
      

      

Waar start jouw wandelvakantie met de 

vrienden? In de Kempen.  

    

Voor een deugddoende wandelvakantie met de vrienden van vroeger zit je 

goed in de Kempen. Het lappendeken van zandduinen, bossen en 

heidelandschappen vormt het ideale decor voor verkwikkende tochten. 

Thuiskomen doe je in een van de knusse Kempense vakantiewoningen. Of 

kies voor de ongedwongen maar hartelijke sfeer in een gezellige B&B. Wij 

fluisteren je graag enkele adresjes in. 
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7 routes met als beloning 

een prachtig uitzicht 
    

Je ziet plots veel beter wat de Kempen allemaal te bieden heeft wanneer je uittorent 

boven de omgeving. Tijdens deze 7 routes kom je oog in oog te staan met uitkijktorens die 

je naar de mooiste uitkijkpunten leiden. Je geniet er van een prachtig uitzicht over 

uiteenlopende landschappen. 
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Wandelaars van het eerste uur? 

Plan een meerdaagse wandeltrip  
    

Dineren in een sfeervol restaurantje. Heerlijk. Zeker als je kunt blijven slapen, 's ochtends 

genieten van een stevig ontbijt en dan samen eropuit trekken voor een lange tocht. Wij 

tippen enkele arrangementen waar echt aan álles gedacht is.  
    

  

   

     

      

     

Welke route verkies jij? 

Vier themaroutes in een nieuw jasje 
    

Op het ritme van water en wind langs de Molenroute trappen. Tot rust komen in topnatuur 

langs abdijen en kasteeldomeinen. Genieten van de paarse pracht op de Heideroute. Of 

toeren in het decor van het rijke smokkelverleden in de Kempense grensstreek. Stuk voor 

stuk zalige fietsuitjes. Nu verkrijgbaar in een handige nieuwe flyer.  
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Op stap in Wortel-kolonie: 

Unesco Werelderfgoed  
    

In het geordende Kempense landschap vonden landlopers orde en rust in het werk. Nu is 

het aan jou. Verken de ‘koloniën van weldadigheid’ in de Kempen, luister naar de 

verhalen, fiets, wandel, leef je uit en kom op jouw beurt helemaal tot rust. Wortel-kolonie, 

op de lijst van Unesco Werelderfgoed. 
    

  

   

     

      

  

   

     

 

GA OP TOUR 

KOM HERINNERINGEN MAKEN 
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