
      

      

     

Tijd voor een nieuw avontuur! 

Bestel je gratis Vakantiegids Kempen 

en kom gauw af. 
    

     

Even genoeg instakiekjes. Ga voor kostbare momenten met je 
liefste(n). Zo knus of plezant dat je vergeet om foto's te maken. 
Maar waarvoor je onvergetelijke herinneringen in de plaats krijgt. 

Decor voor al die avonturen? De Kempen! 
De gloednieuwe Vakantiegids Kempen bundelt weekendsuggesties, 
verhalen van Kempenfans en (ont)spannende vakantietips.      

     

     

Met je gloednieuwe wandelschoenen kniehoog in het moeras staan. Een ree 

spotten vanuit je houtgestookte hottub. Of van ijsboer naar ijsboer fietsen. 

Dergelijke belevenissen maken je vakantie in de Kempen memorabel. De 

Vakantiegids Kempen serveert 120 pagina's reisinspiratie.      

https://cdn.flxml.eu/lt-2184639300-59be96a143d578f64dfa28aea7630e6b07abe31a3355fd5d


BESTEL JE GRATIS GIDS  

  

   

     

      

     

Plezierfactor 10 
    

Nergens zoveel stoere wandelingen als in de Kempen. Ook voor korte beentjes en 

minder mobiele stappers. Verder veel 'sup'erleuke wateravonturen, heel wat 

fietstoppers en smuladresjes à volonté. En het échte buitenleven? Dat proef je de 

klok rond in de Kempense vakantiehuisjes, vaak idyllisch weggestopt in het bos. 
    

     

Vakantieverhalen 
    

Na het verhaal van Vlaanderen tijd voor dat van de Kempen! Inspirerende 

Kempenaren en Kempenfans delen in de gids hun passie voor de regio. Zo 

verklapt reisblogger en trotse Lierenaar Lot haar lievelingsplekjes in de Netestad. 

Op een terras met een glas Chardonnay? Wijnbouwer Jan reserveert voor jou 

graag een plekje op zijn Kapittelberg. 
    

     

Pyjamafeestje 
    

Verder nog veel aanraders voor een weekendje weg onder vrienden, met de 

'framily', in duo of met het gezin. Wie zegt nee tegen een sprookjesachtige 

sleepover bij de Slapende Reus? Of een uitdagende stapvakantie voor de hele 

familie, inclusief de hond? Tussen de bomen en onder de sterren. Op de 

Kempense campings snuif je 24/7 gezonde lucht op. 

 

https://cdn.flxml.eu/lt-2184639300-59be96a143d578f64dfa28aea7630e6b07abe31a3355fd5d


Lastig kiezen uit dit alles? De flowchart achteraan in de gids loodst je in enkele 

stappen naar je gedroomde Kempenvakantie. Het aftellen kan beginnen!      

     

BESTEL HIER JE GRATIS EXEMPLAAR  

  

   

     

Kom gauw naar hier.  

Kom herinneringen maken. 
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