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Eropuit met de kinderen! 

Bezorg je (klein)kinderen de mooiste jeugdherinneringen deze 

herfstvakantie en neem ze mee naar de Leiestreek. Geen gebrek 

aan avontuurlijke activiteiten en speelnatuur voor wildebrassen. Maar 

ook de familievriendelijke musea kunnen nieuwsgierige kids én ouders 

bekoren. 's Avonds slapen ze als engeltjes in één van de familievriendelijke 

logeeradresjes. Ontdek al onze tips voor een speelse uitstap via de knop! 

 

EROPUIT MET DE KINDEREN  
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Luilekker logeren met wellness 

Je voelt de stress zo uit je lijf stromen in de warmte van een sauna, 

omgeven door de rust en luxe van een wellness. Als deze dan ook nog 

eens privé is, om enkel met zijn tweeën, met het gezin of met 

vrienden van te genieten, ben je even weg van de wereld. Om het no-

stress-moment te verlengen, blijf je er gewoon overnachten in de 

bijhorende B&B. 
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6X RELAXEN IN LOGIES MET WELLNESS  

 

  

Meerdaagse wandelt(r)ip 

 

Op stap bij de Schelde in het Land van Mortagne 

Ten zuiden van Kortrijk vlijt een rustige regio zich tegen de taalgrens, in de 

hoek tussen de Schelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk. In 

het wandelnetwerk Land van Mortagne stap je door het glooiende 

landschap van de Scheldevallei, over jaagpaden, kerkwegels en 
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bospaden. Charmedorpen en natuurgebieden wisselen af met 

vierkantshoeves en chique kastelen! 

 

ONTDEK DE WANDELTRIP  

 

  

Logiestip: Parkhotel Waregem 

In het nieuwe Parkhotel in Waregem logeer je in stijl. Met meer dan 70 

kamers, een trendy bar, een restaurant en een zonneterras kom je hier 
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niets te kort. 's Morgens geniet je van een uitgebreid ontbijtbuffet, 's 

avonds schuif je je voetjes onder tafel voor een heerlijk diner. 

 

MEER OVER PARKHOTEL WAREGEM  

 

  

Waar naartoe 

 

WONDER Kortrijk Creativity Festival 
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Verwondering en optimisme staan een maand lang centraal in een 

inspirerend parcours van 15/10 t.e.m. 14/11. Zowel jong designtalent als 

gevestigde waarden gaan aan de slag met het thema 

via tentoonstellingen, kunstinstallaties, workshops, lezingen, innovatieve 

projecten en verrassende presentaties. 

 

MEER OVER WONDER  
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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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