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Picknickplezier 

De simpelste dingen in het leven leveren vaak de mooiste herinneringen. Een 

gezellige picknick aan de Leie bijvoorbeeld. Of een heerlijke hoevepicknick 

vol streekproducten. Als je die vooraf bestelt, staat het lekkers voor je klaar op 

een mooie natuurplek, in een picknickkast. Of kies voor één van de unieke 

picknickbelevingen!  

 

ONTDEK ALLE PICKNICKTIPS  

 

  

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=8bb37db25a&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=73e74a34c2&e=8a180b4a0f


 

2x nieuwe wandelingen 
 

Moorslede telt 2 nieuwe wandelproducten, tijd voor een uitstap dus! Tijdens de 

gloednieuwe gezinszoektocht Blob (2 km) in het Park Mariënstede tracht je 

samen met Blob en bakkersjongen Bartje het mysterie van de verdwenen 

Pompeschitterstaarten op te lossen. 

 

De nieuwe Vierkavenboswandelroute (14,8 km) neemt je dan weer mee 

langs een variatie aan landschappen: beekdalen, een voormalige 

spoorbedding, het jonge Vierkavenbos, een wijngoed en meer. Of kies voor de 

2 kortere lussen van 7,6 en 8,5 km.  

 

MEER OVER DE BLOB GEZINSZOEKTOCHT  

 

MEER OVER DE VIERKAVENBOS WANDELROUTE  
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Fietst(r)ip! 
 

Elke maand geven we je een meerdaagse fiets- of wandeltrip mee als tip voor 

een leuke staycation. De spits afbijten doen we met de trip 'Op twee wielen 

tussen heuvels vol variatie' (116,5 km).   

Op dit mooie fietsrondje in het zuiden en oosten van Kortrijk, verrassen telkens 

andere uitzichten. Je fietst door dorpjes en bossen, tussen Leie en 

Schelde voorbij water en langs unieke picknickplekken, ideaal voor een 

coronaproof stop onderweg! 

 

ONTDEK DE FIETSTRIP  
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Logiestip 
 

Golden Riverside is een exclusief vakantiehuis aan de oevers van de Leie in 

het pittoreske kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem. Dit is een verborgen plekje 

te midden de Latemse Meersen waar je volop onthaast en geniet van rust, 

water, natuur en kunst. Golden Riverside beschikt over een privé-jacht met 

mogelijkheid tot gezellige pleziervaarten met kapitein. Of kies voor één van de 

luxe-arrangementen met privékok. 

 

MEER OVER GOLDEN RIVERSIDE  
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Waar naartoe 
 

Track & Trace 

Nog t.e.m. 25 april nodigt het gratis Kortrijkse fotofestival Track & Trace 

je uit om in de voetstappen te treden van hedendaagse lokale en 

internationale fotografen. Volg een interactief spoor van beelden op 

verrassende binnen- en buitenlocaties die foto’s met elkaar verbinden. 

 

MEER OVER TRACK & TRACE  
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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. 
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