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Goed-weer-tip: bootje varen! 

Één van de leukste manieren om de waterrijke Leiestreek te ontdekken is 

uiteraard met een bootje op het water! Huur jij liever een fluisterboot, 

elektrische sloep of een speed boat? Keuze zat! We verklappen ook enkele 

leuke vaarplekjes, boten waarop je kan logeren, en de zaligste 

waterterrasjes waar je even kan aanleggen met je sloep. 

 

ALLES OVER BOOTJE VAREN IN DE LEIESTREEK  
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Leie Waterdagen 
Deze zomer zorgen de Leie Waterdagen voor een gezonde dosis 

waterplezier, -sport en -vertier! Op verschillende locaties krijg je de kans 

het water en de Leiestreek te verkennen via SUP, kajaks, waterballen, 

zorb, SUP-yoga, en meer. Ontdek snel het volledige aanbod via de knop.  

 

ONTDEK DE LEIE WATERDAGEN  
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Trips met kids! 
Ontdek 2 belevingsvolle, meerdaagse trips om met de kinderen te doen: 

een fietstrip tussen 2 speelparadijzen en pluktuinen, en een wandeltrip 

langs 2 natuurdomeinen mét een heuse speurtocht! Beide werden 

uitgewerkt op kindermaat: iets minder kilometers en veel meer 

speelplezier en avontuur!  

 

ONTDEK DE MEERDAAGSE KIDS TRIPS  
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Logiestip: Vakantiehuis Knus 

Knus heeft zijn naam niet gestolen. Na een lange tijd van social distancing, 

kan je in deze vakantiewoning in Zulte terug gezellig samenkomen met 

familie, vrienden of collega's. Je maakt mooie herinneringen op het terras 

en in de grote tuin met jacuzzi, tafeltennis en petanque. Knus beschikt 

ook over een toegankelijke kamer voor mensen met een beperking. 

 

MEER OVER KNUS  
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Waar naartoe 

 

Paradise Kortrijk 

Dit jaar palmt de internationale kunsttriënnale van Kortrijk opnieuw de 

stad in, nu onder de naam 'Paradise'. Ontdek al die kleine en grote 

paradijsjes gratis (!) nog tot 24 oktober op allerlei buiten- en 

binnenlocaties. Je kijkt niet alleen maar gaat ook in interactie met de 

werken: loop door een kleurrijke zee van linten, baan je weg al dansend 

door een wirwar aan bewegende koorden, maak je eigen schaduw- en 

lichtcreaties, ... 

 

MEER OVER PARADISE KORTRIJK  
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