
      

      

     

Plan een onvergetelijke vakantie in de 

Kempen met onze gratis vakantiegids 
    

     

Snelle tips om meteen je weekend te boeken? Uitgebreide informatie 

om een hele week uit te stippelen? Of zoek je gewoon inspiratie en 

mooie foto's om een avondje weg te dromen in de zetel? Check, 

check, check. Vraag onze vakantiegids meteen aan. Hij is gratis :-) 
    

     

     

Voor ieder wat wils 
    

Natuurpracht bewonderen op de heide in Kalmthout. Cultuur opsnuiven in het 

begijnhof van Lier. Een duik nemen in het Zilvermeer van Mol. Waar wil jij 

#herinneringenmaken? 

https://cdn.flxml.eu/lt-2173288268-9b22ec840fe9ca840662262c4f12b2ce273348e2585d9446


Kleutervreugde en tienerplezier, volwassenenvertier en gezinsgeluk: in de 

Kempen ligt het allemaal voor je klaar. En in deze vakantiegids, boordevol voer 

voor heerlijke herinneringen. 
    

  

   

     

      

     

Kom proeven van de Kempen 
    

Op vakantie gaan, dat is in alle rust genieten van het lekkers dat de streek te 

bieden heeft. Geniet in het zonnetje van een lekker frisse trappist met een stukje 

abdijkaas. Bezoek een boerderij en pluk het fruit er recht van de boom of ga 

gastronomisch dineren in een van de vele restaurants 
    

     

Hier krijgt verveling geen kans 
    

Met enkele leuke activiteiten maak je er al snel een onvergetelijke vakantie van. 

Ga shoppen in onze steden, laat je verwennen in de wellness, bezoek een 

museum of ga op in het lokale erfgoed. En wat dacht je van een scooter, 

spoorfiets, kayak of alpaca om de omgeving mee te verkennen? 
    

     

Van tent tot B&B 
    

BESTEL JE GRATIS GIDS 
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Avonturiers kunnen in de Kempen overnachten in een boomhut, tipi, tent, yurt of 

op een vlot. Wie liever wat meer luxe en comfort heeft kan wegdromen in een van 

de vele B&B’s. Opstaan met een lekker ontbijtje dat op je wacht, wat wil een mens 

nog meer? 
    

     

Wandel- en fietsparadijs 
    

De Kempen is een waar paradijs voor wie graag wandelt en fietst. Wandelaars 

komen aan hun trekken met de vele uitgestippelde routes die je langs bossen en 

meren door de omgeving loodsen. Voor de kleine stappertjes zijn er speciale 

routes voorzien. Neem ook je (elektrische) fietsen zeker mee want er liggen 

kilometers aan knooppunten op je te wachten. 
    

  

   

     

      

     

 

BESTEL HIER JE GRATIS EXEMPLAAR 
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