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Het lekkerste van de Leiestreek! 
 

Toerisme Leiestreek gaat in 2022 voor een smaakvol jaar. Je ontdekt 

samen met ons de lekkerste adresjes, zalige routes, uitgestippelde 

trips,  bijzondere smaakbelevingen en verrukkelijke activiteiten en 

events. Dit alles via 10 heerlijke thema's. Kies jouw favorieten uit de lijst 

of kom alles te weten via de knop hieronder.  

1. Op eco-vakantie 

2. Gezond de Leiestreek rond 

3. Het beste bier van hier 

4. Lokaal lekkers 

5. Culinair genieten 

6. Zoet, zoeter, zoetst 

7. Prettig picknicken 

8. Kickstart je dag met een ongelooflijk ontbijt 

9. Koffie en thee à volonté 

10. Bijzondere smaakbelevingen 
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ALLES OVER SMAAKMAKERS 2022  

 

  

 

Smaakvolle routes 
 

Verlekker je aan 13 gloednieuwe en overheerlijke fiets- en 

wandelroutes in het teken van smaak. Je ontdekt het beste van - niet twee 

- maar dríe werelden: actief zijn, de streek ontdekken en vooral lekker 

genieten onderweg! Kies uit 3 eco-cyclo routes, een supergezonde 

fietsroute, 2 bierwandelroutes, 3 bierfietsroutes, een zoete route en 3 

korte keten fietsroutes.  
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GA LEKKER FIETSEN & WANDELEN  

 

  

Veggie of vegan! 
   

Of je nu deelneemt aan Dagen Zonder Vlees, gewoon eventjes wat minder 

vlees wilt eten, of zweert bij een volledig vegetarische of veganistische 

levensstijl … in de Leiestreek ben je aan het juiste adres! Je vindt er een 

heleboel ondernemers die creatief aan de slag gaan met groenten en 
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granen. Ze bewijzen dat gerechten zonder vlees of dierlijke producten 

ongelooflijk lekker zijn. 

 

ALLE VEGGIE/VEGAN TIPS OP EEN RIJ  

 

  

101 Leiespots: 

dé hotspots van 2022 
 

In 2022 selecteerde onze jury 101 Leiespots, stuk voor stuk creatieve 
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hotspots waar je echt eens moet geweest zijn. Je ontdekt unieke 

conceptstores, vernieuwende ontbijt-, lunch- en koffiebars, hippe 

hoevewinkels, bijzondere cafeetjes, verrassende restaurants, en meer! Vul 

jouw bucketlist voor 2022 aan met deze adresjes en je beleeft 

gegarandeerd een jaar vol nieuwe ontdekkingen!  

 

ONTDEK DE 101 LEIESPOTS  
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Volg ons voor lekkere tips, 

events, en meer! 
 

Het hele jaar door verwennen wij onze volgers op Facebook en Instagram 

met exclusieve tips in de Leiestreek. Denk maar aan: de leukste adresjes, 

nieuwe fiets- en wandelroutes, niet te missen events en 

tentoonstellingen, ... Dit jaar geven we extra aandacht aan al het lekkers in 

de Leiestreek. Volg ons en beleef meer!  

 

VOLG ONS OP FACEBOOK  

 

VOLG ONS OP INSTAGRAM  
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Gratis publicaties 
 

Stijlvol, overzichtelijk en nuttig. Toerisme Leiestreek stelt heel wat 

publicaties gratis ter beschikking. Je kan kwaliteitsvol drukwerk bestellen 

(enkel verzendkosten te betalen) of publicaties digitaal raadplegen 

en downloaden via onze website. 

 

BEKIJK EN BESTEL DE PUBLICATIES  
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