
Rondleiding op de fiets

Gent
Met de fiets op ontdekking !

Het ideale vervoersmiddel om Gent te bezoeken is de fiets.
De stad waar eens de wieg stond van Keizer Karel is tegenwoordig 
één van b(l)oeiendste en interessantste steden van Europa. Jouw gids 
zal je graag inwijden in alle geheimen van Vlaanderens mooiste. Gent 
heeft niet alleen een rijke geschiedenis, maar richt zich vooral op de 
toekomst met een ongekende dynamiek en creativiteit.
En door het grotere verkeersvrije gebied is het nog heerlijker fietsen 
doorheen de geanimeerde straten en stegen.

Een tocht langsheen de mooiste plekjes van Gent

● charmante uitzichten langs de oevers van Leie en 
Schelde

● interessante gebouwen en musea
● middeleeuwse kerken, kloosters begijnhoven en 

pleinen
● sublieme nachtverlichting
● bijzondere buurten 
● urban street art/life
● creatieve pop-ups, shops en horeca-zaken 

Uw route

Boek nu je fietstocht met de GrAcht (LeGrandHuit)

Een unieke manier om Gent te bezoeken met familie, vrienden, collega’s of school !
Gegidste toer van 2 uur op kleurrijke vintage fietsen in groep (4 tot 12 personen).
Voor grotere groepen hebben we meerdere gidsen ter beschikking.
Kom je alleen of met 2, dan kan je mee met de vaste toer op zaterdag of zondag om 
10 u. (van mei tot september)
Groepen kunnen zelf dag en uur bepalen. Graag reserveren ten laatste 24 u vooraf.

        
        Marianne

Met kennis van zaken en steeds 
met de glimlach gidst deze 
enthousiaste gantoise je langs 
de mooiste plekjes. Terwijl ze je 
op sleeptouw neemt, groet ze de 
helft van de voorbijgangers 
(gevolg van een rijk horeca-
verleden). Gepassioneerd, niet 
alleen door de boeiende 
(kunst)geschiedenis van Gent, 
maar evenzeer door de 
hedendaagse ontwikkelingen op 
cultureel, sociaal en ecologisch 
vlak van deze inspirerende 
"transitie"-stad. 

Afspraak : Huidevetterskaai 44, Gent (5 min. te 
voet vanaf Vrijdagsmarkt)

Prijs : 19 euro p.p. (korting mogelijk voor 
groepen)

Over het Mobiliteitsplan

   Een levendige en dynamische stad
  toegankelijkheid en gezelligheid
  aangepast voor kinderen met ludieke invulling 

kruispunten
  een goede verkeersveiligheid in de stad
  een actuele en duurzame tendens
  kortere afstanden
 meer onafhankelijkheid van de auto

de doelstellingen van het project

•groter autovrij gebied
• een beter fietsnetwerk
• meer confort met het openbaar vervoer 
• strengere parkeervoorwaarden
•  een Snelheid regimes en opsplitsing in categorieën 
per spoor
• Regionale verkeer center
• verkeer in het centrum van de stad
• verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Mobiliteitsplan Gent 2030
        Mobiliteit als motor voor een 
duurzame en bereikbare stad

mobiliteitgent.be/mobiliteitsplan 
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