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10 niet te missen brouwerijen 

De Leiestreek is een regio waar het bruist van de brouwerijen. Grote 

namen maar ook jonge creatievelingen produceren heerlijke en 

verrassende bieren. Wij tippen je 10 brouwerijen, groot en klein, die je niet 

mag missen! Boek jij een rondleiding of bezoek je liever gewoon een van 

de brouwerijcafés? 

 

10 X BRUISENDE BROUWERIJEN  

 

  

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=c686b55fa7&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=46879ad304&e=8a180b4a0f


 

Romantische logeeradresjes 

Bijna Valentijn! Een goed excuus om een romantisch verblijfje te boeken. 

Wij tippen je stijlvolle B&B's waar jij en je partner met heel veel liefde in de 

watten gelegd worden. Niet alleen met Valentijn, maar ook op andere 

momenten tijdens het jaar kan je in deze adresjes de romantiek blijven 

aanwakkeren! 

 

5 X ROMANTISCH LOGEREN  
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Stippel je eigen wandeling uit 

Dankzij de wandelnetwerken Land van Mortagne, Land van Streuvels en 

Poelberg-Meikensbossen die uit honderden knooppunten bestaan, kan je 

makkelijk zelf je eigen wandelroute op maat creëren. Hoe doe je dat 

precies? Wij helpen je graag op weg.  

 

ALLES OVER JE EIGEN WANDELROUTE MAKEN  
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Logiestip: De Roterij 

De Roterij in Wevelgem combineert authentieke elementen met modern 

comfort. Het pand is een vlasroterij uit 1938 die tot in de jaren 

'80 operationeel was. Er is één charmante kamer, dus je verblijf voelt extra 

exclusief. Je logeert er in een oase van rust die wordt bekroond met een 

ruime privétuin. 

 

MEER OVER DE ROTERIJ  
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Waar naartoe 

 

WarMegem, stad van de liefde 

Van 7 t.e.m. 20 februari wordt Waregem opnieuw omgedoopt tot 

WarMegem. Tijdens deze twee weken, niet toevallig de periode rond 

Valentijn, is Waregem de warmste plek van het land! Er wordt je een flinke 

portie hartverwarmende initiatieven voorgeschoteld: van een 

selfiewandeling met feeërieke verlichting en slotjeshekken tot een dive-in 

cinema in het zwembad! 

 

MEER OVER WARMEGEM  
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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. 

 

Copyright © 2022 Toerisme Leiestreek vzw, Authentic Wellnesshoeve, De Roterij, WarMegem 
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