdag en zondag: van 14 u. tot 18 u.
Van 1 november t.e.m. 31 maart:
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10 u. tot 17 u.
- Op zaterdag en zondag: van 14 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar De Panne
- In De Panne kusttram richting Oostende
- Afstappen aan halte “Ster der Zee”
- Vanaf tramhalte nog 500m te voet

EXTRA INFO
- Reservatie gids voor groepen:
minstens 3 weken op voorhand.
- De Virtual Reality beleving is niet inbegrepen
in de toegangsprijs. Meer info op de website.
- Elke eerste zaterdag van de maand is het
museum gratis toegankelijk.
- Als je jarig bent, kan je het museum die dag
gratis bezoeken.
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GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 6 jaar

gratis

van 7 t.e.m. 18 jaar

€ 0,50

van 19 t.e.m. 64 jaar

€ 2,40

vanaf 65 jaar

€ 1,80

GROEPEN
(MIN. 10 - MAX. 20 PERS.)
t.e.m. 6 jaar
gratis
van 7 t.e.m. 18 jaar

€ 0,50

vanaf 19 jaar

€ 1,80

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Koksijde: gratis
Leerkrachten, ICOM/VMV:, MuseumPAS: gratis
Studenten: € 2,00
Gids: € 60,00
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Ontdek hoe de
middeleeuwse monnik van
de Duinenabdij leefde aan
de hand van intrigerende
collectiestukken die
ter plaatse werden
opgegraven door
archeologen.

Noordstraat 28 - 8500 Kortrijk / www.texturekortrijk.be

Texture, museum van vlas en textiel

WEST-VLAANDEREN

Texture...
waar vlas verrast!

WANNEER GELDIG

Jong en oud beleven plezier aan een
Texturebezoek. In de Wonderkamer
ontdek je alles over de superplant vlas.
Van vlas gaat niets verloren en je vindt
het terug in allerlei producten die je
dagelijks gebruikt! In de Leiekamer
vertellen vlassers het verhaal van hun
zwaar beroep en van de vele ups en
downs die de vlasnijverheid kende. In
de Schatkamer toont Texture exclusieve
stukken uit de linnencollectie met onder
meer damast, ragfijne kant...
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- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari & op 24, 25 en 31 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
- Tickets te koop tot 1 uur voor sluitingstijd.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Kortrijk
- Vanaf het station nog 1,1 km te voet
OF
- In Kortrijk bus 4, 6, 40, 42, 52, 53, 60, 61, 62
- Afstappen aan halte “Meensepoort”
- Vanaf de bushalte nog 300m te voet

EXTRA INFO
- Er zijn verschillende (betalende) parkeermogelijkheden in de buurt, bv. P Haven
(Botenkopersstraat).
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf 13 jaar

€ 1,20

Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Elke eerste zondag van de maand: gratis

Kustweg 2 - 8620 Nieuwpoort / www.westfrontnieuwpoort.be

Bezoekerscentrum Westfront
Nieuwpoort
Westfront Nieuwpoort
toont je het volledige
verhaal van de onderwaterzetting van de
poldervlakte.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op 1 en 2 januari & op 25 december

OPENINGSUREN

Westfront Nieuwpoort toont je
nu het volledige verhaal van de
onderwaterzetting van de poldervlakte,
waardoor de Duitse invasie voor
Nieuwpoort tot staan werd gebracht.
De uitgelezen plaats om het verhaal van
de onderwaterzetting te vertellen is het
Koning Albert I-monument aan de rand
van het Sluizencomplex “De Ganzepoot”.
Onder het monument heeft Nieuwpoort
een eigentijds en interactief bezoekerscentrum ingericht.

Tickets te koop tot 1 u. voor sluiting.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Koksijde
- In Koksijde bus 68 richting Veurne-Oostende
- Afstappen aan halte “Nieuwpoort monument
Albert”
- Vanaf de bushalte nog 190m te voet
OF
- In Koksijde de kusttram richting Oostende
- Afstappen aan halte “Stad”
- Vanaf de tramhalte nog 400m te voet

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 6 jaar

gratis

vanaf 7 jaar

€ 3,50

Groepsbegeleiders: gratis vanaf 20 betalende
personen (max. 2 gratis begeleiders per groep)
Gids: € 60,00

EXTRA INFO
- De ingang van het Museum is onder het
monument, aan de kant van de trambaan.
- Rolstoelingang aan de achterzijde van het
gebouw.
- Reservatie gids: 3 weken op voorhand.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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1914 - De wereld is in oorlog. De vlakte
achter de IJzer staat onder water. Een
zinloze stellingenoorlog is begonnen.

Van januari t.e.m. eind juni
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
Van juli t.e.m. augustus
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 18 u.
Van september t.e.m. december:
- Van dinsdag t.e.m. zondag van 10 u. tot 17 u.

Nieuwpoortsesteenweg 636 - 8400 Oostende / www.raversyde.be

ATLANTIKWALL - RAVERSYDE
RAVERSYDE: geschiedenis
zit in onze natuur.

WEST-VLAANDEREN

Raversyde ademt geschiedenis en
natuur. Via loopgraven en bunkers
wandel je via twee wereldoorlogen.

- Van 12 maart t.e.m. 11 november
- Gesloten op maandag, uitgezonderd op
feestdagen en tijdens schoolvakanties

OPENINGSUREN

Je beleeft WOI in Batterij Aachen, een
uniek bunkercomplex dat volledig
gerenoveerd werd en heropende in
2019. Kijk door de bril van de Duitse
soldaten met beeld, animaties en
3D-reconstructies.

Schoolvakanties, weekends en feestdagen:
- Alle musea: van 10.30 u. tot 18 u.
(laatste toegang om 16 u.)
Weekdagen:
- Alle musea: van 10.30 u. tot 17 u.
(laatste toegang om 15 u.)

WANNEER RESERVEREN

In het Natuurpark kan je heerlijk
wandelen en genieten van wisselende
(foto-) tentoonstellingen en een gratis
zoektocht voor kinderen: ‘Tijdreis’

GRATIS

GRATIS

- Individuen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER

Kom meer te weten over WOII en
verken de meer dan 60 bunkers en
onderaardse gangen van de Duitse
verdedigingslinie ‘Atlantikwall’,
gebouwd om een geallieerde aanval
te verhinderen.
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WANNEER GELDIG

Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “Domein Raversyde”
- Van tramhalte nog 250m te voet
OF
- In Oostende bus 68 of 69 richting Raversyde
- Afstappen aan halte “Bezoekerscentrum
Raversyde”

EXTRA INFO
- Ook mogelijk voor groepen. Gelieve hiervoor
ruim op voorhand rechtstreeks contact op te
nemen met Raversyde (via de website).
- Gids bijboeken is mogelijk. Gelieve ook hiervoor
ruim op voorhand rechtstreeks contact op te
nemen met Raversyde (via de website).
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
alle leeftijden

gratis

Marktstraat 25 - 8460 Oudenburg / www.ram-oudenburg.be

Romeins Archeologisch Museum
(RAM)
Kom en ontdek de
Romeinse muntschat
van Roksem!

WANNEER GELDIG

In het Romeins Archeologisch Museum
ontdek je aan de hand van allerlei
vondsten de Romeinse geschiedenis
van de ‘Vlaamse’ kustvlakte. Het vertelt
ons meer over de levenswijze van onze
voorouders en de soldaten die hier
gekazerneerd waren. Het museum is
opgevat als een helder en boeiend
historisch verhaal dat met moderne
middelen het verleden terug oproept.
Bij het gerestaureerde abtsgebouw
ligt een authentiek park met een
didactische inslag over de Romeinse
aanwezigheid van weleer en de
eeuwenoude abdij, met leuke
speelelementen voor de kinderen.

OPENINGSUREN
Van 28 maart t.e.m. 23 oktober:
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9.30 u. tot 17 u.
- Zaterdag: van 13 u. tot 17 u.
Van 24 oktober t.e.m. 27 maart:
- Dinsdag, donderdag en vrijdag: van 10 u. tot 12 u.
- Woensdag: van 10 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot
17.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende bus 23 richting Oudenburg/Westkerke, bus 22 richting Oudenburg/Ettelgem of
bus 21 richting Oudenburg/Eernegem
- Afstappen aan halte “Oudenburg Plaats”
- Van bushalte nog 50m te voet

EXTRA INFO

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 7 jaar

gratis

van 8 t.e.m. 18 jaar

€ 2,50

vanaf 19 jaar

€ 4,00

GROEPEN (MIN. 15 PERS.)
t.e.m. 7 jaar

gratis

van 8 t.e.m. 18 jaar

€ 2,50

vanaf 19 jaar

€ 3,00

- Reservatie gids: 1 week op voorhand
Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis
Studenten: € 2,50
Gids: € 50,00

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

183

WEST-VLAANDEREN

Vele opgravingen bewijzen de Romeinse
oorsprong van Oudenburg. Ook
vandaag komen nog steeds geheimen
aan het licht.

- Het hele jaar door
- Van 28 maart t.e.m. 23 oktober:
gesloten op maandag en zondag
- Van 24 oktober t.e.m. 27 maart:
gesloten op maandag, zaterdag en zondag

Gasthuisstraat 71 - 8970 Poperinge / www.hopmuseum.be

Hopmuseum
Hop en bierbeleving
in de Westhoek.

WANNEER GELDIG

WEST-VLAANDEREN

In Poperinge, de hoofdstad van
het goede leven, vind je het unieke
Hopmuseum. In de Stadsschaal, een
monumentaal gebouw waar vroeger
hop werd gekeurd, gedroogd en geperst,
wordt het verhaal van de Belgische
hop- en biercultuur verteld.
… van de aanleg van het hopveld tot
het plukken van de bellen …
… van de gastronomische hopscheuten
tot het ambachtelijke bier …
… van de folklore tot het heden …
Ontdek alle Belgische bieren in het
museum, de Belgische Biercollectie telt
meer dan 2500 bieren.

- Van 4 t.e.m. 9 januari
- Van 26 februari t.e.m. 30 november
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen

OPENINGSUREN
Van 26 februari t.e.m. 30 november:
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17.30 u.
Tijdens de kerst- en krokusvakantie:
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 14 u. tot 17.30 u.
Tickets te koop tot 16.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Poperinge
- Vanaf het station nog 800m te voet

EXTRA INFO
- Mogelijkheid om achteraf een Hommelbier te
degusteren: € 2,50

Voor gezinnen met kinderen zijn er
gans het jaar leuke zoektochten.
Expo Hommelbloed in 2021.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 14 jaar

gratis

van 15 t.e.m. 25 jaar

€ 0,50

van 26 t.e.m. 111 jaar

€ 1,00

Inwoners van Poperinge: gratis
Audiogids: gratis
Gids: € 60,00 (aanbevolen voor groepen vanaf
15 pers.)
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Gasthuisstraat 43 - 8970 Poperinge / www.talbothouse.be

Talbot House Museum
Unieke beleving terug in
de tijd in een thuis weg
van huis.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Op maandag enkel na telefonische reservatie

OPENINGSUREN

Midden in die drukke stad openen de
aalmoezeniers Neville Talbot en Philip
“Tubby” Clayton in december 1915 een
clubhuis.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 5 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Poperinge
- Vanaf het station nog 1 km te voet

EXTRA INFO
- Speciale kindertocht aanwezig.

Zonder onderscheid van rang of stand
kunnen soldaten en verpleegsters
er drie jaar lang terecht voor een
zeldzaam moment van rust en
ontspanning.
Vandaag biedt het Huis net zoals toen,
een even warm en authentiek welkom
aan, een vredevolle stop langs Vlaamse
Velden vol met verhalen en anekdotes.
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GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 6 jaar

gratis

van 7 t.e.m. 18 jaar

€ 4,00

van 19 t.e.m. 64 jaar

€ 6,00

vanaf 65 jaar

€ 5,00

GROEPEN (MIN. 10 PERS.)
t.e.m. 6 jaar

gratis

van 7 t.e.m. 18 jaar

€ 4,20

vanaf 19 jaar

€ 5,00
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Every Man’s Club!
Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakt
Poperinge deel uit van het kleine
stukje onbezet België. Weg van het
krijgsrumoer van de Ieperse frontstreek,
groeit de stad uit tot het zenuwcentrum
van de Britse sector.

- Elke dag van 10 u. tot 17.30 u.
- Tickets te koop tot 16.30 u.

Polenplein 15 - 8800 Roeselare / www.koersmuseum.be

KOERS. Museum van de Wielersport

WEST-VLAANDEREN

Verwacht je aan een
interactieve rit door de
geschiedenis van de fiets
en het wielrennen.
Vlaanderen is koers en koers is
Vlaanderen. En de bakermat? Die ligt in
Roeselare. Odiel Defraeye wint in 1912
als eerste Belg de Tour en Roeselaarse
wereldkampioenen – denk aan Beheyt,
Sercu, Monseré, Maertens – zijn er bij
de vleet. Je begrijpt meteen waarom
KOERS. Museum van de Wielersport in
Roeselare thuishoort.
Verwacht je aan een interactieve
rit door de geschiedenis van de
fiets en het wielrennen met op het
parcours o.a. een kasseimuur van 90°,
uitzonderlijke trofeeën, een Service
Course volgestouwd met koersfietsen,
getuigenissen van fietsfanaten,
beklijvende actiebeelden en een
regenboog van wielercollectiestukken.
KOERS is de plek bij uitstek waar
jong en oud het wielervirus en de
fietsmicrobe opdoen.
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WANNEER GELDIG
-

Het hele jaar door
Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
Gesloten op vrijdag en zaterdagvoormiddag
Gesloten op zondag van oktober t.e.m. februari
Gesloten op 1 januari & op 25 december

OPENINGSUREN
Van oktober t.e.m. februari:
- Van dinsdag t.e.m. donderdag: van 10 u. tot 17 u.
- Op zaterdag: van 13 u. tot 17 u.
Van maart t.e.m. september:
- Op dinsdag, woensdag, donderdag en zondag:
van 10 u. tot 17 u.
- Op zaterdag: van 13 tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Roeselare
- Vanaf het station nog 700m te voet
OF
- In Roeselare bus 1, 2, 5, 6, 30, 31 en 95
- Afstappen aan halte “Roeselare Polenplein”
- Het museum bevindt zich aan de bushalte

EXTRA INFO
- Reservatie gids: minstens 3 weken op voorhand
via Toerisme Roeselare (visit@roeselare.be of
051 26 24 00).
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GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2 jaar

gratis

vanaf 3 jaar

€ 1,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Roeselare: gratis
Gids: € 70,00

Albert I laan 2 - 8630 Veurne / www.bakkerijmuseum.be

Bakkerijmuseum Veurne
Het hele jaar door biedt
het Bakkerijmuseum
verschillende activiteiten
aan: rondleidingen,
bakworkshops,
demonstraties… Lekker
boeiend!

WANNEER GELDIG
- Van 1 februari t.e.m. 30 december
- Gesloten op maandag
- Ook gesloten op zaterdag en zondag in december

OPENINGSUREN

Het hele jaar door valt er wat te
beleven: rondleidingen, bakworkshops,
demonstraties… voor elk wat wils!
Tijdens de schoolvakanties organiseert
het museum bakworkshops voor
families en kinderen van 4 tot 12 jaar.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Veurne
- In Veurne bus 32, 50, 56, 68 of 69
- Afstappen aan halte “Veurne ziekenhuis”
- Vanaf de bushalte nog 5 min. te voet

EXTRA INFO
- Korting enkel geldig voor de toegang tot het
museum (niet geldig voor workshops).
- Het gebouw en de collectie zijn slechts gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers wegens
veel trappen.
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GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 6 jaar

gratis

van 7 t.e.m. 12 jaar

€ 1,50

vanaf 13 jaar

€ 2,50

Begeleiders mensen met een beperking:
1 gratis begeleider per 5 personen met een
beperking
Mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Veurne: gratis
Gids: € 40,00
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WEST-VLAANDEREN

Het Bakkerijmuseum is een leuk,
levend museum voor jong en oud.
Wie het 2 ha groot domein van het
Bakkerijmuseum betreedt, stapt het
verleden binnen. Je maakt kennis met
gebruiksvoorwerpen en machines uit de
brood- en banketbakkerij, en leert over
de weg van graan tot brood. Na een
bezoek aan het Bakkerijmuseum, heeft
het ambachtelijke bakkersambacht van
toen geen geheimen meer!

Van februari t.e.m. juni & van september
t.e.m. november:
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10 u. tot 17 u.
- Op zaterdag en zondag: van 14 u. tot 17 u.
In juli en augustus:
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10 u. tot 17.30 u.
- Op zaterdag en zondag: van 14 u. tot 17.30 u.
In december:
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10 u. tot 17 u.

Berten Pilstraat 5A - 8980 Zonnebeke / www.passchendaele.be

Memorial Museum Passchendaele
1917

WEST-VLAANDEREN

The Passchendaele
Experience - beleef de
eerste Wereldoorlog!

WANNEER GELDIG
- Van 1 februari t.e.m. 15 december

OPENINGSUREN

Het Memorial Museum Passchendaele
1917 focust op de beleving van de
bezoeker met een nagebouwde
dugout (ondergrondse constructie)
en loopgraven. Aan de hand van
historische voorwerpen, authentieke
brieven, uniformen en videofragmenten,
krijgen groot en klein zicht op het leven
op en rond de slagvelden.
De audiogidsen geven hierbij extra
duiding. De interactieve elementen en
de aangepaste audiogids voor kinderen
laten de jongste bezoekers ook geboeid
kennismaken met de Groote Oorlog.

- Elke dag van 10 u. tot 17.30 u.
- Tickets te koop tot 16.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Ieper
- In Ieper bus 94 richting Roeselare
- Afstappen aan halte “Zonnebeke centrum”
- Van bushalte nog 500m te voet

EXTRA INFO
- De rolstoelingang is via de glazen lift.

Een Duitse zware helm opzetten?
Mosterdgas ruiken? Een ondergrondse
schuilplaats of loopgraaf ontdekken?
Dat kan allemaal in het museum!
Het wordt een onvergetelijke ervaring
die zowel jong als oud zal boeien.
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GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 6 jaar

gratis

van 7 t.e.m. 17 jaar

€ 1,80

vanaf 18 jaar

€ 3,70

GROEPEN
(MIN. 15 - MAX. 50 PERS.)
t.e.m. 6 jaar
gratis
van 7 t.e.m. 17 jaar

€ 1,60

vanaf 18 jaar

€ 2,80

Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Begeleiders mensen met een beperking: € 2,00
Gids: € 70,00

Koning Albert I laan 116 - 8370 Blankenberge / www.sealife.be

SEA LIFE Blankenberge
Bezoek het énige
zeehonden-opvangcentrum van België!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 25 december

OPENINGSUREN
- Elke dag vanaf 10 u.
- Sluitingsuur variabel (gelieve hiervoor de website te raadplegen)

SEA LIFE Blankenberge is het enige
centrum in België dat aangespoelde
zeehonden opvangt.

Tickets te koop tot 1 uur voor sluitingstijd.

In de zeehondenkliniek worden deze
dieren al sinds 1998 opgevangen.
Ondertussen hebben ze al meer dan
500 zeehonden verzorgd en nadien
terug vrijgelaten in zee.

WANNEER RESERVEREN
BETALEND

GRATIS

€ 2,00

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Blankenberge
- Vanaf het station nog 800m te voet
OF
- In Blankenberge kusttram richting Knokke
- Afstappen aan halte “Sealife-Floreal”
- Vanaf tramhalte nog 20m te voet

In het park verblijven niet enkel
zeehonden, maar ook Humboldt
pinguïns, zeeleeuwen, otters, haaien,
roggen en verschillende soorten
vissen. Iedere dag zijn er minimum
acht educatieve presentaties waar
je meer leert over de dieren, het
opvangcentrum en de verschillende
kweekprogramma’s.

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2 jaar

gratis

vanaf 3 jaar

€ 11,00

EXTRA INFO
- Parking voor de deur is van de gemeente
Blankenberge en dient betaald te worden
op de parking zelf via betaalpaal.

Rolstoelbegeleiders: 1 gratis begeleider per
rolstoelgebruiker

Verwonder je over de onderwaterwereld,
en leer hoe je samen met SEA LIFE
Blankenberge kan zorg dragen voor
de natuur.
Bezoek www.sealife.be en leer meer
over de verschillende evenementen.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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- Individuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

Wittepoortstraat 25 - 8600 Diksmuide (Keiem) / www.kakelendkippenmuseum.be

Kakelend Kippenmuseum
Een hele beestenboel,
samengebracht in een
educatief wandelpark.

WANNEER GELDIG

WEST-VLAANDEREN

In ‘t Kakelend Kippenmuseum kweken
we talloze neerhofdieren. Op de eerste
plaats zijn dat grote – en soms heel
kleine – hoendersoorten in alle vormen
en kleuren. Sommige rassen zijn
nagenoeg ‘uitgestorven’ en worden
bij ons in stand gehouden.
Naast kippen houden we fazanten,
duiven, kwartels en patrijzen. Er zijn
konijnen, cavia’s, geiten, schapen,
varkens, pony’s, trekpaarden, ezels,...
Kortom, een hele beestenboel,
samengebracht in een educatief
wandelpark.
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- Van 22 januari t.e.m. 27 februari:
op zaterdag en zondag
- Van 28 februari t.e.m. 30 oktober:
op woensdag, zaterdag en zondag
- Tijdens de schoolvakanties
(uitgezonderd kerstvakantie): elke dag
- Van 7 november t.e.m. 4 december:
op zaterdag en zondag

OPENINGSUREN
- Telkens van 13.30 u. tot 18.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Diksmuide
- In Diksmuide bus 53 richting Leke/Oostende
- Afstappen aan halte “Keiem Dorp”
- Van bushalte nog 400m te voet

GRATIS

GRATIS

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 110 cm

gratis

vanaf 110 cm

€ 2,00

EXTRA INFO
- Honden welkom aan de leiband.
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Begeleiders mensen met een beperking: gratis

Woestenseweg 26 bis - 8970 Poperinge / www.ezelpad.be

Ezelboerderij Ezelpad
in Poperinge
Ezels knuffelen bij het
Ezelpad... een bijzondere
ervaring!

WANNEER GELDIG

Groepen:
Tijdens een interactief boerderijbezoek
geven we wat uitleg en dan mag je zelf
aan de slag: ezels voederen, borstelen,
knuffelen,... Een leuke ervaring voor
jong en oud!
Moe van het knuffelen? Dan bieden
we je nog een drankje aan om na te
genieten.
Individuen, ouder-kind, persoon met
begeleider:
Een knuffelmoment met de ezels,
exclusief voor jou! Heerlijk ontspannen
en genieten.
Moe van het knuffelen? Dan bieden
we je nog een drankje aan om na te
genieten.

OPENINGSUREN
Boerderijbezoek en/of knuffelmoment
- Enkel op afspraak
Open Zondagen op ezelboerderij
- Zondag van 14 u. tot 18 u.
(vrije toegang, geen reservatie nodig)

GRATIS

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 dag op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Poperinge
- In Poperinge belbus 68 reserveren
- Afstappen aan halte “Peselhoek”
- Van bushalte nog 500m te voet

EXTRA INFO
- Graag bij aanvraag vermelden:
- aantal personen en hoeveel kinderen
- eventuele rolstoelgebruikers
(er is geen aangepast toilet)
- e-mailadres en/of telefoonnummer
- Tijdens herfst/winter is de boerderij moeilijk
toegankelijk met een rolstoel.
- Gesloten schoenen zijn noodzakelijk, geen
sandalen omwille van de veiligheid.
- Er is een drankje inbegrepen.
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PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
Knuffelmoment met de
ezels voor individuen,
ouder-kind, personen
met begeleider

€ 12,30

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Open zondagen
op ezelboerderij

gratis

GROEPEN (MIN. 5 PERS.)
Boerderijbezoek en/of
knuffelmoment

€ 2,80
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Wil je ezels knuffelen? Kom dan zeker
naar het Ezelpad in Poperinge !

Boerderijbezoek en/of knuffelmoment
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december
Open zondagen op ezelboerderij
- Op zondag in juli en augustus

Iepersteenweg 56 - 8600 Diksmuide
www.natuurpunt.be/natuurgebied/de-blankaart

Fluistervaren en broekwandelen
in De Blankaart

WEST-VLAANDEREN

Ontdek de pracht en
de rust van de Blankaart.
Op de vijver van het Blankaart
natuurgebied vaart er een fluisterboot
die zo stil is dat je het leven op de
oever vanop de eerste rij kan beleven.
Luister naar de rietzangers, zie hoe de
Bruine Kiekendief een liefdesgeschenkje
aan zijn partner geeft, of geniet
gewoon van de zee aan waterlelies,
het mooie landschap en de rust. Het
aanbod kan worden aangepast naar
jouw interesses.
De boottocht bestaat uit een overzet
over de Blankaartvijver, gevolgd door
een wandeling in de broeken. In het
natuurgebied werd een imposant
kasteel ingericht als bezoekerscentrum.
Je leert er over de natuur, het
landschap en de bewoners van het
natuurgebied. De toegang tot het
bezoekerscentrum is gratis. De kinderen
kunnen zich uitleven in een leuke
zoektocht.
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WANNEER GELDIG
- Van 15 april t.e.m. 15 september
- De boottocht is alle dagen mogelijk
- Het bezoekerscentrum is gesloten op maandag
en dinsdag (uitgezonderd feestdagen en schoolvakanties)

OPENINGSUREN
Bezoekerscentrum:
Buiten schoolvakanties:
- Van woensdag t.e.m. zondag en op feestdagen:
van 13.30 u. tot 18 u.
Tijdens schoolvakanties:
- Alle dagen: van 13.30 u. tot 18 u.
- Op zaterdag en zondag in juli en augustus:
van 11 u. tot 18 u.
Boottocht:
- Dagelijks tussen zonsopgang en zonsondergang

WANNEER RESERVEREN
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Diksmuide
- In Diksmuide bus 30 richting Roeselare
- Afstappen aan halte “Woumen”
- Van bushalte nog 1,5 km te voet

EXTRA INFO
- Bij te laag waterpeil is het aanbod niet geldig.
- De fluisterboot is uitgerust met een rolstoellift.
- Het bezoekerscentrum en het park zijn rolstoeltoegankelijk.
- Honden zijn welkom (aan de leiband) in het park,
niet in de fluisterboot.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

GRATIS

GRATIS

GRATIS

IN HET PARK

PRIJZEN PER GROEP
GROEPEN
(MIN. 10 - MAX. 25 PERS.)
Boottocht zonder gids

€ 60,00

Boottocht met gids

€ 145,00

Fluisterboot
(rolstoeltoegankelijk)

€ 85,00

Eikenstraat 131 - 8530 Harelbeke / www.west-vlaanderen.be/gavers

Provinciaal Recreatie- en
Natuurcentrum De Gavers
De Gavers:
natuurlijk avontuurlijk!

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

ZWEMMEN
Dagelijks kan je in juli en augustus
ook gratis zwemmen. Bekijk de
openingsuren via de website.

Trein naar Kortrijk
- In Kortrijk bus 75 richting Deinze
- Afstappen aan halte “De Mol”
- Van bushalte nog 1 km te voet

EXTRA INFO

WANNEER GELDIG
Toegang domein
- Het hele jaar door (gratis toegang)
Bezoekerscentrum
- Van 16 februari t.e.m. 30 november
- Gesloten op vrijdag (behalve in juli en augustus)
Kajakken
- Elke dag in juli en augustus

OPENINGSUREN
Bezoekerscentrum:
Van 2 april t.e.m. 28 oktober:
- Telkens van 13.30 u. tot 17.30 u.
Van 16 februari t.e.m. 1 april & van 29 oktober
t.e.m. 30 november:
- Telkens van 13.30 u. tot 16.30 u.
Kajakken:
- Telkens van 14 u. tot 18 u.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Harelbeke
- Vanaf het station nog 2 km te voet
OF
- In Harelbeke bus 76 richting Kuurne
- Afstappen aan halte “Gavers”

- Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen mee op de
duokajak met een volwassene. Voor de enkele
kajaks is de minimumleeftijd 10 jaar.
- Honden moeten aan de leiband en mogen niet
zwemmen in het water.
- Het domein is rolstoeltoegankelijk, de activiteiten zijn dat niet.
- Gratis toegang tot de speelpleinen, wandel-,
loop- en mountainbikeroutes, publieke
petanquebanen, hondenlosloopweide, zwemzone (zie openingsuren op de website).
- Toegang tot de andere betalende activiteiten op
het domein niet inbegrepen.
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GRATIS

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER KAJAK
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Enkele kajak (per uur)
vanaf 10 jaar
Duokajak (per uur)
vanaf 4 jaar

€ 1,50
€ 2,00
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KAJAKKEN
Dagelijks kan je in juli en augustus een
enkele kajak of een duokajak huren
en gedurende een uur het mooie
Gavermeer ontdekken.

Graaf Léon Lippensdreef 8 - 8300 Knokke-Heist / www.zwin.be

Zwin Natuur Park

WEST-VLAANDEREN

Welkom in het
Zwin Natuur Park,
internationale luchthaven
voor vogels!
Hou je instapkaart klaar en zet je
schrap voor een boeiende vlucht
over de Zwinvlakte, doorheen het
huttenparcours in het park en in de
permanente all weather, interactieve
tentoonstelling. Onze trekvogels nemen
je mee op een fascinerende trektocht.
Het wordt een ontdekkingsreis vol
verrassingen.
Ontdek en geniet van de prachtige
Zwinnatuur en maak kennis met de
bijzondere vogel- en plantenrijkdom
van het gebied.

WANNEER GELDIG
- In januari en februari: op zaterdag en zondag
- In maart, oktober, november en december:
gesloten op maandag en dinsdag, behalve
tijdens schoolvakanties en feestdagen
- Van april tot september: gesloten op maandag,
behalve tijdens de schoolvakanties en op feestdagen
- Gesloten op 1 januari en op 25 december
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OPENINGSUREN
- Van januari t.e.m. maart & van oktober t.e.m.
december: van 10 u. tot 17 u.
- Van april t.e.m. september: van 10 u. tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Knokke
- In Knokke bus 12 richting het Zoute-Oosthoek
- Afstappen aan halte “Oosthoekplein”
- Vanaf de bushalte nog 3 km te voet

EXTRA INFO
- Wandeling in Zwinvlakte: breng waterdichte
schoenen of laarzen mee.
- Reservatie gids: minstens drie weken op voorhand.
- Een deel van het park en de Zwinvlakte zijn
beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
De beschikbare rolstoelen zijn alle-terrein
rolstoelen. Graag vooraf reserveren via tel:
050 60 70 86 of via e-mail: info@zwin.be.
- De betaling van de inkom en eventueel geboekte
gids(en) gebeurt aan de kassa, met bankkaart of
cash.
- Groepen: graag één betaling via een verantwoordelijke.
- Openbare besturen en vzw’s kunnen, indien
gewenst, betalen via factuur. De factuur wordt
na het bezoek opgestuurd.
- Huisdieren zijn niet toegelaten, uitgezonderd
blindengeleidehonden.
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BETALEND

GRATIS

€ 5,00

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 17 jaar

€ 3,00

vanaf 18 jaar

€ 7,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Gids: € 60,00 (max. 20 pers. per groep)

Alfons de Baeckestraat 12 - 8200 Brugge (Sint-Michiels) / www.boudewijnseapark.be

Boudewijn Seapark
Beleef een dolfijne
familiedag in Boudewijn
Seapark Brugge!

WANNEER GELDIG

In het zeeleeuwentheater beleef je
een nieuw avontuur samen met onze
imposante zeeleeuwen! Ontdek ook de
prachtige zeehondenlagune midden
in een groen park. Boudewijn Seapark
biedt niet alleen voorstellingen, maar
heeft ook 30 attracties buiten én
binnen, en een outdoor waterpark!

OPENINGSUREN:
April, mei, juni en herfstvakantie
- Telkens van 10 u. tot 17 u.
Juli, augustus en september
- Telkens van 10 u. tot 18 u.

BETALEND
€ 8,00

Voor de exacte openingsuren: kijk op de website.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 7 richting Kloosterhof of bus 17
richting Boudewijnpark
- Afstappen aan halte “Sint-Michiels Boudewijnpark”
- Van bushalte nog 50m te voet
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GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 85 cm

gratis

van 85 cm t.e.m. 100 cm

€ 9,50

van 100 cm t.e.m. 11 jaar

€ 13,50

vanaf 12 jaar

€ 17,50
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Geniet van de gloednieuwe
dolfijnenvoorstelling ‘Echomaris’
en maak kennis met één van de
bijzonderste diersoorten van onze
oceanen, de tuimelaar dolfijn. Laat
je in deze pakkende live beleving
verrassen door hun kracht, elegantie
en buitengewone talenten. Dankzij
wondermooie natuurbeelden op een
gigantisch videoscherm maak je kennis
met hun onderwaterwereld en de
andere dieren die daar wonen. Maar
deze voorstelling maakt je ook bewust
van hun bedreigingen, de plasticsoep in
onze oceanen en wat de mens hieraan
kan doen…

- Van 2 t.e.m. 18 april, op 23 en 24 april
- Van 30 april t.e.m. 30 juni: alle dagen behalve
woensdag
- Alle dagen in juli en augustus
- Op zaterdagen en zondagen in september
- Van 29 oktober t.e.m. 6 november
- Alle openingsdagen zijn onder voorbehoud van
wijzigingen

Vosseslag 42 - 8420 De Haan / www.desierk.be

De Sierk

WEST-VLAANDEREN

Een prachtig alternatief
voor de drukke
pretparken. In De Sierk
kan je terecht voor een
leuke familie-uitstap,
schoolreis, sportdag,
speelpleinuitstap...

WANNEER GELDIG
- Tijdens de paas-, zomer- en herfstvakantie:
elke dag
- Van 23 april t.e.m. 30 juni & van 1 september
t.e.m. 31 oktober: elke zaterdag en zondag

OPENINGSUREN
- Telkens van 13 u. tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN

Salto’s maken, touwlopen, goochelen,
brullen in de leeuwentunnel, kronkelen
op de slangenzolder, zwieren in
een clownsauto... Kom samen met
je kleine kinderen genieten van dit
speelparadijs in circusstijl! Ontspan op
één van de groene terrassen terwijl de
kinderen zich uitleven op éénwielers en
stelten, het fietsparcours of in de vele
woonwagens.
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- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 dag op voorhand
GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende tram richting Knokke
- Afstappen aan halte “De Haan Vosseslag”
- Vanaf de tramhalte nog 15 min. te voet

EXTRA INFO
- Ook bij regenweer kan je terecht in De Sierk.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

€ 7,00

De Pannelaan 68 - 8660 De Panne / www.plopsa.be

Plopsaland De Panne
Meer dan 50 attracties
voor jong en oud!

WANNEER GELDIG

In samenwerking met Tomorrowland
opende Plopsaland De Panne in de
zomer van 2021 de meest spectaculaire
rollercoaster van Europa: The Ride to
Happiness by Tomorrowland.
Nood aan nog meer thrills? Raas tegen
een snelheid van meer dan 70 km/u over
de rails van de houten achtbaan Heidi
The Ride, test de spectaculaire Anubis
The Ride met zijn topsnelheid van
90 km/u, maak een val van 30 meter in
het water op de SuperSplash of trotseer
de rotsen van de Grote Golf.

OPENINGSUREN
- Voor een actueel overzicht van de openingsuren:
kijk op de website

BETALEND

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar De Panne
- Vanaf het station nog 350m te voet
OF
- In De Panne kusttram richting Adinkerke
- Afstappen aan halte “Plopsaland”

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

€ 12,50

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 85 cm

gratis

van 85 cm t.e.m. 100 cm

€ 15,50

van 100 cm t.e.m. 69 jaar

€ 29,75

vanaf 70 jaar

€ 15,50

Rolstoelbegeleiders: gratis
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WEST-VLAANDEREN

Amuseer je op onze meer dan 50
betoverende outdoor- en indoorattracties.
Er valt voor iedereen wat te beleven!
De allerkleinsten leven zich uit op hun
favoriete outdoorattracties waaronder
de K3 Roller Skater, het Bos van Plop, de
razendspannende Wickie The Battle of in
het volledig overdekte Mayaland.

- Van 2 april t.e.m. 31 augustus: alle dagen open
- In januari, februari, maart, september, oktober,
november en december: gesloten op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag, uitgezonderd
de schoolvakanties en uitgezonderd 10 en 11
november en 22 en 23 december
- Gesloten op 26 juni
- Voor een actueel overzicht van de openingsdagen: kijk op de website

Meenseweg 497 - 8902 Ieper / www.bellewaerde.be

Bellewaerde Park
Plezier en avontuur met
de ganse familie in een
overweldigende natuur!

WEST-VLAANDEREN

De favoriete uitstap van de hele familie?
Bellewaerde Park! Gillen van plezier
op de nieuwe familiecoaster Wakala,
de exotische dieren bewonderen
en helemaal tot rust komen in de
prachtige natuur!
Wat je zeker niet mag missen? Wakala,
de nieuwe, avontuurlijke familiecoaster!
Klein en groot gaan mee op avontuur in
het spoor van een Canadese inheemse
stam. Raas tussen de bomen door en
stijg uit boven het water: het wordt een
tocht die je vast en zeker bijblijft!
Tot binnenkort in Bellewaerde Park, en
op bellewaerde.be voor meer info.

WANNEER GELDIG
- Van 2 t.e.m. 18 april: alle dagen
- Op 21, 22, 23, 24 en 30 april
- Van 1 mei t.e.m. 12 juni: van donderdag t.e.m.
zondag en op 6 juni
- Van 15 juni t.e.m. 31 augustus: alle dagen
- Van 3 september t.e.m. 30 oktober: op zaterdag
en zondag
- Van 31 oktober t.e.m. 6 november: alle dagen

OPENINGSUREN
- De openingsuren variëren van dag tot dag
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Ieper
- In Ieper bus 84 richting Bellewaerde
- Afstappen aan halte “Bellewaerde”
- Vanaf de bushalte nog 50m te voet

EXTRA INFO
- Op zowel Parking Leeuw als Parking Mexico zijn
er een aantal voorbehouden plaatsen dichtbij
de ingang bestemd voor bezoekers met een
beperking. Deze plaatsen zijn beschikbaar voor
houders van een parkeerkaart voor personen
met een handicap.
- Een aantal rolstoelen wordt gratis ter beschikking gesteld (reservatie op voorhand verplicht).
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IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

BETALEND

GRATIS

€ 8,00

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 100 cm

gratis

vanaf 100 cm

€ 22,00

Doornstraat 110 - 8200 Brugge / www.lagobrugge.be

LAGO Brugge Olympia:
subtropisch zwemparadijs
(groepen van max. 10 personen)
Steeds 30°C in ons LAGO
zwemparadijs!

WANNEER GELDIG

Magic Twice: maak je klaar voor een
spannende race met z’n twee. Wie
bereikt als eerste de finish? Magic
Jump: ontsnap aan de haai en beleef
een waanzinnige rit die lang blijft
nazinderen. Magic Tube: slinger op
een band door de bochten, alleen of
met twee en tik zoveel mogelijk touch
points onderweg.
Van sporten en plezier maken krijg
je honger, geniet dus van een lekkere
snack en een deugddoend drankje op
het zwemmersterras.

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 4 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 25 richting Sint-Andries /
Sint-Willibrordus
- Afstappen aan halte “Boomhut”
- Van bushalte nog 250m te voet

EXTRA INFO
- Kinderen jonger dan 10 jaar mogen niet zonder
meezwemmende volwassen (18+) begeleiders in
het water.
- Zwemmers met korte haren of samengebonden
lange haren mogen zonder badmuts het water
in.
- Onder zwemkledij wordt verstaan: voor de
heren/jongens een aanspannende zwembroek of
zwemshort tot boven de knie en voor de dames/
meisjes een badpak of bikini.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

GRATIS

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
(MAX. 10 PERS.)
t.e.m. 3 jaar
€ 1,75
van 4 t.e.m. 11 jaar

€ 6,65

van 12 t.e.m. 64 jaar

€ 8,40

vanaf 65 jaar

€ 7,70

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 15 personen
Mensen met een beperking: € 7,00
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WEST-VLAANDEREN

Het subtropisch zwemparadijs biedt een
unieke daguitstap voor jong en oud. Je
vindt er onder meer een interactieve
kinderwereld, verwarmde buitenbaden,
een buitenwhirlpool en -sauna, een
unieke wildwaterbaan, golfslagbad, een
sauna en stoomhut en drie sensationele
glijbanen.

- Van 3 januari t.e.m. 27 februari
- Van 7 maart t.e.m. 10 juli
- Van 15 augustus t.e.m. 23 december

Wenduinesteenweg 150 - 8420 De Haan
www.centerparcs.be/be-vl/belgie/fp_HA_vakantiepark-park-de-haan/dagticket

Center Parcs Park De Haan:
Aqua Mundo, Minigolf en Baluba
Een heerlijk dagje uit
in Center Parcs De Haan!

WEST-VLAANDEREN

Aqua Mundo: subtropisch
zwemparadijs.
Een dag subtropische fun in de Aqua
Mundo van Center Parcs Park De Haan.
Het golfslagbad, glijbanen, bubbelbaden
en een vernieuwe outdoor wildwaterbaan!
Minigolf: Een leuk familiespel
voor jong en oud.
Wij hebben een nieuwe 15-holes
minigolf terrein.

WANNEER GELDIG
- Alle dagen buiten de schoolvakanties
- Niet beschikbaar tijdens de schoolvakanties

OPENINGSUREN
Aqua Mundo en Baluba:
- Alle dagen van 10 u. tot 21 u.
Minigolf:
- Alle dagen van 8 u. tot 21 u.
Alle openingsuren onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de exacte openingsuren kan je ons
steeds contacteren via de website.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER

Baluba: het indoor speelparadijs.

Het BALUBA indoor speelparadijs
staat vol met klimrekken, glijbanen,
trampolines en andere toestellen
waarvan kids helemaal door het dolle
raken.

Trein naar Oostende of Blankenberge
- In Oostende kusttram richting Knokke of in
Blankenberge kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte “De Zwarte Kiezel”
- Van tramhalte nog 20 min. te voet

EXTRA INFO
- Bij reservatie: duidelijk vermelden welke activiteit je wil reserveren: Aqua Mundo, minigolf,
Baluba of combinatie van de activiteiten
- Het Baluba speelparadijs is enkel toegankelijk
voor kinderen tot 12 jaar oud.

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
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BETALEND
€ 6,00

BETALEND

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
AQUA MUNDO
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 12 jaar

€ 8,00

vanaf 13 jaar

€ 10,00

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
MINIGOLF
t.e.m. 12 jaar
€ 4,50
vanaf 13 jaar

€ 5,50

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
BALUBA
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 12 jaar

€ 5,50

vanaf 13 jaar

gratis

De Pannelaan 68 - 8660 De Panne / www.plopsa.be

Plopsaqua De Panne
WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door

OPENINGSUREN

Laat je betoveren door de wondere
wereld van Plopsaqua De Panne,
het nummer 1 waterpretpark van de
Benelux dat zich vlak naast Plopsaland
De Panne bevindt!

- Voor een actueel overzicht van de openingsuren:
kijk op de website

Droom weg bij de feeërieke
landschappen met speciale lichten geluidseffecten en sensationele
attracties zoals de wonderlijke Wild
River, het overdonderende Stormbad
en zes indrukwekkende glijbanen.
En welke waterrat durft een ritje aan
op de spectaculaire Sky Drop, met zijn
19 meter de hoogste glijbaan van
België?

OPENBAAR VERVOER

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand
Trein naar De Panne
- Vanaf het station nog 350m te voet
OF
- In De Panne kusttram richting Adinkerke
- Afstappen aan halte “Plopsaland”

BETALEND
€ 12,50

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 85 cm

gratis

van 85 cm t.e.m. 100 cm

€ 12,99

van 100 cm t.e.m. 69 jaar

€ 16,50

vanaf 70 jaar

€ 12,99

WEST-VLAANDEREN

Het coolste waterpretpark
van België!

Rolstoelbegeleiders: gratis

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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Meenseweg 497 - 8902 Ieper / www.aquapark.bellewaerde.be/nl

Bellewaerde Aquapark
Bellewaerde Aquapark, da’s
‘aaah!’ voor het hele gezin!

WEST-VLAANDEREN

Grote en kleine bengels gillen ‘aaah!’ in
de spectaculaire speelzones en op de
geweldige glijbanen, terwijl hun ouders
relaxed ‘aaah!’ zuchten in de vele
jacuzzi’s of ligzones. En dat allemaal
in een tropische, groene oase, bij een
heerlijke temperatuur van 34°C!
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NIEUW

WANNEER GELDIG
- Tijdens de schoolweken: open op woensdag,
vrijdag, zaterdag en zondag
- Tijdens de schoolvakanties en feestdagen:
alle dagen open
- Gesloten van 10 t.e.m. 21 januari

OPENINGSUREN
- De openingsuren variëren van dag tot dag
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Ieper
- In Ieper bus 84 richting Bellewaerde
- Afstappen aan halte “Bellewaerde”
- Vanaf de bushalte nog 50m te voet

EXTRA INFO
- Om hygiënische redenen is enkel de volgende
zwemkledij toegelaten: badpak, bikini, aansluitende zwembroek en aansluitende zwemshort
tot boven de knie. OPGELET: deze badkleding mag
geen knopen, ritsen, velcro of zakken bevatten.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

BETALEND
€ 6,00

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 85 cm

gratis

van 85 cm t.e.m. 100 cm

€ 8,00

vanaf 100 cm

€ 15,00

Polderstraat 158 - 8670 Koksijde (Oostduinkerke)
www.dagjesunparks.be/oostduinkerke/NL

Sunparks Oostduinkerke: Aquafun
Kom een dagje genieten in
het subtropisch zwembad
Aquafun!
In Aquafun beleeft de hele familie
urenlang waterplezier.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door

OPENINGSUREN
- Elke dag van 10 u. tot 18 u. (onder voorbehoud)
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
OPENBAAR VERVOER
Trein naar Veurne
- In Veurne bus 69 richting Oostende
- Afstappen aan halte “Sunparks Kinderlaan”
- Van bushalte nog 150m te voet

BETALEND

Ook baby’s en peuters beleven dolle pret
in het baby- en kinderbad.

€ 6,00

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL
t.e.m. 2 jaar

Kom een dagje genieten van dit
overdekte subtropisch zwemparadijs
voor jong en oud!

GRATIS

gratis

van 3 t.e.m. 12 jaar

€ 10,00

vanaf 13 jaar

€ 11,50

WEST-VLAANDEREN

Laat je meevoeren door de stroming,
roetsj van de glijbanen en ervaar het
wateravontuur. Trotseer de woeste
golven in het golfslagbad en geniet van
de natuur aan het buitenbad. Ontdek
de heerlijke warme whirlpools.

- Individuen: 1 dag op voorhand

Kastjes Aquafun: € 1,00 of € 2,00 waarborg

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

203

Nelson Mandelaplein 19 - 8500 Kortrijk / www.lago.be/kortrijk

LAGO Kortrijk Weide

(Groepen van max. 10 personen)

WEST-VLAANDEREN

Beleef een onvergetelijke
uitstap met de hele familie,
zeker ook met je kinderen!
365 dagen vakantieplezier voor het
hele gezin! Spetteren in het water,
roetsjen van de glijbaan, surfen over
de golven,... Ben jij klaar voor eindeloos
waterpret? Of kom je liever ontspannen
na een drukke werkdag? Dan is onze
wellnesszone de ultieme bestemming.
De sportieve zwemmer kan al zijn
energie kwijt in het topsportbad!

WANNEER GELDIG
-

Van 10 januari t.e.m. 25 februari
Van 7 maart t.e.m. 1 april
Van 4 t.e.m. 8 april
Van 11 t.e.m. 15 april
Van 18 april t.e.m. 29 mei
Van 4 juni t.e.m. 15 juli
Van 16 augustus t.e.m. 28 oktober
Van 31 oktober t.e.m. 4 november
Van 7 november t.e.m. 23 december

OPENINGSUREN
Tijdens schoolweken:
- Van maandag t.e.m. vrijdag: van 13.30 u. tot 21 u.
- Zaterdag, zon- en feestdagen: van 9 u. tot 19 u.
Tijdens schoolvakanties:
- Van maandag t.e.m. vrijdag: van 9 u. tot 21 u.
- Zaterdag, zon- en feestdagen: van 9 u. tot 19 u.

VANAF HET
TWEEDE UUR

Voor de actuele openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Kortrijk
- In Kortrijk bus 4, 6, 40, 42, 52, 53, 60, 61 of 62
- Afstappen aan halte “Kortrijk De Appel”
- Vanaf de bushalte nog 300m te voet

EXTRA INFO
- Let op: het is verplicht om je identiteitskaart te
tonen aan de kassa.
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BETALEND

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
(MAX. 10 PERS.)
t.e.m. 3 jaar
€ 3,40
van 4 t.e.m. 15 jaar

€ 8,30

van 16 t.e.m. 64 jaar

€ 10,40

vanaf 65 jaar

€ 9,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Mensen met een beperking: € 8,30
Inwoners van Zwevegem-Kortrijk: € 8,30

Hendrik Baelskaai 36 - 8400 Oostende
www.captainblue.be/nl/activiteiten/activiteit/id/4/Noordzeecruises

Thornton Noordzeecruise
Een must-see exploratie
naar de offshore
windmolenparken op
de Thornton...

OPENINGSUREN
- Afvaart om 9 u. (volgens beschikbaarheid),
ten laatste aanmelden om 8.30 u.
OF
Afvaart om 14 u. (volgens beschikbaarheid), ten
laatste aanmelden om 13.30 u.
- Bij slecht weer kan de afvaart geannuleerd
worden. Hiervan word je daags voor de afvaart
ingelicht. Je tickets blijven dan geldig voor een
latere afvaart. Terugbetaling is niet mogelijk.

Vaar mee op de Albatros en geniet
volop van onze ‘elfde provincie’:
de immer inspirerende Noordzee.
Deze cruisetocht brengt je tot aan
de Thorntonbank, wereldberoemd
ondertussen omwille van de talloze
actieve windturbines op zee.

WANNEER RESERVEREN
GRATIS

OPENBAAR VERVOER

Als in een boeiend verhaal maakt
onze professionele Noordzeegids je
wegwijs in de geheimen van haven- en
kustsignalisatie, leidt je langs bakens
en boeien langsheen de drukke
scheepvaarroute, vertelt je interessante
weetjes over natuuronderzoek van
zeevogels en zeezoogdieren.
Gegarandeerd een unieke vaarbeleving!

WANNEER GELDIG
- Elke woensdag en vrijdag in juli en augustus
- Bepaalde data (weekends) van mei tot september. Contacteer ons of check de website voor
beschikbare data.

Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting Blankenberge
- Afstappen aan halte “Weg naar Vismijn”
- Van tramhalte nog 400m te voet

EXTRA INFO
- Maximaal 5 deelnemers per reservatie.
- Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen helaas niet
toegelaten worden.
- Het vaartuig is helaas niet rolstoeltoegankelijk.
- Deze tocht veronderstelt een voldoende fysieke
conditie.
- Windvaste kleding en zonnebrandolie zijn
aangeraden.
- Ruim voor vertrek moeten alle passagiersgegevens doorgegeven worden.
- Reservatie is pas definitief na betaling van de
totaalsom op voorhand via overschrijving.
- Gelieve minstens een uur voor vertrek aanwezig
te zijn voor inscheping en het checken van de
gegevens.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER PERSOON
GROEPEN
(MIN. 2 - MAX. 5 PERS.)
vanaf 6 jaar
€ 35,00

WEST-VLAANDEREN

- Groepen: 2 weken op voorhand
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Hendrik Baelskaai 36 - 8400 Oostende
www.captainblue.be/nl/activiteiten/activiteit/id/6/Vissen-op-zee

Vissen op zee
Ga voor een stevige
vangst!

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER

WEST-VLAANDEREN

Scheep in voor een onvergetelijke dag
sportvissen op zee! Ervaring is geen
vereiste, jong en wat minder jong
kunnen deelnemen aan deze gezonde
en avontuurlijke activiteit aan boord
van een authentiek vissersvaartuig.
De opgehaalde vis neem je lekker mee
naar huis. ‘s Zomers bengelt er allicht
wat makreel, roodbaars of geep aan je
lijn. In het voor- en najaar ga je voor
kabeljauw, schar, wijting en platvis...
Wie liever van de gezonde zilte zeelucht
geniet zonder te hengelen, is uiteraard
ook welkom.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Voor een actueel overzicht van de afvaarten:
kijk op de website

OPENINGSUREN

Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting Blankenberge
- Afstappen aan halte “Weg naar Vismijn”
- Vanaf de tramhalte nog 400m te voet

EXTRA INFO
- Maximaal 5 deelnemers per reservatie.
- Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen helaas niet
toegelaten worden.
- Deze tocht veronderstelt een voldoende fysieke
conditie
- Het betreft een volle dagactiviteit.
- Lunchpakket voorzie je zelf. Dranken zijn
beschikbaar of mag je zelf meebrengen.
- Gebruik van alcoholische en/of andere geestesverruimende producten niet toegestaan.
- Het vaartuig is helaas niet rolstoeltoegankelijk.
- Ruim voor vertrek moeten alle passagiersgegevens doorgegeven worden.
- Reservatie is pas definitief na betaling van de
totaalsom op voorhand via overschrijving.
- Gelieve minstens een uur voor vertrek aanwezig
te zijn voor inscheping en het checken van de
gegevens.

- Vertrek om 7 u., ten laatste aanmelden om 6 u.
- Aankomst om 17 u.
- Bij slecht weer kan de afvaart geannuleerd
worden. Hiervan word je daags voor de afvaart
ingelicht. Je tickets blijven dan geldig voor een
latere afvaart. Terugbetaling is niet mogelijk.
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GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL (MAX. 5 PERS.)
vanaf 6 jaar

€ 45,00

Huur en/of aankoop van hengelmateriaal en aas
betaal je ter plaatse cash volgens jouw behoeftes (richtprijs complete set: € 17,50).

Ponton Visserskaai - 8400 Oostende
www.captainblue.be/nl/activiteiten/activiteit/id/30/Boottochten-op-zee

Zee-excursie Oostende
Geniet van een gezellig
uitje op zee!

WANNEER GELDIG
- Van 1 juli t.e.m. 31 augustus

OPENINGSUREN

Ondertussen raak je beslist in
vervoering van de opmerkelijke skyline
van Oostende. Allicht ontmoet je
zeiljachten, kustvissers, werfschepen
naar de windmolenparken, pilootboten...
Een heerlijke verademingstocht van
45 minuten.

- Meerdere afvaarten per dag
- Voor de exacte tijdstippen van afvaart:
kijk op de website
- Afvaarten kunnen gewijzigd of afgelast worden
ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden op zee.

WANNEER RESERVEREN
- Groepen: 2 weken op voorhand

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- Vanaf het station nog 400m te voet

EXTRA INFO
- Het vaartuig is niet rolstoeltoegankelijk.
- Reservatie is pas definitief na betaling van
de totaalsom op voorhand via overschrijving.
- Enkel geldig voor groepen van meer dan
10 personen.
- De zee-excursie duurt ongeveer 45 min.

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN PER PERSOON
GROEPEN
(MIN. 20 - MAX. 97 PERS.)
alle leeftijden
€ 9,00

WEST-VLAANDEREN

Test je zeemansbenen en vul de longen
met de zuivere, zilte zeelucht.
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Hoek Tijdokstraat - Vismijnstraat - 8380 Zeebrugge (Brugge)
www.captainblue.be/nl/activiteiten/activiteit/id/31/Havenrondvaarten-Zeebrugge

Havenrondvaart Zeebrugge
Boeiende havenrondvaart
in Zeebrugge!

WEST-VLAANDEREN

Het passagiersschip “ZEPHIRA” biedt
je een comfortabel binnendek met
2 ruime binnensalons met panoramisch
zicht, buitendek, airconditioning,
geluidsinstallatie, uitgeruste bar,
keuken. 120 zitplaatsen aan tafels op
de binnendekken (70 benedendek,
50 bovendek).
De havenrondvaart gebeurt onder
begeleiding van een audiovisueel
gidsprogramma aan boord in
verschillende talen (op aanvraag).

WANNEER GELDIG
- Van april t.e.m. half oktober
- Steeds volgens beschikbaarheid vaartuig en onder
voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.
Neem op voorhand telefonisch contact op.

OPENINGSUREN
In april, mei, juni, september en oktober:
- Afvaarten in weekends en feestdagen om 14 u.
- Extra afvaarten: informeer je vooraf
In juli en augustus:
- Dagelijkse afvaarten om 14 u. en 16 u.
- Van 1 t.e.m. 15 augustus: extra afvaart om 11 u.
De uren van afvaart zijn onder voorbehoud van
wijzigingen. Voor een actueel overzicht van de
afvaarten: kijk op de website.

WANNEER RESERVEREN
- Groepen: 2 weken op voorhand

De havenrondvaart in Zeebrugge gaat
enkel door van april tot oktober.
Daarbuiten kan je ook de boot
charteren in Oostende.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Zeebrugge
- In Zeebrugge kusttram richting Knokke
- Afstappen aan halte “Zeebrugge Kerk”
- Van tramhalte nog 300m te voet

EXTRA INFO
- Reservatie is pas definitief na betaling van
de totaalsom op voorhand via overschrijving.
- Enkel geldig voor groepen vanaf 10 personen.
- Wees steeds op tijd voor inscheping (ongeveer
15 min. op voorhand).
- De vaart duurt 75 min.
- Alle bijkomende aanvragen die je als groep hebt,
kan je best ruim op voorhand communiceren.
- Het vaartuig is niet rolstoeltoegankelijk.
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GRATIS

MITS PARKEERSCHIJF
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GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
GROEPEN
(MIN. 20 - MAX. 120 PERS.)
alle leeftijden
€ 9,50

WEST-VLAANDEREN
IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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WATERATTRACTIES
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Coo 4 - 4970 Coo-Stavelot / www.plopsa.com

Plopsa Coo
Op avontuur in de vrije
natuur!

WANNEER GELDIG

In het prachtige natuurdecor van
de Amblève-vallei in de Belgische
Ardennen, aan de voet van de beroemde
Watervallen van Coo, liggen 20 avontuurlijke attracties voor de hele familie op
je te wachten.
De Mega Mindy Flyer laat je zweven
tussen de wolken op een hoogte van
65 meter en met de achtbaan Vicky
The Ride haal je een duizelingwekkende
snelheid. Mis zeker ook de Dino Splash
niet, een spannende attractie vol
waterpret met drie glijbanen in een
reusachtige vulkaan en langs machtige
dinosaurussen!

- Van 2 t.e.m. 18 april
- Op 23, 24 en 30 april en op 6 juni
- Van 1 mei t.e.m. 26 juni: op donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag
- Van 27 juni t.e.m. 31 augustus
- Van 3 september t.e.m. 30 oktober: op zaterdag
en zondag
- Van 31 oktober t.e.m. 6 november
- Voor een actueel overzicht van de openingsdagen: kijk op de website

OPENINGSUREN

BETALEND

- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Coo
- Vanaf het station nog 400m te voet

GRATIS

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 85 cm

gratis

van 85 cm t.e.m. 100 cm

€ 13,50

van 100 cm t.e.m. 69 jaar

€ 19,95

vanaf 70 jaar

€ 13,50

Rolstoelbegeleiders: gratis

ANDERE

Ontdek zeker ook de gloednieuwe
Vlindervlucht. Laat je meenemen
in de wondere wereld van Maya de Bij,
Flip en al hun vriendjes!

€ 10,00
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Boulevard de l’Europe 100 - 1300 Waver / www.walibi.be

Walibi
Walibi, altijd de leukste
uitstap voor de ganse
familie!

WANNEER GELDIG

Dol op intense sensaties? Dan moet
je in Walibi zijn! Van ruige achtbanen
tot familiale fun, Walibi’s 43 attracties
staan klaar om het hele gezin een
sensationele daguitstap te bezorgen.
Want of je nu komt met kleine
kinderen of met vrienden die dol
zijn op adrenlinestoten, in Walibi kan
je gegarandeerd heerlijke nieuwe
herinneringen maken.

ANDERE

In Exotic World geniet je bijvoorbeeld
van een ritje in de exotische Tiki Waka
rollercoaster, en in Karma World proef
je van het verre Indië in de beste
attractie van 2019: Popcorn revenge!
Je kan sinds mei 2021 trouwens nòg
een nieuwe zone met een erg
spannende belevenis ontdekken:
Kondaa, de hoogste en snelste
rollercoaster in de Benelux. Kom zelf
deze legendarische attractie temmen
in Walibi, het Beste Pretpark van België
in 2019. Vlakbij Brussel!
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- Van 2 t.e.m. 18 april, op 23 en 24 en 30 april,
op 6 juni
- Van 1 t.e.m. 31 mei: open op donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag
- Van 1 t.e.m. 19 juni: open op zaterdag en zondag
- Van 20 juni t.e.m. 2 september
- Van 3 september t.e.m. 23 oktober: open op
zaterdag en zondag
- Van 24 oktober t.e.m. 6 november
- Voor de exacte openingsdagen:
kijk op de website

OPENINGSUREN
- De openingsuren variëren van dag tot dag
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Bièrges-Walibi
- Vanaf het station nog 150m te voet

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP

BETALEND

GRATIS

€ 10,00

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 100 cm

gratis

vanaf 100 cm

€ 26,00

Rue de Landen 187 - 4280 Hannuit / www.plopsaqualandenhannuit.be/nl

Plopsaqua Landen-Hannuit
Gloednieuw
Plopsa-waterpark!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Voor een actueel overzicht van de openingsdagen: kijk op de website

Laat je betoveren door het nieuwste
waterpretpark van de Plopsa Group:
Plopsaqua Landen-Hannuit!

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

Maya de Bij neemt je mee op een
avontuurlijke tocht doorheen haar
magische bloemenwereld met feeërieke
landschappen, speciale licht- en
geluidseffecten en sensationele
glijbanen zoals de wonderlijke Wild
River, het overdonderende Stormbad
en zes indrukwekkende glijbanen.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Landen
- Vanaf het station bus 127 richting Hannuit
- Afstappen aan halte “Plopsaqua”

BETALEND

En welke waterrat durft een ritje aan
op de spectaculaire Sky Drop, waarbij je
op een hoogte van maar liefst 19 meter
verticaal door het water naar beneden
raast.

€ 10,00

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 85 cm

gratis

van 85 cm t.e.m. 100 cm

€ 12,99

van 100 cm t.e.m. 69 jaar

€ 16,50

vanaf 70 jaar

€ 12,99

ANDERE

Rolstoelbegeleiders: gratis
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Boulevard de l’Europe 100 - 1300 Waver / www.aqualibi.be

Aqualibi

NIEUW

Waterpret voor
alle leeftijden!

WANNEER GELDIG

Op zoek naar ongebreidelde waterpret
om even aan de dagelijkse sleur te
ontsnappen? Het hele jaar door kan
je in Aqualibi terecht voor senationele
ervaringen op wel zeven spannende
glijbanen. Het hele waterparadijs baadt
in de exotische sfeer van de Caraïben met bijhorende tropische temperaturen
(29°C)!
En de allerkleinsten? Die kunnen mee,
want Kiddie Bay is een verbluffende
zone van wel 700 m2 volledig op
maat van kindjes die nog niet kunnen
zwemmen.

OPENINGSUREN
- De openingsuren variëren van dag tot dag
- Voor de exacte openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Bièrges-Walibi
- Vanaf het station nog 150m te voet

EXTRA INFO
- OPGELET: Bermuda’s, shorts, strings, tanga’s,
pareo’s en surfpakken zijn niet toegestaan in
Aqualibi.
- De toegang tot Aqualibi wordt geweigerd aan
kinderen jonger dan 13 jaar die niet begeleid
worden door een volwassene.

ANDERE

Klaar voor spetterende waterpret?

- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, dinsdag en donderdag,
uitgezonderd schoolvakanties, verlengde
weekends en feestdagen
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BETALEND
€ 10,00

PRIJZEN PER PERSOON
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 100 cm

gratis

van 100 cm t.e.m. 120 cm

€ 9,50

vanaf 120 cm

€ 16,50

ANDERE
IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE / OP DAGUITSTAP
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Met dank aan toeristische, sociale
en andere partners om het recht op
vakantie waar te maken!

IEDEREENVERDIENTVAKANTIE.BE

