Onze selectie

Actie in de natuur

TO ER IS M EVLAAND EREN

Inhoudstafel (actie in de natuur)
ANTWERPEN
Kalmthout

Arboretum Kalmthout

1

Kasterlee

Toerisme Kasterlee (Kabouterberg)

2

Netherust (minigolf)

3

De Nekker: Provinciaal Sport- en
Recreatiecentrum
Provinciaal Recreatiedomein
Zilvermeer

4

Mechelen
Mol

5

LIMBURG
Beringen

Recreatieoord 't Fonteintje

6

Bilzen

Bilzen Mysteries - Het Complot

7

Bilzen Mysteries - Het Verhaal

8

Genk

Kattevennen - Cosmodrome

9

Hasselt

Japanse Tuin

10

Heusden-Zolder

Visit Heusden-Zolder

11

Leopoldsburg

Limbu Steps verhuur

12

Peer

Breugelhoeve in Peer

13

Wellen

De Bottelarij

14

Zutendaal

Lieteberg: Blotevoetenpad Entomopolis - Vlinderkoepel

15

Diest

Provinciedomein Halve Maan Diest

16

Holsbeek

Check4

17

Huizingen

Provinciedomein Huizingen

18

Leuven (Kessel-Lo)

Provinciedomein Kessel-Lo:
ploeterbad
Plantentuin Meise

19

VLAAMS-BRABANT

Meise
Oud-Heverlee
Tervuren

20

Dijle Floats: Afvaarten, Outdoor, Sport
en Spel
Tervuren, royaal in 't groen!

21

The Outsider Aalst, Avonturenpark

24

23

OOST-VLAANDEREN
Aalst

Brakel

Diggie vzw: dagje op de boerderij

25

Geraardsbergen

Provinciaal Domein De Gavers

26

Maldegem

Stoomtrein Maldegem - Eeklo

27

Oudenaarde

The Outsider Vlaamse Ardennen

28

Sint-Jan-in-Eremo

Provinciaal Centrum De Boerekreek

29

Wachtebeke

Provinciaal Domein Puyenbroeck:
treintje, minigolf, individuele fiets

30

31

Knokke-Heist

Provinciaal Recreatie- en
Natuurcentrum De Gavers
Zwin Natuur Park

32

Poperinge

Ezelboerderij Ezelpad in Poperinge

33

WEST-VLAANDEREN
Harelbeke

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

V V V V V V

- 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

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

V V V V V V
JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

■■
m■
m■
GRATIS

GRATIS

- Vanaf het station nog 200m te voet

EXTRA INFO

PRIJZEN

- 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.
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PER PERSOON

INDIVIDUEEL
t.e.m. 11 jaar

gratis

vanaf12 jaar

(3,50

~!;.

GROEPEN';;~~~fr(, ~i~~;;~:;'t:~::1
!MIN. 5 - MAX. 25 PERS.)' :··.;·,'•~J
t.e.m. 11 jaar

gratis

vanaf12jaar

(3,00

Gids € as.oo
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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.
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WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 weken op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Geel ofTurnhout
- In Geel ofTurnhout 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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PRIJZEN

PER ACTIVITEIT

GROEPEN
(MIN. S - MAX. 25 PERS.)
Zoektocht Slapende Reus

(5,60

De Grote
Kabouterverhu is
TrekJanPad
Slapende Reus
De Beestige
Bos bewoners

( 10,50

Huur GPS-toestel

(10,50

PRIJZEN

€7,00

(10,50

PER GROEP

GROEPEN
(MIN. 5 - MAX. 25 PERS.l
Groepsvertell i ng
( 42,00
Kabouterberg

OP DAGUITSTAP
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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

OPENINGSUREN

Kom een dagje genieten bij Netherust.

- Telkens vanaflO 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
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Geel
- In Geel bus 490 richting Turnhout
- Afstappen aan halte "Kasterlee Houtum"
- Vanaf bushalte nog 450m te voet
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- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 5 dagen op voorhand
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PRIJZEN

•
GRATIS

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
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Snookergolf

(3,80

Minigolf

(3,80

Footpool (per uurl

( 13,30
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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.
De vele speeltuinen zorgen voor een
hele dag pret voor de kinderen en bij
slecht weer kan je steeds terecht in
onze binnenspeeltuin Nekki.
In 2022 wordt de kleine zwernvijver
omgebouwd tot een leuke en speelse
waterspeeltuin. Meer informatie op
onze website.

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)

.

OPENINGSUREN

1

Domein:
- Elke dag: van 9 tot 22 u.
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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.
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BETALEND

GRATIS

€5,00

Voor de actuele openingsuren: kijk op de website.

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

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

EXTRA INFO
- Denk eraan om vanaf12jaar 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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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

C2,50

vanaf13 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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Provinciaal Recreatiedomein
Zilvermeer
Beleef een dag vol
waterpret en speelplezier
op recreatiedomein
Zilvermeer!

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
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.

- 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
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PRIJZEN

GRATIS

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Inkom van domein
(hoogseizoen)
t.e.m. 5 jaar
Inkom van domein
(tu s senseizoenl
t.e.m. 5 jaar
Inkom van domein
(hoogseizoen)
vanaf6jaar
Inkom van domein
(tus senseizoenl
vanaf 6 jaar

gratis

gratis

(4,00

(3,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Mensen met een beperking: gratis
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Fonteintjestraat - 3582 Beringen / www.toerismeberingen.be/fonteintje

NIEUWE NAAM

Recreatieoord 't Fonteintje
Geef ruimte aan je
kinderen en geniet
samen van een gezellige
namiddag spelen.
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.

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

OPENINGSUREN
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.

WANNEER RESERVEREN
Boven op de toren kijk je uit over het
typische Kempenlandschap. Er zijn
trickpinbanen. een speeltuin, minigolf
en meer.
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- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

GRATIS

PRIJZEN

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

GRATIS

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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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.

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

OPENBAAR VERVOER
In het gloednieuwe misdaadspel van
Bilzen Mysteries verken je op een
speelse en spannende manier het
historische domein van Alden Biesen.
Aanwijzingen. raadsels. (dwaallsporen
en proeven kruisen je pad. Los jij het
mysterie op? Word jij de rechterhand
van commissaris Angel (Joke Devynck)7
Laat de speurder in je los en zie wat
anderen niet zlenl
Ontdek de historische site van Alden
Biesen in 'Het Complot'. een fascinerend
interactief misdaadspel voor jong en
oud.
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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

DEC

GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

( 3,00

EXTRA INFO
- Vanaf 8 personen val je onder de groeps voorwaarden 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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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 111 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

.1 .1
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WANNEER RESERVEREN
- Individuen: s dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

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

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

(3,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis

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

OPENINGSUREN
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
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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 - sloso"
- Van bushalte nog 25Om te voet

EXTRA INFO

WANNEER GELDIG

V V V V V V
JAN

- 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 of3 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

vanafl2 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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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
- lnd ividuen: 5 dagen op voorhand
- Groepen: s dagen op voorhand

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

EXTRA INFO
- Reservatie gids: 2 weken op voorhand via
~ansetuin@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).

.

1

GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
t.e.m. Il jaar

gratis

van 12 t.e.m. 18 jaar

(1,00

vanaf19 jaar

( 3,00

GROEPEN
(MIN. 15 - MAX. 20 PERS.l
t.e.m. Il jaar

gratis

van 12 t.e.m. 18 jaar

(1,00

vanaf19 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

~ il DFiREEN 111:p1,[ENT Vr\l( \NTff- ! OP DAGUITSTAP
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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
2' en 4e woensdagnamiddag plaats van
12 tot 17 U.

OPENINGSUREN
lnfokantoor 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.

V V V V V V
JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

.'

V V V V V
JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

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

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Hasselt ofZolder
- Info Toerisme. Wijers & Domein Bovy: bus 51
richting respectievelijk Heusden ofHasselt.
afstappen aan halte "solderberg 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 vanafl0 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 - KluizenaarswandelingCircuit Zolder - ZLDR LUCHTFBABRIEK.

~ ,, D1:q .FN VFRI !CNT /'\I( ,l\f
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PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
Wandelkaart 'Vallei van de
Mangel beek'
Wandelkaart Mijnarchitectuurwandeling ofTerril- en
tuinwijkwandeling

gratis
gratis

Kastelenfietsroute

OP DAGUITSTAP

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 rond leiding

€ 35,00

73
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Oudstrijdersstraat 11 bus 3 - 3970 Leopoldsburg / ww w. lim bustepsverhuur.be

Limbu Steps verhuur
Op wieltjes door Limburg!

NIEUW

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door

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.

OPENINGSUREN
- Voor de beschikbare uitleentermijnen:
kijk op de website
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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

74
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Weyerstraat 1 - 3990 Peer (Grote-Brogel) / www.breugelhoeve.be

Breugelhoeve in Peer
Beleef het platteland
in Breugelhoeve!
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
allernaall

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

OPENINGSUREN
Kantoor (voor info & reservaties van betalende activiteiten 1:
Van apri I 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 Ivan 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 soom te voet

78
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GRATIS

GRATIS

PRIJZEN

.1

DEC

GRATIS

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Speeltuin
De Boerentoer, een interactieve wandeling met
de iPad (incl. huur iPadl
Knuffel boerderij
zonder knuffelsessie
Knuffelboerderij
met knuffelsessie

gratis
(3,00
gratis
( 10,00

OP DAGUITSTAP
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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 openl

WANNEER GELDIG

V V V V V V

- 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
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GRATIS

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.
- ouoüets geschikt voor minder mobiele personen (en begeleider!. Meer info op de website.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Ontdek de Wonderbaar! ijke
Welwezenwereld
(voor kinderen)

gratis

Kindmpeelhoek met
reuzegroot 4-op-een-rij.
ballenwand en verkleedkoffer (voor kinderen)

gratis

Sjoelbak (alle leeftijden)

€ 1,50

De Bokkenrijders achterna
(Verhalenfluisteraar: met
de fiets)

( 1,50

PRIJZEN

PER FIETS

INDIVIDUEEL
Ontdek Haspengouw
met de duonets (2 volw.l
Ontdek Haspengouw
met de bakfiets
(1 volw. + 2 kind.l

~ tELJFHf:'l•N VHl.DiFNT //\KANTir~

MEI

I

OP DAGUITSTAP

( 35,00

(35,00

7
PAG-. d.-1

Lieteberg:
Blotevoetenpad - Entomopolis <insectenmuseum)
- Vlinderkoepel
Laat je tenen tintelen en
wandel op blote voeten
door Lieteberg!
Entomopolis - "Fascinerende
Microkosmos" neemtje 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.

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

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus 45 richting Maastricht of de "GT'
- 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.

Onze overdekte Vlinderkoepel herbergt
uitsluitend binnenlandse soorten en is
daardoor weersafhan kei ij k.

80
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PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
Blotevoetenpad t.e.m. 120 cm

(2,00

Blotevoetenpad vanaf120 cm

(3,00

Entomopolis t.e.m.120 cm

(2,00

Entomopolis vanaf120 cm

(3,00

Combiticket t.e.m. 120cm

U,50

Combiticket vanaf120 cm

(6,00

GROEPEN IMIN. 20 PERS.).
Blotevoetenpad

; ·

(2,00

Entomopolis

(2,00

Combi ticket

U,50
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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
bij horend zandstrand. Verder is het
bezoekerscentrum en de natuurtuin
zeker een bezoekje waard:
Honden, lederen ballen en barbecues
zijn verboden.

Attracties lminicars en minigolf!:
- Van maandag t.e.m. vrijdag: van 11 u. tot 18 u.
- Op zaterdag en zondag: van 12 u. tot 19 u.
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zwembad:
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X
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- In mei.juni en september: van 9 u. tot 19 u.
- In juli en augustus: van 9 u. tot 20 u.

JUL

AUG

- 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:

X

OKT NOV DEC

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.

WANNEER GELDIG
nemeln lgratisl:

.1

SEP

GRATIS

PRIJZEN

GRATIS

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
toegang zwembad
t.e.m. 3 jaar
toegang zwembad
vanaf4jaar

gratis
(2,50

Begeleiders mensen met een beperking: gratis

- 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. tot20 u.
- In september: van 9 u. tot 19 u.
- In oktober: van 10 u. tot 18 u.
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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 spel advies. 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
- Ges loten 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

- Op eigen locatie te spelen. Materiaal kan
opgehaald worden in Aarschot.
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Aarschot
- In Aarschot bus richting Leuven
- Afstappen aan halte "Holsbeek Asseltveld"
- Vanaf bushalte nog 2OOm te voet

EXTRA INFO

116
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PRIJZEN

PER ACTIVITEIT

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Laser Tag

C 19,30

Archery Tag

C 38,50

Kids paintball

(52,50

Paintball

(87,50

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.

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

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

WANNEER RESERVEREN
- lnd ividuen: 5 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
De toegang tot het domein is betalend
van 1 april t.e.rn. 30 september. dan
zijn ook de betalende attracties open:
minigolf. minicars voor de allerkleinsten.
een roeivljver met pedalo's en roeiboten
en een treintje dat je tot in de verre
uithoeken van dit grote domein brengt.
Wie
veel
van
van

langs het dierenpark loopt, komt
te weten over de wondere wereld
het dierenrijk. Of leef je uit in één
de speettulnenl

De toegangsprijzen zijn democratisch.

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
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GRATIS
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GRATIS

AAN DE LEIBAND

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 3 jaar

gratis

vanaf4jaar

(1,50

EXTRA INFO
- Elektronische identiteitskaart is noodzakelijk
voor toegang tot het domein en zwembad.
- Honden toegelaten in het domein (met leiband).

!H)EPfcFN vc;pJ11FN r V/\I<P NTlE / OP DAGUITSTAP

113
PAG-.~~

Holsbeeksesteenweg 55 - 3010 Leuven (Kessel-Lol / www.provinciedomeinkessello.be

Provinciedomein Kessel-Lo:
ploeter bad
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 I mei t.e.m. IS juni: elke woensdag, zaterdag
en zondag, feest- en brugdagen
- Van 16 juni t.e.rn. 31 augustus: elke dag

OPENINGSUREN
Van 1 mei t.e.m. 1Sjuni
- In het weekend en op feest- en brugdagen:
van Il 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 bus halte nog saam te voet
OF

- In Leuven bus 310 richting Aarschot
- Afstappen halte "Katjeswilgenlaan"
- Van bushalte nog 200m te voet
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BETALEND
€ 3.00

GRATIS

GRATIS

EXTRA INFO
- Kledijvereisten: voor de heren een zwembroek
boven de knie zonder zakken: voor de dames
een ééndelig, aansluitend en uit zwemstofvervaardigd badpak met stof tot boven de knie en
zonder zakken en tot boven de elleboog, bikini
oftankini.
- Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt toegelaten in het zwemgedeelte, met uitzondering
van een badmuts.
- Het ploeterbad is voornamelijk gericht op kinderen tot 12jaar (kinderbad: max. l meter diep.
peuterbadje: 20 cm diep).
- Het Ploeterbad kan tijdens schoolmomenten
op afspraak geopend worden.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

U,50

Van 16juni t.e.m. 31 augustus:
- Elke dag: van Il U. tot 18 U.
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~ Nieuwelaan 38 - 1860 Meise / www.plantentuinmeise.be

Plantentuin Meise
Plantentuin Meise, dat
is 92 hectare plant- en
wandelplezier l
Geniet van de indrukwekkende collectie
van meer dan 18.000 verschillende
soorten bloemen en planten.

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

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

Maak een wandeling onder de
majestueuze bomen in het domein.
neem een kijkje in het historisch kasteel
of kom je verwarmen in het tropische
Planten paleis.

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

Zomer. winter. herfst of lente: elk
seizoen is het mooist in Plantentuin
Meisel

Trein naar Brussel-Noord oflonderzeel
- In Brussel-Noord oflonderzeel bus 250 of251
- Afstappen aan halte "Plantentuin Meise"

WANNEER RESERVEREN

OPENBAAR VERVOER

EXTRA INFO
- Groepsbezoeken graag reserveren via
i nfo@plantentu i nmei se.be
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GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 17 jaar

(1,00

vanaf IS jaar

(4,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Meise - Wolvertem: gratis
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Dijle Floats: Afvaarten, Outdoor,
Sport en Spel
Een unieke beleving
in de openlucht.
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 ....

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Ges loten 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
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GRATIS

- 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.

120

~ if•DFP'·.FN vrP.D[ENT V/\K/\NTW / OP DAGUITSTAP

PA&. J,:i

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 (vanaf3 pers.l

vanaf2jaar

C 11,20

Stand-Up-Peddelen

vanaf 8 jaar

(14,00

Single-seat kajak van de Dijle

vanaf12jaar

(14,00

GROEPEN
Archery Tag 1,5 u.

vanaf9 jaar

C 12,60

Archery Tag 2 u.

vanaf 9 jaar

04,70

Archery Tag 3 u.

vanaf9 jaar

C 21,00

Laser Games

vanaf 6 jaar

C 12,60

Floats Frisbee Sensations (vanafl2 pers.l

vanaf 9 jaar

(12,60

Schiet & Fun Mix

vanaf 6 jaar

(12,60

Floats Sportspelen mix (vanafl2 pers.l

vanaf9 jaar

(14,00

Parkour Initiatie (vanaflO pers.l

vanaf9 jaar

(14,00

Dijle Floats Hunger Games

vanaf8 jaar

C 16,80

Viking Games/High land Games (vanafl0 pers.l

vanaf8 jaar

07,50

Challenge Games

vanaf 9 jaar

07,50

Spelvaren per kano (vanafl2 pers.l

vanafl2jaar

C 20,30

GROEPEN - VERJAARDAGSFEESTJE

Groepsbegeleiders: gratis vanafl6 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

04,00

Fun Games Verjaardagsfeestje

van 6 t.e.m. 16 jaar

04,70

Jump & Fight Verjaardagsfeestje

van 8 t.e.m. 16 jaar

04,70

Archery Luxe verjaardagsfeestje

van 9 t.e.m. 18 jaar

C 15,40

Battle Games Verjaardagsfeestje

van 9 t.e.m. 18 jaar

06,10
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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.

114

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 "Oppernstraat"
- Vanaf de tramhalte nog 500m te voet
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GRATIS

PRIJZEN

GRATIS

PER GROEP

GROEPEN ,_': } · ;':
(MIN. 10 - MAX. 25'PERS.1
Rondleiding
(30,00
in de Warande

EXTRA INFO
- Koffie en lunch boekbaartegen 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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The Outsider Aalst, Avonturenpark
Kom en geniet van ons
avontuurlijk aanbod
in het bruisende Aalst:
op de Dender of op de
klimtorens!
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.

WANNEER GELDIG
- 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.

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

OPENBAAR VERVOER
Het avonturenpark van The Outsider
Aalst is schitterend gelegen tussen
het stadspark en de Dender op het
splinternieuwe sportcomplex Schatte.
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.

X
JAN

Trein naar Aalst
- In Aalst bus 2 richting Erembodegem of bus 213
richting Brussel
- Afstappen aan halte "Aalst Park"
- Vanaf de bushalte nog l00m te voet

EXTRA INFO
- Er gelden specifieke startmomenten voor de
klimtorens (Blue Diamond touwenparcours en
Black Tower via Ferratal
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GRATIS

SEP

...

GRATIS

PRIJZEN

GRATIS

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN- GROEPÈN
Via Ferrata Black Tower

'{

(9,80

INDIVIDUEEL
Kajak op de Dender vertrek in Aalst(! u.l

·
(5,60

GROEPEN (MIN. 10 PERS.l
Kajak op de Dender Vertrek in Denderleeuw
(I u.l

(5,60

Touwenparcours Blue
Diamond

(14,00
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~ Diggieweg 14 - 9660 Brakel/ www.diggie.be

Diggie vzv«: 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 oflierde
- In Zottegem en Lierde belbus 10 (op voorhand
reserveren) richting Brakel
- Afstappen aan halte "Diggiehoeve"
- Van bushalte nog som te voet
Trein naar Oudenaarde of Geraardsbergen
- In Oudenaarde en Geraardsbergen bus 16 ofl7
richting Geraardsbergen/Oudenaarde
- Afstappen aan halte "Meerbeekstraat"
- Van bushalte nog 15 min. te voet
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PRIJZEN

GRATIS

PER PERSOON

GROEPEN (MIN. 12 PERS.)
alle leeftijden

(5,00

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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O nkerzelestraat 280 - 9500 Geraardsbergen / w w w. degavers.be

Provinciaal Domein De Gavers
Midden in het provinciaal
domein geniet je van het
groen en de rust rond de
grote waterplas.
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 Ciaverveer:
- 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 Il u. tot 19 u.
- In de paasvakantie: dagelijks van 13 u. tot 19 u.
- In juli en augustus: dagelijks van Il u. tot 19 u.
Rondvaart Ciaverveer:
- 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.
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WANNEER RESERVEREN
- lnd ividuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Cieraardsbergen
- In Geraardsbergen bus 76 richting Zandbergen
- Afstappen aan halte "Provinciaal Domein de
Ga vers"
- 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.
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PRIJZEN

GRATIS
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INDIVIDUEEL EN GROEPEN,1~-:

(2,50
al Ie leeftijden
MINIGOLF
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 3 jaar

gratis

vanaf 4 jaar
(2,00
,.R~NDVAART GAVERVEER
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 3 jaar

gratis

vanaf 4 jaar

(2,00
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Stationsplein 8 - 9990 Maldegem / www.stoomtreinmaldegem.be ~

Stoomtrein Maldegem - Eeklo
Rij mee met een
authentieke stoomtrein!
Het oude station van Maldegem
herbergt een heus trelnrnuseurnl
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.
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'.

WANNEER GELDIG
- 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
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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 IMIN. 15 PERS.I
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t.e.m. 3 jaar

gratis

vanaf 4 jaar

(3,50

137

Donkstraat 50 - 9700 Oudenaarde / www. theoutsidervlaamseardennen.be

The Outsider Vlaamse Ardennen
Bij avonturenpark
The 7 Summits aan de
Donkvijver beleef je de
gekste avonturen!
The Outsider is dé partner voor
vriendengroepen, families. scholen
en verenigingen. Wij zijn gelegen aan
de oonkvrjver 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
surnrnns". 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.

WANNEER GELDIG
- 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 jun il

OPENINGSUREN
- Telkens van 10 u. tot 18 u. (woensdag vanaf14 u.)

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

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Speleotempel

(4,20

Kajaktocht (1 u.l

(4,20

Blote voetenpad

(4,50

SUP (1 u.l

(7,00

Moerasparcours

(10,50

Touwenpiste

( 13,50

PRIJZEN

PER PEDALO 14 PERS.)

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Pedalo (1 u.l

(17,50
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Provinciaal Centrum De Boerekreek
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.
Verken je de streek liever op eigen
houtje?
De Boerekreek vormt een ideale
uitvalbasis voor een wandeling,
fietstocht of dagje hengelen.

.1

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 22 december
- In juli en augustus: gesloten op zaterdag en
zondag

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
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- Busvervoer is hier zeldzaam en enkel 's morgens
en ·s avonds operationeel.
- Belbus is beschikbaar.
Meer info via www.delijn.be.

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).
Het open Meetjeslands poldergebied
met kreken en dijken, landerijen en
kleine dorpen is zeer aantrekkelijk.
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GRATIS

PRIJZEN

GRATIS

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Yogapad
Mindfull wandelen
(MP 4 te downloaden)
Boerekreektocht
met opdrachten

gratis
gratis
gratis

GROEPEN (MIN. 6 PERS.)
Beachvolleybalveld + bal
(per uur)
Petanqueterreinen +
ballen (per uur)
Oriëntatie parcours
met kaart en kompas
(per halve dag)
Boerengolf
(per halve dag)

€1,80
€3,50

€10,50

€ 10,50
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Provinciaal Domein Puyenbroeck:
treintje, minigolf, individuele flets
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 rnax".
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

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)

X

X

JAN

FEB

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters of
Gent-Dam poort
- In Gent bus 76 richting Lochristi-Wachtebeke
- Afstappen aan halte "Wachtebeke Craenendam"
(parking 1l
- Van bushalte nog 100m te voet

- Toegang tot het domein is gratis (Parking ll.
- 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!l.
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GRATIS

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

EXTRA INFO

Domein:
- Het hele jaar door (gratis toegang)
Minigolf, fietsen en treintje:
- Van 1 april t.e.m. 30 september
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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.

GRATIS

PRIJZEN

GRATIS

PER PERSOON

MINIGOLF
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
(1,50
alle leeftijden
TREINTJE
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

(1,50

INDIVIDUELE FIETS 12 UJ
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

(2,50

LET OP: de prijzen kunnen wijzigen in de loop
van 2022.
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Eikenstraat 131 - 8530 Harelbeke / www.west-vlaanderen.be/gavers ~

Provinciaal Recreatie- en
Natuurcentrum De Gavers
De Gavers:
natuurlijk avontuurlijk!
KAJAKKEN
Dagelijks kan je in juli en augustus een
enkele kajak of een duokajak huren
en gedurende een uur het mooie
Gavermeer ontdekken.
ZWEMMEN
Dagelijks kan je in juli en augustus
ook gratis zwemmen. Bekijk de
openingsuren via de website.

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

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Harelbeke
- Vanaf het station nog 2 km te voet
OF

- In Harelbeke bus 76 richting Kuurne
- Afstappen aan halte "Gavers"
Trein naar Kortrijk
- In Kortrijk bus 75 richting Deinze
- Afstappen aan halte "De Mol"
- Van bushalte nog 1 km te voet

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.
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EXTRA INFO

WANNEER GELDIG

~

- 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 mountai nbi keroutes, pu bi ieke
petanquebanen, hondenlosloopweide, zwemzone (zie openingsuren op de website).
- Toegang tot de andere betalende activiteiten op
het domein niet inbegrepen.

~ fEDERr-.:FN i/EP.Dll=NT 1/AKAN 1 !>< / OP DAGUITSTAP

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN

GRATIS

PER KAJAK

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Enkele kajak (per uur)
vanafl0 jaar
Duokajak (per uur)
vanaf 4 jaar

(1,50
(2,00
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~ Graaf Léon Lippensdreef 8 - 8300 Knokke-Heist/ www.zwin.be

Zw"in Natuur Park
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 allweather. 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
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BETALEND

GRATIS

€5,00

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(enl 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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PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 17 jaar

(3,00

vanaf18 jaar

(7,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Gids: € 60.00 lmax. 20 pers. per groep)

Woestenseweg 26 bis - 8970 Poperinge / www.ezelpad.be ~

Ezelboerderij Ezelpad
in Poperinge
Ezels knuffelen bij het
Ezelpad ... een bijzondere
ervaring!
Wil je ezels knuffelen? Kom dan zeker
naar het Ezelpad in Poperinge 1
Groepen:
Tijdens een interactief boerderij bezoek
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.

WANNEER GELDIG
lloerderijbezoek en/of knuffelmoment
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december
Open zondagen op ezelboerderij
- Op zondag in juli en augustus

OPENINGSUREN
Boerderijbezoek en/of knuffelmoment
- Enkel op afspraak
Open Zondagen op ezelboerderij
- Zondag van 14 u. tot 18 u.
(vrije toegang, geen reservatie nodig)
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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 soom 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 IMIN. S PERS.I
Boerderijbezoek en/of
knuffelmoment

(2,80

191.

