
 

     

Halloween en herfstarrangement De Gavers! 

 

Griezel mee! – 29 oktober 2022 

Halloween, dat is griezelen en snoepen! In domein 

De Gavers in Geraardsbergen kunnen bezoekers dit 

doen op zaterdag 29 oktober. De deelnemers 

worden verrast met vuur- en dansshows, griezelacts 

én kraampjes met lekkers. 

Dit evenement is geschikt voor gezinnen met 

kinderen. Voor de dappersten zijn er ook nog 2 

bibberpaden. Wie durft hier door?  

Praktisch 

• Het 3,5 km lange parcours is toegankelijk 

voor buggy's en rolstoelen. 

• Starten is mogelijk van 18 tot 20 uur. De 

animatie eindigt om 22.30 uur. 

• Parkeren kan op de hoofdparking van het 

domein (Onkerzelestraat 280, 9500 

Geraardsbergen).  

Bij grote drukte is het aangeraden om door te 

rijden naar de shuttle parking in de 

Zonnebloemstraat (Denderland Shopping). 

Bussen voeren bezoekers gratis naar het 

domein en terug.  

Tickets (zo lang de voorraad strekt) 

• Maximum 6.500 deelnemers. 

• Er is geen ticketverkoop tijdens het 

evenement zelf. Tickets kunnen aangekocht 

worden via www.degavers.be/halloween.  

• De voorverkoop loopt nog tot en met 15 

oktober. Vanaf 16 oktober stijgt de prijs. 

Tickets zolang de voorraad strekt! 

o Tot en met 15 oktober: 7 EUR/pp 

o Vanaf 16 oktober: 9 EUR/pp 

o Kinderen tot 1 meter nemen gratis deel maar reserveren ook een ticket. 

>> Info en tickets: www.degavers.be/halloween  

  

http://www.degavers.be/halloween
http://www.degavers.be/halloween


 

Herfstarrangement 

De mooiste tijd van het jaar is weer daar! Gasten die tijdens de herfstvakantie logeren in 

domein De Gavers krijgen er bij hun reservatie een gratis herfst-doe-pakket bovenop. 

De actie is geldig voor een verblijf  in een vakantiewoning, trekkershut of op een 

toeristenplaats van de camping. 

Slaap, ontwaak en trek er in de herfstvakantie op uit. 

Praktisch  

• Geldig tijdens de herfstvakantie van 29 oktober tot 6 

november (geldig vanaf 1 nacht). 

• Gasten die in het domein logeren genieten bovendien 

van een mooie korting in zwembad het Gaversbad. 

• Uitzonderlijk zijn tijdens de herfstvakantie (vanaf 

zondag 30 oktober) ook nog de minigolf, de go carts en 

de trampolines dagelijks open van 14 tot 17 uur. 

 

>> Meer weten: www.campingdegavers.be  

 

 

 

Beeldmateriaal Halloween en herfstarrangement 

Foto’s kan je tot 12 oktober downloaden via https://we.tl/t-or1jxvgc42  

 

Waar gaat dit alles door: 

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 
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