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Schenk een fiets- of wandelpakket 

cadeau 
 

Verwen je fietsverslaafde familielid of je wandelgekke vrienden (of gewoon 

jezelf) met een fiets- of wandelpakket. Mooi ingepakt en met een persoonlijke 

boodschap; niet alleen een origineel, maar ook een zeer dankbaar 

eindejaarscadeau. Dit geschenk zal alvast niet ingeruild worden! 

 

Onze tip: het ‘fietspakket’ goed voor 3.000+ km fietsplezier én het 

‘wandelpakket Zuid’ met o.a. de wandelnetwerken het Land van Mortagne en 

het Land van Streuvels.  
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GEEF EEN STUKJE LEIESTREEK CADEAU  

 

  

Leiestreek restaurants aan de top! 
 

De Leiestreek versterkt opnieuw haar positie als culinaire topregio. Meer dan 

55 van onze restaurants krijgen in 2021 een welverdiend plaatsje in de 

Gault&Millau-gids. David Grosdent van L’Envie in Zwevegem mag zichzelf de 

Jonge Chef van het Jaar noemen, chapeau! Enkele nieuwkomers in de 

Leiestreek zijn: La Bicicletta, CRKL en Bistro Lin'eau. 
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En het hoeft niet bij dromen te blijven, reserveer al je tafeltje voor na de 

lockdown of proef intussen van de heerlijke takeaway-alternatieven.  

 

WATERTANDEN BIJ DE TOPRESTO'S  

 

  

Logiestip 
 

De Leiecabin is een hippe en charmante cabin met glamping tent erbij (met 

verwarming!). Hier ontsnap je en onthaast je als geen ander op een verborgen 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=3131627fbd&e=8a180b4a0f
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plekje langs de Leie, omgeven door groen. Bestel er ontbijt, brunch en 

takeaway, zo kom je niets tekort!  

 

MEER OVER LEIECABIN  

 

  

Waar naartoe 
  

Transfo Circuit 
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Vanaf 7 december ga je op avontuur met Transfo Circuit! Het is een 

interactieve tocht langs een tiental opstellingen in verschillende gebouwen en 

op unieke locaties op de site van de imposante elektriciteitscentrale. Met je 

gezin of groep wandel je van de ene naar de andere opdracht, plezier 

gegarandeerd! Verplicht online te reserveren. 

 

Daarnaast biedt Transfo Verlicht ook een gratis lichtschouwspel van 4 

december tot 31 januari. Hiermee brengt Transfo licht in duistere tijden, als 

baken voor een verkwikkende en verhelderende wandeling. 

 

MEER OVER TRANSFO CIRCUIT  
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Kerst in Roeselare 

 

Roeselare pakt uit met een unieke kerst- en eindejaarssfeer vol magie en 

verwondering, met respect voor de geldende coronamaatregelen. Vanaf half 

december beleef je met je beperkte kerstbubbel de magie van kerst via 

een heus klank- en lichtspel en een feeëriek winterwonderland met 

reuzenkerstboom en 3D selfiebooths. Op de Grote Markt pronkt het ‘Dorp 

van de Kerstman’ met charmante houten huisjes die je een uniek verhaal 

vertellen. Geef je ogen de kost en laat je meeslepen in dit sprookjestafereel 

tijdens een unieke stadswandeling.  

 

MEER OVER KERST IN ROESELARE  

 

   

 

WWW.TOERISME-LEIESTREEK.BE 

 

 

 

 

 

    

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=8677425247&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=e2e74c3b9e&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=def4605a15&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=0da8799846&e=8a180b4a0f


 

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 Rebelle, Leiecabin, Stad Roeselare, CREW PT VTI Brugge. Alle rechten 

voorbehouden.  

Ondernemingsnr. 0473.361.186 / RPR Gent afdeling Kortrijk 
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