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Gratis magazine 10 LEIETRIPS 

Wij bundelden 10 nieuwe meerdaagse fiets- en wandeltrips in een handig 

magazine. Een fietsweekend langs de Leie, een wandeltocht door de romantische 

natuur, een avontuurlijke tweedaagse met de kinderen, per trein hoppen langs negen 

bruisende steden, ... Niet enkel verborgen natuurplekjes en adembenemende 

vergezichten, maar ook creatieve stops en lekkere adresjes passeren de revue. 

 

BESTEL NU ALVAST HET GRATIS MAGAZINE*  

 

 

* Het magazine is momenteel in druk, maar als abonnee op onze nieuwsbrief kan je je nu al registreren 

om het magazine als eerste te ontvangen. De magazines worden vanaf 20 maart verstuurd per post. 
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5 fietstips in lentesfeer 
 

Wij tippen je 5 mooie fietsroutes die je onderdompelen in de vroege lentesfeer. Bij 

zonneschijn, mist of een druppeltje regen ... de landschappen langs deze routes 

schitteren sowieso!  

 

ONTDEK DE FIETSTIPS  
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5x wandelen in het voorjaar 
   

Ben je het wandelen nog niet beu? Wij ook niet! Daarom inspireren we je graag met 5 

wandelroutes langs charmante paadjes, groene natuurplekken, slaperige dorpjes en 

Leie-zichten waar de lentezon zich in spiegelt.  

 

ONTDEK DE WANDELTIPS  
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Op avontuur met Blob 
 

De Blob gezinszoektochten staan stuk voor stuk garant voor uren speel-  en 

ontdekplezier voor kinderen tussen 7-12 jaar. Op kindermaat dus, maar ook ouders en 

oudere broers/zussen amuseren zich rot. Zo leer je tussen al dat spelen en ravotten door 

ook nog iets bij over de omgeving en de natuur. Er zijn Blob-zoektochten op 10 

verschillende plekken in de Leiestreek. Veel speelplezier! 

 

ONTDEK DE BLOB GEZINSZOEKTOCHTEN  
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Stel zelf je route samen! 
   

Wist je dat je ook zelf fiets- en wandelroutes kan uitstippelen? Dit kan makkelijk op het 

fietsnetwerk Leiestreek en op de 3 wandelnetwerken: Land van Mortagne, Land van 

Streuvels, en Poelberg-Meikensbossen. De netwerken verbinden de mooiste wegen en 

paden met elkaar en bovendien worden ze goed onderhouden. Dankzij de 

knooppunten puzzel je zelf een route samen! Hoe kan dat? Ontdek het via de knop 

hieronder. 

 

MAAK JE EIGEN ROUTE  
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WWW.TOERISME-LEIESTREEK.BE  

 

 

 

 

 

    

 

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 © 2021 Toerisme Leiestreek vzw 

Alle rechten voorbehouden.  
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