
  

 

 

Een vakantiegevoel deze herfst, maar dan dichtbij huis 

  

De hashtag #staycation was nog nooit zo populair als in 2020. Dat je niet ver moet reizen om 

prachtige plekken tegen te komen, staat dus vast. In ons eigen Belgenlandje en net over de grens 

is er genoeg om te zien en te doen. Van wegdromen in het grootste aquarium van Europa 

tot  gezellig en lokaal logeren, wij geven je 6 tips voor een geslaagde dichtbij vakantie dit najaar 

zonder in te boeten op vakantiegevoel! 

 

 

 

Een reis door de oceaan 

Neem een duik in de wondere wereld van 

Nausicaá en zet je schrap voor een avontuur van 

formaat. Met maar liefst 58.000 vissen, pinguïns, 

kwallen, haaien en andere dieren is Nausicaá niet 

zomaar het grootste aquarium van Europa, het is 

een ware beleving. Je raakt helemaal verliefd op 

de dieren van de zee en in een nieuwe expo leer 

je hoe ook jij hen beter kan beschermen tegen de 

opwarming van het klimaat. En dat allemaal op 

slechts een steenworp van onze Belgische grens, 

in Boulogne-sur-Mer. 

 

De groene parel tussen Rijsel en Brussel 

Picardisch Wallonië is een groot en groen gebied 

met 330.000 inwoners dat zich uitstrekt tussen 

Rijsel, Brussel, Bergen en Kortrijk. De regio telt 23 

gemeenten, 2 natuurparken en 3 erfgoed- en 

winkelsteden: Doornik, Ath en Moeskroen. 

Geschiedenisliefhebbers, wandelaars, 

gastronomen en ook kinderen zullen hier zeker 

hun ding vinden. Ook bij regenweer is deze regio 

een bezoekje waard: het Gallo-Romeins museum 

of het huis der reuzen in Ath, het Museum van de 

Iguanodon in Bernissart, het Automuseum in 

Leuze-en-Hainaut… er is keuze genoeg. 

https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=885c842f1e&e=5fbac37a37
https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=500fde1316&e=5fbac37a37
https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=80dd305390&e=5fbac37a37
https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=f62d9544df&e=5fbac37a37
https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=697f14a3b9&e=5fbac37a37
https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=697f14a3b9&e=5fbac37a37
https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=66142b09b2&e=5fbac37a37


 

 

Gezellig, duurzaam en dichtbij logeren 

Ontdek België en ga op zoek naar plaatsen waar 

je kunt wandelen, fietsen en genieten van een 

heerlijke keuken. Zoals bij één van de 25 LOGIS 

HOTELS in België. Wie in een LOGIS HOTEL 

verblijft, dompelt zich volledig onder in de streek. 

In het hotel, dat vaak al generaties lang in dezelfde 

familie zit, kiezen ze voor typische streekmenu’s 

en daarbij maken ze gebruik van de beste 

combinaties met verse en lokale ingrediënten. 
Foto: LOGIS Hostellerie Pannenhuis in Brugge 

 

Met je paard naar zee 

Paardenliefhebbers moeten in Koksijde-

Oostduinkerke zijn. Naast het lange zandstrand 

waar je heerlijk kan galopperen, kan je er sinds 

kort ook dwars door de Schipgatduinen tot op het 

strand rijden via het nieuwe ruitertraject. Hierdoor 

ga je als ruiter dwars door één van de mooiste 

natuurgebieden van de Belgische kust. Ben je 

geen paardenliefhebber? Dan zijn er ook 

prachtige wandelingen of fietsroutes beschikbaar 

in Koksijde-Oostduinkerke. 
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Op stap bij de Noorderburen 

Omgeven door de Westerschelde en de Noordzee 

is het Nederlandse West-Zeeuws-Vlaanderen een 

geliefde bestemming voor badgasten en 

natuurliefhebbers. Net over de grens kom je 

stranden, duinen en uitgestrekte polders tegen 

met een typisch Zeeuws karakter. Al wandelend of 

fietsend kom je langs gemeentes zoals het 

artistieke Groede, het cultuurhistorische 

Aardenburg of het bourgondische Sluis. Maar je 

passeert ook door oude polders, over dijken, langs 

natuurgebieden en op eindeloze stranden. Waar 

wacht je nog op? 

 

Safari in eigen land 
Dit jaar helaas geen safari in Afrika. Maar waarom 

niet eentje in eigen land? Edelherten, bevers, 

dassen, vossen, zeehonden en zelfs wolven, je 

vindt ze allemaal in België. Naast een dosis 

geduld heb je ook een goede verrekijker nodig 

natuurlijk. Zo jaag je de dieren niet weg, maar kan 

je ze toch van dichtbij bewonderen. Een 

verrekijker die in je jaszak past, is de CL Pocket 

van SWAROVSKI OPTIK. De 8x en 10x vergroting 

zorgen voor een stabiel, maar helder beeld. 

Welke 'Big 5' ga jij spotten? 

Inspiratie nodig voor een artikel? Klik hier!  

 

 

Voor de meest recente reisadviezen, surf zeker naar diplomatie.belgium.be. 
  

 

Voor meer informatie: 

Lisa Van den Acker 

lisa@glenaki.com - 0032 50 61 42 15 

 

Beeldmateriaal in hoge resolutie kan je hier downloaden 
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