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5x herfstig wandelen 
 

De fietsen gaan op stal, maar de wandelschoenen blijven nog even van dienst! 

Wij selecteerden 5 wandeltips die jou de herfstsfeer ten volle laten beleven. 

Weidse landschappen, kleurrijke bossen, charmante dorpjes, knuppel- en 

graspaden, ... Voor ieder wat wils!  

 

ONTDEK DE WANDELTIPS  
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Takeaway tips! 
 

Heel wat restaurants, lunchbars, cafés, koffiezaken, ... zijn weer aan het 

'takeaway-en' geslagen. Zo ook de Leiespots! Benieuwd naar welke 

topadresjes aan takeaway en thuislevering doen? Laat je snel verrassen door 

culinaire pizza's, brunchboxen, tapasplanken, en meer creatieve initiatieven!  

 

BEKIJK DE TOP TAKEAWAYS  
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Op stap met de kinderen 
 

Laat je kinderen zich eens goed uitleven en neem ze mee op avontuur! De 

interactieve Blob gezinszoektochten combineren natuur en plezier in korte 

tochtjes vol leuke spelletjes. Of ga samen ravotten in de speeltuinen van de 

groendomeinen in de streek.  

 

OP STAP MET DE KIDS  
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Logeren in coronatijd 
 

Wie dat wil kan nog steeds met het gezin er een weekendje of midweek op uit 

trekken. Combineer je verblijf met een zalige wandeling of fietstocht in een 

andere omgeving! 

Wil je niet op je honger blijven zitten nu restaurants gesloten zijn? Kies dan 

voor een vakantiewoning en kook zelf of bestel lekkere takeaway uit de 

buurt. Of neem eens een kijkje naar de logies die zelf eten op de kamer 

aanbieden! 

   

 

MEER INFO OVER LOGEREN  
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Beste fan van de Leiestreek. In het verleden kregen wij je toestemming om je leuke tips over de regio te 

sturen. Wil je deze niet verder ontvangen, schrijf je dan uit via de link onderaan deze mail. Indien je je niet 

uitschrijft, gaan we er van uit dat je onze suggesties graag blijft ontvangen. 

 

Copyright © 2020 Thomas Callens, Huis 19. Alle rechten voorbehouden.  

Ondernemingsnr. 0473.361.186 / RPR Gent afdeling Kortrijk 

 

   

 

 

   

    

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=dba7216899&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=d11c7f4180&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=df325e1a8b&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=7a531632c3&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=ea00e86b7f&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=261f72b04b&e=8a180b4a0f

