
 

Zomervakantie in De Gavers 

 

Zeker zijn van een plaatsje? 

Tijdens de zomervakantie bestellen 

bezoekers hun tickets voor het 

zwembad, het strand en de 

evenementen best online. Enkel 

zo is men zeker van een plaatsje. 

Door de aantallen voor deze activiteiten te beperken kunnen bezoekers in 

domein De Gavers genieten van een aangenaam bezoek.  

Ook de lasershoot en de tennisterreinen kunnen online worden geboekt. 

>> Zwembad het Gaversbad  

>> Strand 

>> Evenementen 

 

 

Op zwier 

In de zomer draait De Gavers op volle 

toeren. Naast de talrijke dagactiviteiten en 

uitgebreide overnachtingsmogelijkheden 

worden er nog heel wat extra activiteiten 

en evenementen georganiseerd.  

Schatten van Vlieg, kindertheater in De 

Doos, sportinitiaties, begeleide 

wandelingen, avondmarkten, vuurwerk en het Spruitenbal als afsluiter van de 

zomervakantie. Een aantal activiteiten zijn betalend, andere zijn dan weer gratis. 

>> Naar de kalender: www.degavers.be/kalender.  

>> Naar het Spruitenbal op 24 augustus: www.degavers.be/spruitenbal.  

 

Titan Swim op 2 en 3 juli 

Een heerlijke plons met zwemvest. En dan een 

kilometer ploeteren en klauteren over 15 

opblaasbare obstakels. Om de 66 meter overwin 

je een obstakel. Dit wordt een topdag! 

>> Info en tickets  

 

https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/de-gavers/sporten/zwembad.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/de-gavers/ontspannen/strand.html
http://www.degavers.be/kalender
http://www.degavers.be/kalender
http://www.degavers.be/spruitenbal
https://www.titanevents.eu/titan-swim-geraardsbergen-be/


 

 

WoWpark de hele zomer lang 

Beleef de tijd van je leven op het reusachtige 

waterparcours van WoWpark! Kom samen met je 

vrienden, familie, collega's en klasgenoten naar 

WoWpark De Gavers en maak er een spetterende 

dag van. 

>> Info en tickets 

 

 

 

Glamping op de camping  

Kamperen zonder zelf te moeten sleuren met een 

tent en toch slapen in een knus bed, … dat kon al in 

de safari- en tipitenten en voortaan kan dit ook in 

de splinternieuwe bell tenten en coco sweet 

caravans. 

 

Bell tent 

Hier kan je met 2 personen overnachten. Er is een 

eenvoudige keukenset voorhanden met o.a. een 

koelkast en koffiepadmachine. Op het terras of in de 

hangmat kan je heerlijk relaxen. Voor douches en 

toiletten gebruik je het vlakbij gelegen sanitaire 

blok.  

 

Coco sweet caravan  

Even splinternieuw als de bell tenten zijn de 

comfortabele coco sweet caravans. Hier kan je 

overnachten met 4 personen. Een eigen maaltijd 

klaarmaken is mogelijk op het fornuisje. Het 

overdekte terras is uitgerust met (lig)stoeltjes, 

tafels en sfeerverlichting. Slaapwel! 

>> Info, sfeerbeelden en boeken via www.campingdegavers.be.  

 

 

  

https://www.wowpark.eu/
http://www.campingdegavers.be/


 

Toegankelijk fietsen 

Toerisme Oost-Vlaanderen investeerde het laatste 

jaar sterk in toegankelijke routes voor mensen met 

een beperking.  

In domein De Gavers in Geraardsbergen kon je 

eerder al fietsen op de plus-route. Het bestaande 

aanbod van klassieke fietsen en mountainbikes werd 

de voorbije jaren al uitgebreid met tandems, 

handbikes en ligfietsen. Dankzij Toerisme Oost-Vlaanderen kunnen bezoekers 

tijdens de zomervakantie ook nog gebruik maken van een rolstoelplateaufiets.  

>> Fietsen huren, routes downloaden. 

 

 

Vlonderpad De Gavers  

In het nabijgelegen natuurgebied ‘De Nuchten’ 

kon je al wandelen over een vlonderpad. Recent 

kwam er ook in De Gavers een 300 meter lang 

pad bij. Tijdens een kort toertje langs de 

Gaverplas kan je dit niet missen. Mag het wat 

meer zijn? Stap en ontdek de route ‘Langs Gavers 

en Nuchten’. 

>> Gratis wandelroute ‘Langs Gavers en Nuchten’. 

 

Beeldmateriaal 

Foto’s kan je tot 6 juli downloaden via https://we.tl/t-LhddVWAjUK.   

 

Waar? 

Provinciaal Domein de Gavers, Onkerzelestraat 280, 9500 Geraardsbergen 

gavers@oost-vlaanderen.be - www.degavers.be - www.campingdegavers.be  

www.facebook.com/provinciaaldomeindegavers/  

 

<Meer info> 

Jo Petrus, Animator-Promotor Provinciaal Domein De Gavers 

054-43 53 53, jo.petrus@oost-vlaanderen.be 

 

 

 

https://dms.oost-vlaanderen.be/download/6de3e078-0396-42c3-92f9-576654fc3257/Sporten_Fietsen_PDF_Gaversroute.pdf
https://oost-vlaanderen.be/content/ovl/nl/ontspannen/recreatiedomeinen/de-gavers/sporten/fietsen-en-moutainbiken.html
https://dms.oost-vlaanderen.be/download/9431a308-ad6f-4b7e-a31d-218e20eba598/Wandelroute%20voor%20getrainde%20stapper.pdf
https://we.tl/t-LhddVWAjUK
mailto:gavers@oost-vlaanderen.be
http://www.degavers.be/
http://www.campingdegavers.be/
http://www.facebook.com/provinciaaldomeindegavers/
mailto:jo.petrus@oost-vlaanderen.be

