5x frisse neus halen
Wij tippen je 5 wandelroutes langs de mooiste landschappen en
uitzichten. Tijdens de eerste maanden van het jaar zijn ze extra bijzonder
bij het ochtendgloren of de lage avondzon, bij mist of vorst. Dankzij deze
routes zet je op een zalige manier je eerste stappen in het nieuwe jaar!

5X WANDELEN IN HET NIEUWE JAAR

Verrassend dichtbij...
Wist je dat de Leiestreek uit maar liefst 9 steden en 18 gemeenten
bestaat? Stuk voor stuk hebben ze hun eigen troeven, plekjes en pareltjes
die je niet mag missen. Woon jij in de Leiestreek of plan je een bezoek naar
de Leiestreek? Ontdek dan snel per stad/gemeente de leukste tips,
lekkerste eet- en drinkadresjes, mooiste plekjes, gezelligste
logeeradresjes, en alle fiets- en wandelroutes in de buurt.

ONTDEK DE 27 GEMEENTEN IN DE LEIESTREEK

Valentijntip: culinair genieten
Psssst... Valentijn komt eraan! Of heb je een andere bijzondere gelegenheid
om te vieren? Maar ook zonder reden is het helemaal toegestaan om jezelf
eens rijkelijk te verwennen met een culinaire avond! De Leiestreek
telt tientallen toprestaurants met een mooie score in de Gault&Millau
én enkele sterrenrestaurants. Wij selecteerden daaruit de crème de la
crème, waar boek jij je tafeltje?

DE BESTE TOPRESTAURANTS

Logiestip: Villa Francine
Wow! Bij Villa Francine geniet je in alle rust aan een oude Leiearm in het
hart van Deinze. Deze vakantiewoning is de perfecte uitvalsbasis voor een
veelzijdige uitstap, want naast groen en natuur vind je ook cultuur, hippe
adresjes en culinair lekkers vlakbij je verblijf. Je kan er met 2, 8 of 10
personen overnachten.

MEER OVER VILLA FRANCINE

Waar naartoe
Bezoek een museum
Tijdens de koude wintermaanden is een uurtje cultuur (of langer) extra
welkom! Het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle (Sint-Martens-Latem),
bijvoorbeeld, is een klassieker waar je niet om heen kunt. Klein maar fijn en
steevast gevuld met een bijzondere, goed uitgezochte collectie die
verbaast. Wil je helemaal verstillen, rep je dan naar Muze’um L in
Roeselare. Museum of uitgepuurde architectuurparel? Ook het hippe

Texture, museum van vlas en textiel, in Kortrijk mag niet ontbreken op je
lijstje!

ONTDEK MEER MUSEA
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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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