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BESTE VAKANTIEMAKER,
Een warm thuisgevoel, maar dan op reis. De ideale familievakantie biedt alles om met een ge-
rust hart op pad te gaan, met praktische voorzieningen binnen handbereik en vol vertrouwen 
in een geslaagde uitstap. Met alle ruimte om samen te ontspannen – en genieten. 

Dat wensen we alle families toe die Vlaanderen en Brussel als vakantiebestemming kiezen. We 
nodigen daarom kinderen, ouders en grootouders uit om te komen snoepen van de gezellige 
kunststeden. Waar ze samen de vele boeiende, familievriendelijke musea en attracties ontdek-
ken en verkeersvrije pleinen en straatjes vinden. Actieve families kunnen ook verblijven in een 
van de vele vakantieparken aan de kust, in de Kempen en Limburg - de perfecte uitvalsbasis 
voor verrassende uitstappen en fietstochten. En overal vind je gastvrije eet- en logeeradresjes 
die families met open armen verwelkomen. 

We reiken je graag een aantal leuke adressen en activiteiten aan met een meertalig familie-
aanbod. Want zeg nu zelf, we hebben toch alles in huis? 

Veel inspiratie gewenst! 



DE VLAAMSE KUST GRENST 
AAN DE NOORDZEE. 

DE LENGTE VAN DE KUST? 
MAAR LIEFST 

VAN NEDERLAND 
TOT FRANKRIJK

ELK JAAR BEZOEKEN RUIM 

EEN ATTRACTIE OF MUSEUM 
AAN DE KUST. 

KAN 

ALLE STEDEN BESCHIKKEN 
OVER EEN BIOSCOOP 
(OF MEERDERE) 

DE MEESTE FILMS WORDEN IN HUN ORIGINELE TAAL GESPEELD

IN DE GROTE STEDEN LIGGEN 

BUDGETVRIENDELIJK MAAR TOCH 
GEZELLIG LOGEREN IN DE STAD? 

KILOMETER

170
ZWEMBADEN

OVERAL KUN JE TERECHT 
VOOR WATERPRET: 
VLAANDEREN TELT

VLAANDEREN EN BRUSSEL 
IN HET KORT

MILJOEN
MENSEN

DRIE

HET GROOTSTE DEEL VAN VLAANDEREN IS                 , 
DUS HET IS HIER HEEL GEMAKKELIJK FIETSEN MET KINDEREN 
     – VOORAL OOK VANWEGE DE 

EEN LEUKE BELEVING: 
IN DE GROTE STEDEN KUN JE RITJES MAKEN 
IN

67 

500
BREED!

OP SOMMIGE PLAATSEN 
IS HET STRAND WEL

METER

ZE VERTREKKEN VANAF CENTRALE PLAATSEN, VOORAF RESERVEREN IS MEESTAL NIET NODIG.

 OP WANDELAFSTAND
VAN ELKAAR

DE BEZIENSWAARDIGHEDEN

VEEL KUNSTSTEDEN LIGGEN AAN 
HET WATER EN BIEDEN IN DE MEESTE GEVALLEN 

BOOTTOCHTEN AAN OM DE STAD OP EEN
 APARTE MANIER TE ONTDEKKEN. 

OOK IN DE REGIO’S 
KUN JE BOOTJE VAREN. 
JE HUURT DAN BIJVOORBEELD 
EEN KAJAK, KANO 
OF MOTORBOOT. 

MEER DAN

KIES VOOR EEN VERBLIJF 
IN EEN HOSTEL!

VLAANDEREN 
TELT HEEL WAT 

VERSPREID OVER 
HET HELE LAND

SUPERLEUKE 
PRETPARKEN,

VELE KNOOPPUNTEN 

VLAK

ALLE STEDEN EN REGIO’S 
BIEDEN DAN OOK ZOWEL 
BINNEN- ALS BUITEN-
ACTIVITEITEN AAN. 

WISSELVALLIG 
HET WEER

ZIJN

OUDERWETSE PAARDENKOETSEN
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Bepaal zelf de lengte van je route via deze handige routeplanner:

Zoek een kindvriendelijke fietsroute via

www.fietsroute.org

www.fietsroute.org
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http://www.fietsroute.org/cycle-node-planner
http://www.fietsroute.org


DE KUST DE KEMPEN

ANTWERPEN

LEUVEN

MECHELEN

BRUGGE
GENT

BRUSSEL

ONTDEK 
VLAANDEREN 
MET DE HELE FAMILIE 

INSPIRATIEROUTES
Vlaanderen is niet groot. Op enkele uurtjes doorkruis je heel het gebied met de wagen of de 
trein. Combineer volgende steden en regio’s voor een gevarieerd verblijf. Logeren kan altijd in 
één van de steden of regio’s.

 Antwerpen > Brussel  45 km  (50 min.) [via Mechelen]
 Antwerpen > Mechelen  25 km  (25 min.)
 Antwerpen > Brugge  95 km  (1 uur 40 min.)
 Antwerpen > Gent  65 km  (1 uur)
 Antwerpen > Leuven  64 km  (53 min.) [via Brussel] 
 Brussel > Mechelen  35 km  (45 min.)
 Brussel > Brugge  100 km  (1 uur 45 min.) [via Gent]
 Brussel > Gent  65 km  (1 uur)
 Brussel > Leuven  30 km  (30 min.)
 Mechelen > Leuven  25 km  (40 min.)
 Brugge > Gent  50 km  (55 min.)
 Brugge > Leuven  130 km  (1 uur 40 min.) [via Gent]
 Gent > Leuven  90 km  (1 uur 25 min.) [via Brussel]
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HOE GERAAK JE NAAR 
VLAANDEREN EN BRUSSEL? 
Alle grote steden liggen dicht bij elkaar en zijn vlot 

bereikbaar met de wagen en het openbaar vervoer. 

Vanuit het buitenland kan je ook met deze carriers 

de bestemming bereiken: 

www.brusselsairlines.com
www.thalys.com
www.eurostar.com



LIMBURG
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ONTDEK 
VLAANDEREN 
MET DE HELE FAMILIE 

VERPLAATSING 
Je verplaatsen doorheen Vlaanderen kan op verschillende manieren. 

 MET DE TREIN
- Reis Vlaanderen rond met de trein tussen steden  

en regio’s - veilig en gemakkelijk.

- De trein is gratis voor reizigers onder 12 jaar.

- Jongeren tussen 12 en 26 jaar reizen voor slechts 6 euro 

(enkele rit) doorheen België. 

- Heb je minstens 3 kinderen? Dan reist heel het gezin 

extra voordelig met de trein.

- Tickets koop je in de stations of online. 

- www.belgianrail.be

 MET DE BUS, TRAM OF METRO
- Verplaats je binnen de stad of regio’s vlot en zonder 

parkeerstress met de bus, tram of metro.

- Kinderen onder 6 jaar reizen gratis.

- Tickets te koop in de winkel op het station of aan de 

automaten.

- www.delijn.be en www.stib-mivb.be (Brussel)

 MET DE (HUUR)WAGEN
- Op verschillende plaatsen kun je een auto huren. Je vindt 

autohuur zeker ook op de luchthavens en in het centrum 

van de steden – vaak dicht bij het centraal station. 

- Geeft vrijheid en flexibiliteit.

- Een kinderzitje is verplicht voor kinderen kleiner dan 1,35 

meter (vaak gemakkelijk bij te boeken bij autohuur).

- Opgelet! Met deze tips zorg je voor een vlotte en 

aangename rit: 

• Vermijd files (6 - 9:30 uur en 16 - 19:30 uur).

• Neem altijd voldoende water en tussendoortjes mee.

• Parkeer je wagen buiten de steden en neem de bus of 

tram naar het centrum.

• Huur een wagen met airco (in de zomer).

 MET DE KUSTTRAM 
68 haltes tussen Knokke en De Panne. In de zomer rijdt de 

Kusttram elke 10 minuten, in de winter om de 20 minuten. 

Lees er meer over op pagina 52.

Sla om voor 64 pagina’s vol familievriendelijke tips. Maak kennis met zes gezellige steden en drie 
gastvrije regio’s - en hun aanbod voor vakantiegangers van alle leeftijden. 
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ZES 
SCHITTERENDE STEDEN 

ANTWERPEN
BRUGGE
BRUSSEL

GENT
MECHELEN 
LEUVEN 



ANTWERPEN
De wereld in zakformaat 
Antwerpen is altijd in beweging. De haven-
stad leeft en bruist en voert families mee 
in een stroom van activiteiten, markten, 
sympathieke restaurants en mooie parken. 
Antwerpen heeft bovendien tal van musea 
waar ook kinderen een leuke tijd beleven. 
En dat alles gemakkelijk bereikbaar en op 
relatief kleine schaal. Het maakt Antwerpen 
de perfecte bestemmimg voor wie zin heeft 
om veel te ontdekken! 
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WARM WELKOM IN ANTWERPEN
-  Verken de grote Antwerpse haven tijdens een lange of korte rondvaart - indien gewenst  
mét pannenkoeken.

-  Wonderlijke beesten spotten in ZOO Antwerpen, een van de oudste dierentuinen ter wereld. 
-  Via de mooie roltrappen in het MAS kan heel de familie gratis naar het hoge dak. De stad ligt 

dankzij het indrukwekkende uitzicht letterlijk aan je voeten.
-  Wandel eens door het kleurrijke Chinatown en bezoek met mooi weer park Spoor Noord – 

een oud spoorwegterrein omgetoverd tot park met populaire speelfontein en skatebanen.

SLAPEN & OPSTAAN 
In de gevestigde klassiekers kun je je verwachten aan kwaliteit en kamers met tussendeur of familiesuites. 
Liever eens wat anders? Hostels bieden een budgetvriendelijk alternatief.

Arass Hotel ***
Gelegen in de wijk Zurenborg, bekend om zijn schitterende archi-

tectuur, en vlakbij openbaar vervoer. Alle kamers zijn uitgerust 

met een kitchenette. Supermarkt aan de overkant. 

www.arasshotel.com 

Crowne Plaza ***
Comfortabel hotel met binnenzwembad. Vlakbij de mooiste par-

ken aan de rand van de stad met speelmogelijkheden en eetgele-

genheden. Openbaar vervoer op wandelafstand.

www.ihg.com/crowneplaza/hotels 

Hilton Antwerp Old Town ****
Historisch gebouw in de schaduw van de kathedraal met familie-

kamers of -suites. Babysit op aanvraag beschikbaar en het res-

taurant biedt een speciaal kindermenu. 
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Pulcinella
In deze moderne jeugdherberg betaal je per bed in een kamer 

met sanitair voor 2 tot 6 personen. De ontspanningsruimtes 

voorzien entertainment voor jong en oud. Lunchpakket op aan-

vraag. 

www.jeugdherbergen.be/en/youth-hostels/
city-hostels/antwerpen-pulcinella

Radisson BLU Astrid ****
Stijlvol hotel vlakbij het Centraal Station, met de ZOO Antwerpen en 

vele kindvriendelijke restaurants op wandelafstand. De babysitser-

vice geeft ouders de kans om er even samen tussenuit te knijpen. 

www.radissonblu.com

 EENS WAT ANDERS  
ALLEN DAARHEEN: HOSTELS

Ra ra … het scheelt maar één letter met hotel, 
en ondertussen genieten families van een aantal 
handige voordelen! Hostels bevinden zich vaak in 
hartje stad. De kamers voor meerdere personen – 
aan een vriendelijke prijs - kunnen perfect dienst 
doen als familiekamer. Bovendien bieden hostels 
vaak uitgebreide relax- en speelmogelijkheden. 
Voeg er een informele sfeer en veel jonge 
bezoekers aan toe en je komt tot het logies voor 
een citytrip met kids. 
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ETEN & DRINKEN
 TOPTIPS

Ook om te tafelen kun je in Antwerpen alle kanten 
uit. Proef van een palet aan smaken in een van deze 
familievriendelijke restaurants. 

Brasserie Appelmans 
Een fantastisch gelegen brasserie in de schaduw van de kathe-

draal. Met smakelijke kindermenu’s, een typische Belgische keu-

ken en een uitgebreide bar als toppers voor ouders. 

www.brasserieappelmans.be

Comotapas
Verschillende bordjes Spaans-geïnspireerde tapas om te probe-

ren. Leuke eet-ervaring, de bordjes komen namelijk voorbij op 

een lopende band. 

www.comotapas.com

De Bomma
Midden in het centrum: echte en heerlijke Belgische keuken, in 

gezellige thuissfeer. Door zelf je eigen favoriete ingrediënten te 

kiezen, stel je zelf je maaltijd samen. 

www.restaurantdebomma.be

HET GELUK
Een ideale plek om overdag van boterhammen, soep of chocola-

demelk te genieten. Op het autovrije plein kunnen kinderen rond-

rennen en zich uitleven. 

www.hetpaleis.be/over-ons/hetgeluk/over-hetgeluk

Sensunik
Een waar paradijs voor kinderen. Op de ontdekkingszolder leven 

ze zich uit dankzij aangepaste animatie en lekkere kindergerech-

ten. Ondertussen genieten ouders rustig van een verse maaltijd.

www.sensunik.be
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 TIPS VOOR LEUKE ACTIVITEITEN
Het valt iedereen op die Antwerpen bezoekt: hier is 
altijd iets te doen. De stad biedt heel verschillende 
familieactiviteiten voor volle dagen ontspanning en 
plezier. Een kleine greep uit het aanbod. 

Comic Station 
Een nieuwe aanwinst voor Antwerpen: een spectaculair bele-

vingspark in het centraal station. In deze vrolijke wereld ontmoet 

je alle bekende Belgische stripfiguren, zoals de smurfen, Kuifje 

en Lucky Luke. 

www.comicstation.be

EVENEMENTEN 
In Antwerpen vind je veel creatieve initiatieven, zoals de familievriendelijke zomerbars. Voor elk seizoen zijn 
er wel leuke evenementen. Houd deze zeker in de gaten: de Sinksenfoor, de Zomer van Antwerpen (met 
bijzondere theatervoorstellingen in de open lucht) en de gezellige kerstmarkt met ijsbaan.
www.visitantwerpen.be 

Fotomuseum
Met een smARTbox vol foto’s, zoekopdrachten en leuke gadgets 

beleven families uren plezier in het Fotomuseum. 

www.fotomuseum.be

Ghostwalk en Mystery Walk 
Antwerpen door een andere, misschien wat griezelige bril. Span-

nende spooktochten en mysterieuze wandelingen zorgen voor 

een avond vol avontuurlijke kriebels. 

www.ghostwalk.be 

Middelheimmuseum
Prachtig en uniek park vol wonderlijke kunst, van scheve boten 

tot fietsende skeletten. Vlakbij een grote speeltuin met gezellig en 

familievriendelijk restaurant.

www.middelheimmuseum.be

Red Star Line Museum
Verhalen van en over migranten vormen de rode draad in dit in-

teractieve museum. Bezoekers treden in de voetsporen van jonge 

en oude passagiers en reizen zo van Antwerpen naar New York. 

www.redstarline.be

ZOO Antwerpen
Naast het centraal station van Antwerpen de prachtige Antwerp-

se ZOO – een must-go voor families die Antwerpen bezoeken. De 

oudste dierentuin van België huisvest meer dan 5.000 dieren uit 

de jungle, savanne en onderwaterwereld. Kinderwagens te huur 

voor 3 euro per dag.

www.zooantwerpen.be
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BEREIKBAARHEID
Zo verplaats je je gemakkelijk in de stad. 

  Bus en tram
Bussen en trams van De Lijn zijn makkelijk herkenbaar en maken 

alle uithoeken van Antwerpen en daarbuiten bereikbaar. 

www.delijn.be

 Tourist tram
Deze tram rijdt op bepaalde tijdstippen uit en volgt een vast par-

cours in de Antwerpse binnenstad. Met een dagpas stap je in en 

uit wanneer je wenst. Speciale tarieven voor families. 

www.hopnstop.be

ONTDEK MEER
Natuur en rust vind je in regio De Kempen 
(pagina 52), maar ook dichterbij: ga eens op zoek 
naar wilde paarden en runderen tijdens een 
wandelsafari in de Hobokense polder. 



BRUGGE
Er was eens … 
In het eeuwenoude Brugge lijkt het alsof er 
elk moment een ontmoeting met een sprook-
jesfiguur kan plaatsvinden. De sfeervolle 
omgeving spreekt tot de verbeelding van 
bezoekers van alle leeftijden - en verovert 
ieder jaar duizenden harten. Een rondrit in 
een koets maakt het sprookje compleet. Niet 
voor niets is Brugge ook voor families met 
kinderen de meest populaire stedentripbe-
stemming van België. 
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WARM WELKOM IN BRUGGE
-  Poppenachtige huisjes, geheime hofjes en oude bruggen brengen de hele familie terug  
in de tijd.

-  Rustig en gezellig rondwandelen in de veilige autoluwe binnenstad. 
-  Ook vanaf het water kijk je je ogen uit: voor het mooiste zicht op de oude gebouwen van 

de stad boek je een boottochtje. Leuk voor de allerjongsten: onderweg kom je ook heel wat 
eenden en zwanen tegen. 

-  Een stad om van te snoepen! De beroemde cuberdon of neus, een kegelvormig snoepje, komt 
hier vandaan.

-  Mmm … een chocolade- én frietmuseum.

SLAPEN & OPSTAAN
De stad en haar verleden vormen het decor voor zoete dromen in één van de talrijke logies.

Aparthotel Aragon 
Luxueuze vakantie appartementen tot zes personen voor lang of 

kort verblijf met de privacy en ruimte van een appartement en 

de diensten van een hotel.

www.aragon.be

B&B Den Witten Leeuw
Een toplocatie: logeren in een 500 jaar oud pand aan de Brugse 

reien waar je boten ziet varen. De familiesuite beschikt over een 

ruime badkamer met hoekbad. 

www.denwittenleeuw.be
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B&B Hof Van Steelant,
Deze B&B op vijf kilometer van Brugge ligt midden in het groen. 

Families kunnen er logeren in de schitterend gerestaureerde ker-

miswagen of ‘de grote kamer’ en genieten van de ruime tuin met 

speeltoestellen. 

www.hofvansteelant.be

Het Pand Hotel ****
Dit luxueuze hotel verwelkomt kinderen van alle leeftijden en 

helpt met plezier kindvriendelijke activiteiten plannen. Kinderwa-

gens en babysitterservice beschikbaar.

www.pandhotel.com

Hostel De Snuffel 
Centraal gelegen en gloednieuwe budget-accommodatie voor 

heel de familie. De kamers zijn hedendaags en functioneel in-

gericht. De vele jeugdige bezoekers zorgen voor een gezellige 

drukte in de gemeenschappelijke ruimte met leuke tuin en terras. 

www.snuffel.be

Novotel centrum ***
De ruime kamers bij Novotel bieden een ideaal toevluchtsoord 

voor de hele familie na een dag vol bezienswaardigheden, op 

loopafstand van het hotel.

www.accorhotels.com
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ETEN & DRINKEN
Smaakpapillen op scherp! Brugge staat alom bekend als dé chocoladestad. In het centrum vind je de 
oudste artisanale chocolatiers en leuke chocoladewinkeltjes. Zin in meer? Proef samen van Brugse 
kaas, kletskoppen en de vele andere lokale lekkernijen. 

 TOPTIPS

Bistro Du Phare 
Dit bijzonder pand dateert uit de 15de eeuw en is  

volledig omringd door water - wat een sprookjesachtige  

sfeer geeft. Op het kindermenu staan de traditionele  

klassiekers.

www.duphare.be

De Trutselaar 
Een mooi gerestaureerde hoeve voor wie houdt van 

een eerlijke Bourgondische keuken in een schilderachtig  

decor. Vlakbij het Boudewijn Seapark met glijbaan, klim-

rek en zandbak.

www.detrutselaar.be

KIBOE 
Naast de kinderboerderij De Zeven Torentjes ligt KIBOE: 

een cafetaria met zonneterras en zoete lekkernijen op  

het menu.

www.kiboe.be

’t Nieuw Museum 
Een gezellig Belgisch restaurant met centraal de houts-

koolgril om de gerechten in het zicht van de gasten te 

bereiden. Een heus avontuur.

www.nieuw-museum.com

’t Pallieterke
Genieten, relaxen, proeven en bovenal gezellig samenzijn 

in dit sfeervol restaurant met lokale Vlaamse keuken. Glu-

tenvrije gerechten verkrijgbaar.

www.pallieterke.com
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 TIPS VOOR LEUKE ACTIVITEITEN
Brugge mag dan een compacte stad zijn, maar dat vertaalt zich niet naar het familievriendelijk aanbod. Er valt 
ontzettend veel te beleven in en naast het water.

Biermuseum
Terwijl de ouders alles ontdekken over bier, kunnen de kinde-

ren doorheen de verschillende ruimtes met I-pad het bijzondere 

verhaal ontdekken van de Brugse beer en zijn avonturen in het 

Middeleeuwse Brugge. Beschikbaar in 10 talen.

www.brugesbeermuseum.com

Boudewijn Seapark 
Dit speelpark heeft een zomer- en winterprogramma voor fami-

liepret het hele jaar door. Het staat vooral bekend om zijn spet-

terende dierenshows met dolfijnen en zeehonden.

www.boudewijnseapark.be

Chocolademuseum
Alles over chocolade in dit heerlijke museum! Terwijl de ouders 

het museum bezoeken, spelen kinderen het Chocolala-spel: ze 

spelen een quiz en beantwoorden vragen waarmee ze stickers 

kunnen verzamelen. Op het einde krijgen ze iets lekkers mee. Elke 

zaterdag om 14 uur: chocoladeworkshop voor de familie.

www.choco-story-brugge.be

Frietmuseum
Het enige frietmuseum ter wereld! In een prachtig oud gebouw 

komt de geschiedenis van dit typisch Belgische  product aan bod 

en natuurlijk valt er wat te proeven. Met friet-quiz voor kinderen 

van 6 tot 12 jaar. 

www.frietmuseum.be

Groeningemuseum
De halsbandparkiet van Jan van Eyck neemt families mee op ont-

dekking. Hij staat niet alleen stil bij de wereldberoemde schil-

derijen van de Vlaamse primitieven, maar strijkt ook neer bij 

minder bekende kunstwerken van moderne meesters. Via zoek-, 

kijk- en doe-opdrachtjes kom je meer te weten over zes eeuwen 

schilder -en beeldhouwkunst. Naast het opdrachtenboekje krijg 

je van de parkiet ook één van zijn groene pluimen waarmee het 

favoriete kunstwerk kan bekroond worden. Geschikt voor fami-

lies met kinderen van 6-12 jaar.

www.museabrugge.be

Historium
Reis met de hele familie terug in de tijd, naar 1435. Je stapt sa-

men met Anna het vroegere Brugge binnen, vol kleuren, geuren 

en geluiden van toen. Deze unieke en magische totaalbeleving 

prikkelt alle zintuigen - een absolute aanrader voor families. Met 

audiogids in 10 talen.

www.historium.be

Volkskundemuseum
Aan de hand van leuke opdrachten verdienen de kinderen geld 

om Emma en Miel een fantastisch trouwfeest te bezorgen. Met 

hun (groot-)ouders ontdekken ze hoe Bruggelingen vroeger leef-

den en werkten. Misschien zien ze iets dat nog bij oma thuis 

staat? Of misschien weet opa nog hoe het allemaal werkt? Ge-

schikt voor families met kinderen van 6-12 jaar. 

www.museabrugge.be

BEREIKBAARHEID

 Wandelen van het ene mooie plekje naar 
het andere gaat vlot in de Brugse binnenstad. 
Paardenkoetsen, boottochten of de bussen van De 
Lijn bieden een alternatief voor vermoeide voetjes.

ONTDEK MEER
Brugge bevindt zich op een boogscheut van de 
Belgische kust, voor een dagje ontspannen bij mooi 
weer. (pagina 16)

Ook vanuit de lucht doet Brugge verwonderen. Een vlucht in een 

luchtballon over het centrum van de stad bezorgt iedereen een 

onvergetelijke ervaring.

www.mijn-ballonvaart.be



BRUSSEL
Smullen van de hoofdstad
De geur van warme wafels waait door de 
straten. We hebben het hier dan ook over 
een stad die bij families zeker in de smaak 
valt. Even zoeken en je vindt de meest unie-
ke plekjes en imposante parken waar je nor-
maal niet zo snel komt – zoals het Jubelpark 
en het Park van Laken dichtbij het Atomi-
um. Brussel staat ook voor eindeloos rond-
struinen, stripfiguren spotten, schatten zoe-
ken op de vlooienmarkt en versteld staan 
van wat je nog meer tegenkomt. Dat smaakt 
naar meer! 
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WARM WELKOM IN BRUSSEL 
-  De hoofdstad ligt centraal en is een uitstekende uitvalsbasis voor familie-uitstappen  
doorheen Vlaanderen.

-  Op de foto met het beroemdste jongetje van ons land: Manneken Pis. 
-  Stripliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen: stripmuren en stripfiguren kom je overal 

tegen in de openbare ruimte. 
-  Voor jonge ouders die liefst licht reizen: huur babygerief zoals een babybedje en kinderwagen 

via www.oscarlilli.com.

SLAPEN & OPSTAAN
Budgetaccommodatie of grote luxe? Je vindt een 
waaier aan mogelijkheden in deze verrassende stad. 

Apart hotel Citadine Toison D’or *** 
Handig gelegen, ruime en schone appartementen, vlakbij open-

baar vervoer. Vriendelijk personeel en winkeltjes, supermarkt en 

restaurants op wandelafstand.

www.citadines.com

Hotel Amigo *****
Ultiem familievriendelijke logies, waar kinderen een vorstelijk 

onthaal wacht. Ze ontvangen een welkomstpakket met badjas 

en slofjes in kindermaat en ze mogen ‘s ochtends hun eigen ont-

bijt samenstellen. Engels- of Franstalige babysitservice is 24/7 

beschikbaar. 

www.roccofortehotels.com
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Hotel Bloom ****
Geen twee kamers zijn hier dezelfde. Jonge kunstenaars namen 

de grote kamers onder handen en maakten er een unieke locatie 

van. Grote familiekamers beschikbaar. 

www.hotelbloom.com

MEININGER Hotel ***
Voordelig, modern en een toffe sfeer – MEININGER combineert 

het beste van een hostel met het beste van een hotel. Voldoende 

zitruimte, pooltafel en tafelvoetbal aanwezig. Kinderen tot 5 jaar 

logeren hier gratis.

www.meininger-hotels.com

Novotel Brussels ****
Een warme welkom aan alle families. Per kamer logeren twee 

kinderen onder 16 jaar gratis. Ontspannen kan in de speelruimte, 

eventueel na een lekkere kindermaaltijd. 

www.novotel.com

Sleep Well
Naast comfortabele kamers biedt hostel Sleep Well een grote fa-

milieduplex met zicht op de stad aan. Voor 5 euro extra beschik 

je over een eigen privékeuken. Extra’s: spelletjes, pingpongtafel, 

fietsverhuur. 

www.sleepwell.be

Radisson Blu Royal Hotel ****
Vanuit dit centraal gelegen hotel wandelen gasten naar heel wat 

bezienswaardigheden. Het prachtige gebouw ademt luxe en rust 

uit en heeft kamers met tussendeur.

www.radissonblu.com

Train Hostel
Unieke kans om in een treinwagon te slapen! Nieuw hostel aan 

treinmuseum Train World, met kamers en appartementen die de 

harten van alle treinliefhebbers sneller doen slaan.

www.trainhostel.be
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ETEN & DRINKEN
 TOPTIPS

Aan eetgelegenheden in Brussel geen gebrek. Voor families met kinderen mag het zeker wat specialer zijn, 
misschien zelfs met een snuifje avontuur?

Chalet Robinson
Uniek gelegen eetgelegenheid in het midden van het Ter 

Kameren bos. Vlakbij de stad, maar ver weg van de drukte. Enkel 

bereikbaar via boot, lekker spannend!

www.chaletrobinson.be

Chez Leon
Gratis maaltijd voor kinderen onder 12 jaar die hun (groot)ouders 

hier mee naartoe nemen. Traditionele Belgische keuken, speciale 

kinderwagen-parking aanwezig. 

www.chezleon.be

Comics Café
Een vrolijk burgercafé voor de hele familie, waar je een Obelix-

burger kunt verorberen omringd door striphelden. 

www.comicscafe.be

Houtsiplou
Gezellig familievriendelijk restaurant met kleurrijke wanden en 

een lekkere, verse burgerkaart. Er is speelgoed aanwezig om de 

jonge garde bezig te houden.

www.houtsiplou.be

Roodkapjes eetzaal – Le Wolf
Deze gezellige lunchroom ligt in verhalenhuis Le Wolf, waar  

kinderen terecht kunnen voor boeken en spelletjes. Op het menu: 

een sprookjesachtige maaltijd met stenensoep of een peper-

koekenhuisje.

www.lewolf.be
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 TIPS VOOR LEUKE ACTIVITEITEN

Boeiende musea en bezienswaardigheden, stadswandelingen en andere activiteiten: Brussel biedt het 
allemaal … en zo veel meer.

Atomium
Icoon aan de Brusselse horizon! Een hele belevenis met oude 

roltrappen, tentoonstellingen en uitzicht vanuit de gigantische 

bollen. Gratis toegang voor kinderen jonger dan zes jaar. 

www.atomium.be

Belgian Chocolate Village
In het Belgian Chocolate Village wordt veel aandacht besteed aan 

families. Zo leren jonge kinderen spelenderwijs - en via interactie-

ve terminals - alles over chocolade, terwijl de grotere kids met de 

audiogids alles te weten komen over chocolade. Bovendien zijn er 

workshops voor families in het Nederlands en Frans.

www.belgianchocolatevillage.be

Choco-Story-Brussel
Onderdompeling in de wereld van chocolade. Na de ontdekking 

van de geheimen van chocolade, kan de familie in een workshop 

van een 15-tal minuten zelf pralines maken. Best vooraf de be-

schikbaarheid checken bij Choco-Story.  

www.choco-story-brussels.be

Autoworld
Een schatkamer van de autogeschiedenis of hoe een vader en 

zijn zonen met een grote passie aan de wieg stonden van dit 

imposante museum – gelegen in een groot park met speeltuin. 

www.autoworld.be

Koninklijk Belgisch Instituut  
voor Natuurwetenschappen
Een van de drukst bezochte musea van België, goed voor uren-

lange verwondering over mens, dier en aarde. Het familiepar-

cours loopt onder andere langs de indrukwekkende zaal met 

dino-skeletten. 

www.naturalsciences.be

Koninklijk Museum van het Leger  
en de Krijgsgeschiedenis
Dit bekende museum over de militair geschiedenis van België ligt 

vlakbij Autoworld en het Koninklijk Museum voor Kunst en Ge-

schiedenis. Families kunnen een quiz spelen en puzzels oplossen 

tussen de vliegtuigen. 

www.legermuseum.be

Parlamentarium
Bezoekers nemen hier een duik in de Europese politiek via klank 

en beeld. Voor kinderen is er een schattenjacht uitgestippeld. 

Gratis toegang voor iedereen. 

www.europarl.europa.eu/visiting/nl/brussel/parlamentarium

Train World
Een succesnummer voor elke familie: een bezoek aan de fascine-

rende wereld van treinen. Je ontdekt en beleeft in Train World alles 

over de Belgische spoorwegen van gisteren, vandaag en morgen.

www.trainworld.be
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SPECIAAL  
VOOR DE STRIPLIEFHEBBER
80 jaar geleden zag Kuifje hier het levenslicht. 
Ontelbare stripfiguren volgden. België kent een 
grote stripcultuur, die ook buiten de bladen 
van de stripboeken tot leven komt! 

MOOF 
MOOF betovert groot en klein met prachtige, kleurrijke ruim-

tes en interactieve opstellingen waarbij je tussen je striphelden 

staat. Vlak aan het centraal station. 

www.moofmuseum.be

Stripmuseum Brussel
Dit indrukwekkende museum laat je kennismaken met alle fa-

cetten van het stripverhaal – een wereld waarin creativiteit geen 

grenzen kent. De museumbrasserie in art nouveau-stijl serveert 

ook kindermenu’s.

www.stripmuseum.be

Stripwandelingen
Al wandelend door Brussel kun je tientallen stripfiguren ont-

dekken op muren en in straten. Met een boekje op jacht naar 

de opvallende stripmuren of wandelen in de voetsporen van 

Kuifje: beide routes zijn verkrijgbaar aan elke toerismebalie. 

www.visitbrussels.be
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BEREIKBAARHEID 

   De MIVB verzorgt het openbaar vervoer in Brussel 

via bus, tram of metro. Kinderen onder zes jaar reizen gratis. 

Dankzij de opvallende kunst in diverse metrostations duurt het 

wachten nooit lang! 

www.stib-mivb.be

ONTDEK MEER
Hoeve Nos Pilifs
Boerderij in het groen, met groot dierenpark waar alle mogelijke 

boerderijdieren te vinden zijn. Een ideale wandelplek. Fruit uit 

eigen tuin en versgebakken brood zijn hier verkrijgbaar. 

www.fermenospilifs.be

Kasteel van Gaasbeek
Families herbeleven het verleden in dit historische kasteel. De 

kasteelkamers vol oude kunst en nieuwe kunstinstallaties spreken 

tot ieders verbeelding. Na het bezoek maakt een picknick in het 

park de daguitstap compleet. 

www.kasteelvangaasbeek.be

Koninklijk Museum  
voor Midden-Afrika 
Ontdek met de hele familie alles over de natuurlijke en culture-

le rijkdom van Afrika. Dit grootse museum pakt uit met onder 

andere bijzondere muziekinstrumenten, een lange houten boot 

en opgezette olifanten en leeuwen. Na een grondige renovatie 

opent het in najaar 2017 opnieuw zijn deuren. Bereikbaar met de 

exclusieve museumtram, dwars door het groene bos! 

www.africamuseum.be



GENT
Verleden en heden  
komen samen
Gent verwent papa’s, mama’s en hun kroost 
met de leukste musea en bezienswaardighe-
den op wandelafstand van elkaar. Met een 
gezellige sfeer en een verkeersvrij centrum. 
Met leuke winkeltjes vol hippe kinderkle-
ding. Met mooie bruggen over het water en 
een middeleeuwse burcht die je vanuit de 
verte ziet. Laat je hier prikkelen door ver-
halen uit een rijk verleden en nieuwigheden 
op elke hoek. 
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WARM WELKOM IN GENT
-  De geboorteplaats van Keizer Karel - die zes jaar was toen hij baas werd van de Nederlanden.
-  Thuis van het beroemde en mysterieuze schilderij Lam Gods waarvan een deel is gestolen en 

nog steeds niet is teruggevonden … Sindsdien wordt het altaarstuk bewaard in een streng 
beveiligde glazen kooi in de kathedraal. 

-  Dat voelt gewoon goed! Gezellige straatjes en een aangename, open sfeer voor families  
met kinderen. 

-  Tel de stappen omhoog bij het beklimmen van de trotse Belfort-toren en geniet met de hele 
familie van het mooie uitzicht. 

SLAPEN & OPSTAAN
Wie in Gent slaapt, kan gerust zijn. De stad beschikt 
over een ruim aanbod van gastvrije hotels, 
appartementen en hostels. 

Aparthotel Castelnou***
Castelnou verwelkomt gasten in comfortabele appartementen 

met hotelfaciliteiten - ideaal voor families met kinderen. Zeer 

vriendelijk en behulpzaam personeel. 

www.castelnou.be

De Draecke Hostel
Een ontmoetingsplaats voor gasten van over de hele wereld. Gro-

te en kleine kamers beschikbaar met eigen sanitair.

www.jeugdherbergen.be

Flandria Centrum*
Een kind onder de zeven jaar logeert gratis bij de ouders op 

de kamer in dit budgethotel. De ligging in een autoluw straatje 

brengt rust na een dag vol ontdekkingen.

www.hotelflandria-gent.be
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Harmony****
Dit centraal gelegen hotel aan het water bevindt zich op wan-

delafstand van de belangrijkste bezienswaardigheden. Kinderen 

onder de drie jaar verblijven gratis bij de ouders op de kamer.

www.hotel-harmony.be

Hostel 47
Lowbudget logies met stijlvolle en hypermoderne inrichting.  

Gratis wifi, linnen, ontbijt én tips van de twee gastheren over de 

allerleukste plekjes in de stad inbegrepen. 

www.hostel47.com

Hotel Orion ***
Logeer in stijl in de grote art deco-familiekamer. Dit prachtige 

hotel met zwembad bevindt zich net buiten het centrum in een 

wijk vol architecturale pareltjes.

www.hotel-orion.be

Kaba Hostel
Voor het hippe gezin op zoek naar budget-accommodatie, waar 

alles veilig en proper is. De groene tuin is een pluspunt voor de 

kinderen. 

www.kabahostel.be

Monasterium PoortAckere ***
Overnachten in een voormalig klooster. Kinderen onder de 15 jaar 

krijgen korting op de originele arrangementen waarbij je ook de 

stad leert kennen. 

www.monasterium.be

NH Gent Belfort ****
Dit hotel tegenover het stadhuis verwelkomt families in kamers 

met tussendeur. Op het terras is het bij mooi weer gezellig ver-

toeven.

www.nh-hotels.com

Novotel Gent Centrum ***
Familievriendelijk hotel in het centrum van Gent. Een zwembad, 

alsook een gezellige speelruimte en bibliotheek zorgen ervoor 

dat kinderen hier met plezier blijven plakken. 

www.accorhotels.com

Uppelinck Hostel
Gesitueerd in een van de oudste gebouwen van Gent. Dit be-

taalbare hostel met gemeenschappelijke keuken in het historisch 

stadscentrum biedt een grandioos uitzicht en kajakverhuur. 

www.hosteluppelink.com
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ETEN & DRINKEN
Bij goed uitgeslapen kinderen horen ook goed gevulde kinderbuikjes. Deze restaurants in Gent zorgen voor 
de lekkerste smaken en gezellig samenzijn. 

 TOPTIPS

Balls & Glory 
De allerlekkerste gehaktballetjes en vegetarische balletjes! De 

jonge bediening zet gratis water en fruit op de lange tafel. Kin-

deren mogen eens komen piepen in de open keuken. Ook in Ant-

werpen.

www.ballsnglory.be

De tuin van Eten 
Vegetarisch restaurant met populaire kindergerechten en een 

kast vol speelgoed. Flinke kindjes krijgen een cadeautje!

www.restauranttuinvaneten.be

Le Jardin Bohémien
Sfeervolle ontbijt- en lunchplek waar ook de allerkleinsten wel-

kom zijn. Gevarieerd kindermenu met bio-boterhammen en huis-

gemaakte limonade. 

www.lejardinbohemien.be

Pannenkoekenhuis Gwenola 
De lekkerste dikke pannenkoeken in alle maten en smaken, in het 

hart van Gent. Een topper voor jong en oud.

www.gwenola.be

Potatolicious 
Snel, gezond, vriendelijk geprijsd en (h)eerlijk. Fastfood goes 

healthy – Potatolicious staat voor verse groenten en huisbereide 

gerechten in een gemoedelijke sfeer. 

www.potatolicious.be

Würst 
Haute cuisine-versie van de klassieke snack gekend als de hotdog. 

Kinderen kiezen hun eigen broodje en favoriete sausje.

www.wurstdogs.be
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 TIPS VOOR LEUKE ACTIVITEITEN
Gent gaat ervoor en zet de poorten wagenwijd open voor families. Troeven zijn de Gentse musea, met hun 
verrassende thema’s en volop aandacht voor kinderen. 

Belfort 
Zoektochten om codes te kraken. Speurtochten om mysteries op 

te lossen. Avontuur met hopen in het Belfort van Gent, de beken-

de hoge toren met spectaculair uitzicht. 

www.belfortgent.be

Designmuseum Gent 
Jonge speurneuzen gaan op zoek naar Playmobil in een huis vol 

mooie meubels en gebruiksvoorwerpen. Wie zoekt, die vindt!

www.designmuseumgent.be

Gravensteen 
Een middeleeuws kasteel in het centrum van de stad: hoe cool 

is dat? In het gerenoveerde kasteel vind je een zaal met wapens, 

marteltuigen en ridderuitrusting. Met de Filip en Mathilde-film-

gids reizen de kinderen in de tijd, door het kasteel en leren er 

alles over de 12e eeuw. 

www.gravensteen.be

Huis van Alijn 
Voor een inkijkje in de Belgische (volks)geschiedenis – je komt 

ogen en oren tekort in de vele museumkamers. Gezellige herberg 

en aangenaam terras op de binnenplaats.

www.huisvanalijn.be

MIAT
Deze oude katoenspinnerij staat garant voor uren dwalen en ont-

dekken. Kleuters gaan op stap met Emma en Emiel. Oudere kinderen 

voeren opdrachtjes uit, gewapend met een zakje vol verrassingen.

www.miat.gent.be

MSK 
Met een audioguide, poëzieboekje of een andere originele tocht 

beleven kinderen en jongeren een fantastische tijd in het Muse-

um voor Schone Kunsten Gent.

www.mskgent.be

Recreatiepark Blaarmeersen
Spannend speelplezier in de grote speeltuin, op de klimrotsen of 

in het avonturenbos. Voor kleuters is er een afzonderlijke speel-

zone. In de zomer brengen de zwemvijver met glijbaan en de 

krekenplas verkoeling - net als de lekkere ijsjes. 

www.stad.gent/blaarmeersen/recreatie/speeltuin
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STADSWANDELINGEN 
Gent heeft een aantal leuke gratis stadswandelingen uitgestip-

peld. Onze favorieten? Kinderapp ‘Op zoek naar de bril van 

Draakje Fosfor’, een speurtocht met spelletjes onderweg voor 

kinderen van 5 tot 12 jaar. De coolste kids kiezen voor de Concre-

te Canvas Tour, een route langs de artistieke graffitimuren in de 

binnenstad. 

www.visit.gent.be

BEREIKBAARHEID

   Met de hop on hop off watertram bereik je de diverse locaties in de stad op een belevingsvolle 
manier. Er zijn zes haltes, waaronder het Gravensteen. Kinderen betalen een verminderd tarief. Voor ouders 
die een CityCard Gent kopen is een dagpas voor de watertram inbegrepen.

ONTDEK MEER 
Om volledig op te gaan in de mooie groene omgeving van Gent: huur een bootje in de stad en vaar naar het idyllische Sint-Martens-La-

tem en Deurle. Een behouden vaart boek je via

www.minervaboten.be en http://leie-yachting.be . 



MECHELEN
Mechelen Kinderstad 
In Mechelen zijn kinderen koning. Meche-
len toont zich al jaren uiterst kindvriende-
lijk en iedereen spant zich in om kinderen 
overal thuis te doen voelen. Mascotte ‘Rom-
my Rombouts’ wijst families de weg naar 
alle fijne plekjes. Je vindt hem terug op de 
plaatsen waar de jongste bezoekers een ex-
tra warm welkom wacht, onder andere in 
restaurants, hotels, musea en attracties. Dat 
wordt verkennen, met de kinderen voorop! 
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WARM WELKOM IN MECHELEN 
-  Beleef leuke zoektochten met uren spelplezier in de stad. 
-  Ontvang een gratis rugzakje voor elk kind in één van de familievriendelijke hotels. 
-  Een echte kinderfavoriet: het Dijlepad, te voet over een houten pad dat op het water drijft. 
-  Het infokantoor heeft een wel heel speciale onthaalbalie: kids kunnen in de takken klauteren 

van een boom vol informatie.
-  Onderweg kom je openbare kindertoiletjes tegen en opvallende vuilbakjes in de vorm  
van pinguïns. 

-  Ontleen een buggy via www.buggybooker.com.

SLAPEN & OPSTAAN
Als een koning behandeld worden is best vermoeiend. Deze gastvrije logies leggen kinderen  
en hun gezelschap graag in de watten. 

Best Western Hotel  
Gulden Anker ****
Dit comfortabele hotel biedt in het weekend arrangementen aan 

voor de hele familie met de leukste attracties inbegrepen in de prijs.

www.guldenanker.be

De Zandpoort Hostel
Familievriendelijke hostel met speeltuin op wandelafstand van de 

historische binnenstad. Voldoende parkeergelegenheid en moge-

lijkheid om gezelschapsspellen en video’s te ontlenen. 

www.mechelen-hostel.com 
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Holiday Inn Express  
Mechelen City Centre ***
Centraal gelegen hotel op een boogscheut van alle bezienswaar-

digheden in en rond Mechelen. De familiekamers met zetelbed 

zorgen voor extra gezelligheid.

www.hiexpress.com/mechelenbe

Hotel Muske Pitter **
Charmant familiehotel met communicerende kamers dat een 

welkome sfeer uitstraalt. Op het gelijkvloers is er een taverne 

met warme keuken. 

www.muskepitter.be

Martin’s Patershof **** 
Een kerk omgetoverd tot stijlvol hotel … waar kinderen VIP’s 

zijn! Unieke kamers met glas-in-loodramen en extra attenties 

voor jonge gasten, zoals een glaasje kinderchampagne bij het 

ontbijt. Met familiekamers en communicerende kamers. Dit 

hotel biedt interessante familiedeals tijdens de weekends  

en verlofperiodes.

www.martins-hotels.com/en/hotel/martins-patershof

NH Mechelen ***
Centraal gelegen hotel aan de hernieuwde Korenmarkt. Families 

die hier al verbleven noemen als pluspunten het vriendelijk per-

soneel, de ruime kamers en het laat uitchecken op zondag. 

www.nh-hotels.com 

Novotel ****
Met meer dan 100 familiekamers is Novotel het gezinsvriendelijk 

hotel bij uitstek in Mechelen. Jongeren onder de 16 jaar overnach-

ten hier bovendien gratis.

www.accorhotels.com

VixX Hotel ***
Mechelen en omgeving verkennen kan met het ‘Erop uit met de 

kids’-arrangement: prachtige luxe familiesuite met terras, ontbijt 

aan de suite en tickets voor dierenpark Planckendael. 

www.vixxhotel.be
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ETEN & DRINKEN
 TOPTIPS

Enkel het allerbeste voor koningen en koninginnen, 
prinsen en prinsessen. Schuif met de hele familie aan 
in een van deze gezellige eethuisjes en cafés.

Camogli
Niets leuker dan samen een gerechtje afhalen en het op een plek 

naar keuze verorberen. Pasta’s en andere Italiaanse gerechten 

wachten je op bij afhaalkeuken Camogli.

www.camogli.be

De Cirque 
Terwijl de ouders genieten van het bekende Mechelse bier ‘Gou-

den Carolus’, verrast eetcafé De Cirque de kleinsten met smurfen-

soep, stoere hamburgers en een kabouterijsje als afsluiter. 

www.decirque.be

Il Cardinale 
Gezellige burgerbar met vlotte bediening en een muur vol Ma-

riabeeldjes – een foto waard! Bekend om zijn Baby Jezus, een 

burger op maat van de jongste gasten. 

www.ilcardinale.be

‘t Oud Conservatorium 
In deze ruime brasserie aan de voet van de kathedraal is het aan-

schuiven voor kraakverse gerechten. Spelletjeskast en kapstokje 

op kinderhoogte inbegrepen! 

www.dengrootenwolsack.be

Ristorante La Loggia 
Italiaanse keuken waar alles draait om het gezellig samenzijn en 

genieten van gezonde, versbereide gerechten.

www.la-loggia.be
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Sava
Met het hele gezin aan de lange tafels van Sava. Samen een maal-

tijd delen en proeven van een selectie Spaanse specialiteiten in 

een warme, familiale setting - geliefd bij de locals. 

www.savamechelen.be

Zahia’s Cuisine
Wat krijg je als je lokale ingrediënten mengt met de exotische, 

Marokkaanse keuken? Een overheerlijke smaakexplosie, natuur-

lijk! Geniet met heel de familie van verschillende gerechten in een 

kleurrijk kader.

www.restaurant-zahiascuisine.be

 TIPS VOOR LEUKE ACTIVITEITEN

Mechelen pakt uit met een aantal fantastische familieattracties. Alvast een selectie om te helpen kiezen.

Planckendael
Planckendael is niet zomaar een dierentuin. Reizen langs de vijf 

continenten waar avontuur heel de familie opwacht. Kinderen 

hangen de aap uit op de vele hangbruggen! 

www.planckendael.be

Sint-Romboutstoren + skywalk
Vanuit alle hoeken steekt de Sint-Romboutstoren fier boven de 

stad uit. Voor een onvergetelijke ervaring: beklim de 97,5 meter 

hoge toren en neem een kijkje in de vijf torenkamers. Kinderen 

volgen een avontuurlijke zoektocht. Eenmaal boven kan je zo ver 

kijken tot aan het Atomium in Brussel en tot de kathedraal van 

Antwerpen.

www.toerismemechelen.be

Technopolis
Vliegtuigen aan de grond zetten, rusten op een spijkerbed of fiet-

sen op een kabel in de lucht. Meer dan 350 opstellingen laten licht 

schijnen op welke technologie schuilgaat achter dagelijkse dingen.

www.technopolis.be

Acht historische kerken 
Op een speelse manier iets bijleren over het rijke religieuze erf-

goed van de stad. Saai? Niet met de leuke opdrachtjes voor kin-

deren die je in de mooie kerken vindt. 

www.toerismemechelen.be

Dijlepad 
Wie op het Dijlepad wandelt, gaat te voet over een houten pad 

dat op de rivier drijft. Ondertussen kun je binnen kijken in de 

charmante huizen aan de waterkant en je ziet er eendjes en vis-

sen. Ook ’s avonds een aanrader, wanneer de lichtjes van de stad 

fonkelen.

www.toerismemechelen.be 

Speelgoedmuseum
Vlak aan het station in Mechelen ligt het grote Speelgoedmuse-

um. Verwacht je aan vijf verdiepingen met een uitgebreide col-

lectie speelgoed door de eeuwen heen. Mooie herinneringen voor 

de ouderen en oneindig veel speelmogelijkheden voor kinderen. 

Hier vind je zoektochten, speelzones (ook voor peuters en kleu-

ters) en natuurlijk bergen speelgoed - van treinen en bordspelen 

tot teddyberen en poppenhuizen. In het museumcafe kan de hele 

familie smullen van pannenkoeken, wafels en ijsjes. 

www.speelgoedmuseum.be

Visit Mechelen 
Mechelen biedt heel wat manieren om de stad met kinderen te 

ontdekken: interactieve wandelingen, apps, doe-gidsjes, een pret-

pakket en een speciaal familiestadsplan. Op het stadsplan staan 

alle speeltuinen en speelinstallaties vermeld, ofwel rustpunten 

waar de kinderen kunnen spelen. Je komt dan onder andere een 

kinderlabyrint tegen, een klim-object en grote kubussen die je 

kunt schuiven, duwen en trekken. 

www.toerismemechelen.be
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BEREIKBAARHEID

   Mechelen ligt tussen Antwerpen en Brussel in - de ideale uitvalsbasis om ook de rest van 
Vlaanderen te bezoeken. De stad bevindt zich vlakbij de nationale luchthaven en is vlot met de trein 
bereikbaar. In de binnenstad leent de bus zich uitstekend om kleine voetjes wat te sparen. 

Verken Mechelen ook op de fiets! Atelier Mechelen verhuurt kinderfietsen, aanhangfietsen en fietskarretjes zodat ook de allerkleinsten 

veilig mee op pad kunnen gaan. 

www.atelier-mechelen.be



LEUVEN
Laat je inspireren
Leuven staat bekend als levendige studenten-
stad. Ook voor families die graag bijleren en 
op onderzoek uitgaan, toont Leuven zich van 
zijn beste kant. Hier kun je al spelend kunst 
en cultuur ontdekken in het gezellige histori-
sche centrum. De oude gebouwen fluisteren 
er over vroegere tijden. Zelfs relaxen gebeurt 
in een inspirerend kader – in het begijnhof, 
de oude botanische Kruidtuin en de verschil-
lende fijne parken. Logisch dat steeds meer 
families Leuven kiezen als bestemming voor 
een stedentrip! 
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WARM WELKOM IN LEUVEN
-  De oudste universiteit van de Lage Landen - beklim de toren van de universiteitsbibliotheek 
voor een spectaculair panorama over de stad. 

-  Verwonder je aan het schitterend stadhuis in gotische stijl, vol opmerkelijke beeldjes. 
-  Op pad met kleine kinderen? Ontleen dan een gratis kinderwagen bij één van de buggy-

punten (www.leuven.be). 
-  Je vindt in Leuven borstvoedingsplekken doorheen de stad: winkels, restaurants en andere 

adressen waar mama’s expliciet welkom zijn om hun baby borstvoeding te geven. 

SLAPEN & OPSTAAN
Een ruime keuze aan overnachtingsmogelijkheden tussen het jonge, leergierige volk.

Boardhousing Apartservice ***
Luxueus ingerichte studio’s voor korte of lange verblijven. Á la 

carte-hotelservice zoals ontbijt is mogelijk. Gratis fietsen om de 

mooie omgeving buiten de stad te verkennen.

www.boardhouse.be

De Blauwput hostel
Deze moderne hostel met familiekamers ligt vlakbij het station 

– de trein brengt heel de familie binnen 30 minuten van en naar 

Brussel en Brussels Airport. Ideaal als uitvalsbasis. 

www.jeugdherbergen.be/en/youth-hostels/city-hostels/
leuven-de-blauwput

Martin’s Klooster hotel**** 
Voormalig klooster omgebouwd tot stijlvol hotel. Martin’s Kloos-

ter ligt aan het einde van een stil, verkeersvrij straatje midden in 

de stad. Gratis verblijf voor kinderen tot 12 jaar. 

www.martinshotels.com

Novotel ****
Kinderen jonger dan 16 verblijven gratis bij de ouders op de ka-

mer in dit verzorgde hotel, vlak buiten het centrum van Leuven. 

Vriendelijke ontvangst en ontbijfbuffet met veel keuze.

www.novotel.com/Leuven

The Cube hostel
Dit hippe hostel met zowel kleine als grote kamers biedt een ori-

gineel ontbijt aan waarbij gasten zelf hun pannenkoeken mogen 

bakken.

www.cubehostel.be



ETEN & DRINKEN
 TOPTIPS

Naast de vele budgetvriendelijke 
studentenrestaurants heeft Leuven een heel 
internationaal en origineel eetaanbod. Zeker het 
proeven waard.

Burgerfolie 
Potloden en tekenpapier komen op tafel tijdens het wachten op 

de lekkerste burgers. Voor kinderen zijn er miniburgers met huis-

gemaakte frietjes en sla.

www.burgerfolie.be

Domus
Restaurant met herberg-allures. Lekkere en gevarieerde kinder-

menu’s die uitnodigen met de vingers te eten - of ze toch tenmin-

ste af te likken. 

www.domusleuven.be

Improvisio 
Diverse Belgische kindergerechten, speelkamer en mooie kinder-

stoelen maken van deze moderne brasserie een echte familie-

vriendelijke omgeving.

www.improvisio.net

Noordoever
Vegetarisch restaurant met buffetformule voor overheerlijk tafe-

len, vlakbij de Leuvense vaart. Het gewicht van je bord bepaalt de 

kostprijs van de maaltijd.

www.noordoever.be

Turquoise
Modern Turks-Mediterraans restaurant, met terras en open keu-

ken. De zeer vriendelijke gastheer en -vrouw verwelkomen ook de 

jongste gasten met open armen. 

www.restaurant-turquoise.be 
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 TIPS VOOR LEUKE ACTIVITEITEN
Een dagje Leuven staat gelijk met een dagje leren en inspiratie opdoen. Het toeristische aanbod dompelt je 
onder in de lokale sfeer.

M - Museum Leuven
Samen genieten van oude en hedendaagse kunst, dat kan in dit 

grote museum met gezellige binnentuin en toegang tot het dak. 

Activiteiten en speurtocht met vreemde vogels speciaal voor fa-

milies (in het Nederlands en Frans).

www.mleuven.be/bezoek-m/kinderen-gezinnen

Groot Begijnhof Leuven 
Even rustig spelen, uitblazen en mooie foto’s trekken kan perfect 

in het oude begijnhof van Leuven. In dit UNESCO werelderfgoed 

huisde ooit enkel ongehuwde vrouwen, nu wonen er studenten 

en families. 

www.leuven.be

Coupe Matadi 
Ga een hemels ijsje eten op een oud vrachtschip uit 1929. De acht 

heerlijke smaken, zoals yoghurtijs met honing en karamel, maakt 

men ter plaatse.

www.coupematadi.be

Kruidtuin
De oudste botanische tuin van België is gratis te bezoeken en 

vormt een rustpunt midden in de stad. Kinderen genieten van 

het verkennen van alle paadjes. Leuk detail: de schildpadden in 

de grote tropische serre. 

www.leuven.be 



HOE OVERLEEF JE EEN CITYTRIP MET KIDS? 
 TIPS VOOR IN LEUVEN EN ANDERE STEDEN

-  Slimme voorbereiding: laat kinderen mee 
kiezen wat er op het programma staat. Zo 
weten ze wat ze kunnen verwachten en 
kunnen ze uitkijken naar topactiviteiten.

-  Laat elk kind een eigen stadsrugzakje in-
pakken. Wat gaat er mee op pad?

 -  Drinkbus en tussendoortje
 -  Een zonnehoedje of pet
 -   Een regenjasje
 -   Een schriftje om mooie dingen op te 

schrijven of te tekenen 
 -   Een klein bedrag voor een souvenir
 -   Een label met hun naam en een telefoon-

nummer indien ze verloren lopen
 -  Plaats voor een stadsplattegrond

-  Kies een centraal gelegen familievriendelijk 
hotel, appartement of gezellig hostel. Elk 
heeft zijn troeven. Het ene is meer avontuur-
lijk, het andere geeft meer rust en vrijheid.

-  Varieer de activiteiten. In de voormiddag 
een museum, in de namiddag een rustige 
boottocht of gaan zwemmen! 

-  Zon of regen, het kan soms wisselen… houd 
in de planning voldoende rekening met  
verschillende weersomstandigheden.

-  Maak ’s avonds eens gebruik van een babysit-
service - en geniet ervan de stad op een  
andere manier te beleven. 
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BEREIKBAARHEID

 Zonnetrein
Deze moderne, op zonne-energie aangedreven trein brengt fami-

liebezoekers naar de mooiste plekjes van Leuven. 

www.zonnetrein.be

 Fietsverhuur 
Altijd een goed idee: fietsen huren om de stad en omgeving op 

twee wielen te ontdekken. Er zijn ook kinderfietsen ter beschik-

king. 

www.leuvenleisure.com

ONTDEK MEER
Kasteel van Horst
Dit verscholen ridderkasteel verwelkomt heel de familie op een 

mooie site. In het familieparcours nemen de oude kasteelbewo-

ners de bezoekers mee naar vroegere tijden. 

www.kasteelvanhorst.be

Provinciedomein Kessel-Lo 
Natuurgebied met speeltuinen waar je mond van open valt, kin-

derboerderij, minigolf en een ecohuis. 

www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/provinciedomeinen/
kessello/index.jsp

Meerdaalwoud 
Prachtig natuurpark op een steenworp van Leuven. Ontspannen 

kan er door reuzenmikado te spelen, op de brug te klimmen en 

tegelijkertijd te genieten van de prachtige bossen.

www.meerdaalwoud.be
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DRIE 
VLAAMSE TOPREGIO’S 

DE KUST
DE KEMPEN
LIMBURG

 



DE KUST
De zee roept! 
De kust trekt elk seizoen families voor een 
lang of een kort verblijf. Sommigen zoeken 
de rustige duinen op, anderen kiezen voor 
een bezoek aan de populaire kustplaatsen. 
Van Knokke-Heist in het noorden tot De Pan-
ne in het zuiden … dat betekent bijna 70 kilo-
meter vakantiegevoel, wind in de haren en 
zandkastelen. 
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WARM WELKOM AAN ZEE
-  Strandspeeldorpen voor eindeloos speelplezier – verwacht je aan trampolines en springkastelen. 
-  IJsjes en typische wafels eet je overal.
-  Met de Kustpas kun je heel wat korting krijgen op leuke activiteiten (gratis te verkrijgen in 
toeristische infokantoren en logies. Meer info over de activiteiten vind je op www.kustpas.be)

-  Huur met heel de familie een fiets, of nog beter, een go-cart en rijd samen de dijk af.
-  Kinderen jonger dan 6 jaar reizen gratis met de kusttram.

SLAPEN & OPSTAAN 
Droom weg met de ruis van de zee. Word wakker 
door de kreten van de meeuwen. Het is algemeen 
bekend: nergens slaap je zo lekker als aan de kust. 
We stellen je graag een aantal logies voor uit het 
bijzonder groot aanbod. 

De adressen staan gerangschikt van noord  
naar zuid.

Hof ter Lepelem, De Haan ***
Een familievriendelijk hotel met de persoonlijke sfeer van een Bed 

& Breakfast. Terwijl (groot)ouders rustig genieten op het terras 

kunnen kinderen uitgebreid spelen. Met zwembad en speeltuin. 

www.hofterlepelem.be

Alfa Inn Aparthotel,  
Blankenberge ***
Een appartement met hotelservice? Het kan bij Alfa Inn. Ruime 

kamers rond een binnentuin maken de vakantie compleet voor 

alle leeftijden. Babysitservice, speeltuin en speelruimte aanwezig.

www.alfa-inn.com

B&B Lisdodde, Lissewege ***
Spelen in de speelhoek, springen op de trampoline of met de ter 

plaatse verkrijgbare fiets naar de zee. Deze gezellige B&B staat 

voor pure verwennerij voor de hele familie. Met babysitservice.

www.lisdodde.be
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Sunparks, De Haan en Oostduinkerke 
Een topper voor families! Verwacht je aan volledig uitgeruste va-

kantiehuisjes, met de leukste voorzieningen binnen handbereik: een 

subtropisch zwembad, speeltuinen, sportcentrum en zo veel meer. 

www.sunparks.be

Hotel Ostend***
Pret verzekerd in de overdekte speelruimte met springkasteel. 

Kinderen jonger dan 12 jaar verblijven gratis mits boeking van 

familiearrangement.

www.hotelostend.be

Zeester vakanties:  
Zeegalm Bungalows, Westende ***
Verblijf in een rustige bungalow tussen de duinen vlakbij de zee, 

Middelkerke en Westende. Hotelservice optioneel dankzij het fa-

milievriendelijk hotel vlakbij. Met zwembad en speeltuin.

www.zeester.com

Soll Cress, Koksijde ***
Heerlijk tot rust komen met de hele familie in dit hotel vlakbij de 

zee en het gezellige Koksijde. Op een boogscheut van het open-

baar vervoer. Met zwembad en speelruimte.

www.sollcress.be

Plopsa hotel, De Panne **** 
Droom vanaf 2018 weg in het magische Plopsa-hotel, helemaal 

op kinderen gericht. Thema: musical! Gelegen naast Plopsa-

land De Panne voor een wonderlijk verblijf.

www.plopsa.be

ETEN & DRINKEN
De kust is de ideale plek om te proeven van een stukje verse vis, een ijsje of heerlijke pannenkoeken. Dat 
kan in één van de vele familievriendelijke eetgelegenheden. 

 TOPTIPS

’t Boerenhof, Knokke-Heist 
Terwijl ouders genieten van het zonnetje op het groot terras, 

spelen kinderen in de speeltuin of met de dieren vlakbij. De uit-

gebreide kinderkaart heeft voor ieder wat wils.

www.tboerenhof.be

Marie Siska, Knokke-Heist
Een paradijs voor kinderen dankzij de fantastische speeltui-

nen. Traditionele Belgische gerechten in een familievriendelijk 

kader.

www.siska-marie.com

De Peerdevisscher, Oostduinkerke
Waan je terug in de tijd in deze oude visserstaverne. Kraakver-

se gerechten afgewerkt met gezellige drukte! Tijdens de zomer-

maanden wordt op vrijdagavond een folkloristische avond geor-

ganiseerd met muziek, ambachten en garnaaltjes, langoustines 

en andere lokale visspecialiteiten recht uit de zee. Vlak aan het 

NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum.

www.navigomuseum.be

De Spelleplekke, Oostduinkerke 
Families worden warm onthaald in dit sympathieke restaurant 

op de dijk van Oostduinkerke. Koksijde. Gevarieerde menukaart 

en voor kinderen is speelgoed aanwezig. 

www.despelleplekke.be

La piazetta, Oostduinkerke
Gelegen aan een klein pleintje waar kinderen zich kunnen uitle-

ven terwijl ze wachten op hun ninja-pizza.

www.lapiazetta.be
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 TIPS VOOR LEUKE ACTIVITEITEN
Afwisselend spelen op het strand, zwemmen in de zee en een bezoek aan één de vele bezienswaardigheden 
aan de kust: de ideale formule voor een supervakantie.

Zwin, Knokke Heist 
Je komt ogen te kort in deze ‘internationale luchthaven voor vo-

gels’. Het vernieuwde bezoekerscentrum pakt uit met fantasti-

sche familievriendelijke activiteiten. 

www.zwin.be

Seafront, Zeebrugge
Oude vismijn omgetoverd tot themapark over zee en zeevaart, 

over vis en visserij. Educatieve doe-expo verzekert leerrijk plezier.

www.seafront.be

Sea Life, Blankenberge 
Meer dan 50 aquaria tonen de verbazingwekkende onderwater-

wereld. Aan unieke ervaringen geen gebrek: kom oog in oog te 

staan met zeepaardjes, krijg een kus van een zeeleeuw of ga op 

zoek naar de verborgen piratenschat.

www.sealife.be

Serpentarium, Blankenberge
Een beestig spannende reptielenzoo waar slangen geaaid kun-

nen worden. Kinderen onder drie jaar gratis. Voordelige combi-

tickets met Sea Life en Stormsexpo beschikbaar. 

www.serpentarium.be

Storms expo, Blankenberge  
(enkel open in het hoogseizoen)
Indrukwekkende simulaties en speciale effecten brengen je dicht-

bij superstormen, tornado’s en orkanen. Presenteer onderweg 

ook zelf het weer!

www.storms.eu

Domein Raversyde, Oostende 
Veelzijdig natuurdomein met openluchtmuseum en vele activitei-

ten. Je vindt hier ook Antlantikwall - één van de topattracties aan 

de kust, waar je een bijzondere wandeling maakt langs bunkers 

en in loopgrachten.

www.raversyde.be
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NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum, 
Oostduinkerke
Interactief en heel kindvriendelijk museum over het bewogen le-

ven aan de kust en op zee. Je kunt hier roggen aaien, je naam in 

morsecode schrijven en binnenstappen in een oud Vlaams vis-

sershuisje. 

www.navigomuseum.be
 

Amfibieboot 
Het ene moment rijd je op het strand en plots vaar je op zee. 

Vanaf het open dek van de amfibieboot kun je alles goed zien en 

beleef je de Noordzee op een unieke manier. De kapitein leent 

zijn pet soms uit aan kinderen die meerijden en –varen! De amfi-

bieboot vertrekt vanuit De Panne en Koksijde. 

www.rodeo.be

Plopsaland, De Panne
Dit bekende pretpark werd in 2016 uitgeroepen tot tweede beste 

familiepark in Europa. Plopsaland belooft een hele dag uitbundig 

plezier - met onder andere reuzeglijbanen, achtbanen, waterpret 

en wervelende shows. Bekende figuren zoals Maja de Bij en Ka-

bouter Plop wachten de jonge bezoekers op. Bij de ingang van 

het park zijn bolderkarren te huur. 

www.plopsalanddepanne.be

BEREIKBAARHEID
Zo verplaats je je naar en aan de kust. 

  NAAR DE KUST
Let op, de kuststreek is perfect bereikbaar met de 
wagen, al is parkeren niet altijd eenvoudig in het 
hoogseizoen. De trein biedt een handig alternatief. 

  AAN DE KUST
Met de kusttram van Knokke naar De Panne en terug 
spoor je heel de kust af. Kinderen onder 6 jaar reizen 
gratis en voor kinderen onder 12 jaar is er een voor-
delige meerdagenpas. Tickets koop je in de kusttram-
lijnwinkel of aan een verkoopautomaat. 
www.dekust.be

Fietsen langs de dijk kan overal. De Westhoek heeft bovendien 

een aantal bijzondere fietsroutes uitgewerkt, speciaal voor fa-

milies met kinderen. Eén van deze lusvormige routes start in De 

Panne en is herkenbaar aan zeshoekige borden op ooghoogte 

van kinderen. De stripfiguurtjes Jaek en Nink wijzen de weg. On-

derweg zijn er kindvriendelijke stopplaatsen en speciale picknick-

banken voorzien.

www.toerismewesthoek.be

ONTDEK MEER
Bezoek het buitengewoon mooie Brugge voor een 
extra vleugje cultuur (pagina 16). 



DE KEMPEN
De mooiste bossen 
Spelen in het bos en rond het water, on-
telbare prachtige plekjes en verfrissende 
uitstapjes voor de hele familie. De Kempen 
staan voor actief op pad én ontspannen in 
een bosrijke omgeving. Wist je trouwens dat 
de naam van het Latijnse woord campina 
komt, wat ‘open ruimte’ betekent? Het is 
duidelijk: hier mag ongegeneerd gehuppeld 
en gerend worden!
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WARM WELKOM IN DE KEMPEN
-  Gemakkelijk bereikbaar, vlak, groen en vol afwisseling. 
-  Kinderen kunnen zich volop uitleven in de natuur. Kruid je Kempen-vakantie of dagje zeker 

ook met een bezoek aan een van de vele speeltuinen en recreatieparken. 
-  De Limburgse Kempen zijn in de zomer de warmste plek van Vlaanderen. In het dorp  
Kleine-Brogel worden over het algemeen de hoogste temperaturen gemeten.

-  Je ontmoet hier bijzonder warme en gastvrije mensen - de Kempenaars staan bekend als zeer 
sympathiek.

-  Ontdek grappige en interessante wandel- en fietsroutes voor de hele familie. Wat dacht je 
van een knotsgekke en beweeglijke boswandeling in Dessel? Of fietsen langs heuse kastelen 
(onder andere in Schoten) ? 

SLAPEN & OPSTAAN 
In De Kempen slaap je nooit ver van de natuur. Of je nu kiest voor een van de vele uitstekend uitgeruste 
campings of een vakantiehuisje omgeven door leuke binnen- en buitenactiviteiten: je wordt hier met een 
fris hoofd wakker. 

Boshuisje, Kasterlee ****
Ideaal voor families die willen genieten van de rust en vogelge-

fluit en het ruisen van de bomen. Het mooiste boshuisje is met 

stip het knusse ronde kabouterhuis. Je kunt hier ook een bakfiets 

huren. 

www.boshuisje.be 

Camping Baalse Hei, Turnhout ***
Kleinschalige oase van rust en groen in de Antwerpse Kempen 

met veel gezelligheid en cultuur in de directe omgeving. Kinderen 

kunnen zich verheugen op een zwemvijver, speeltuin en sporten. 

Op de waterfiets of in een roeiboot kun je ronddobberen op de 

roeivijver.

www.baalsehei.be



Camping De Lilse Bergen,  
Lille ****
Kamperen tussen de bomen, met alle troeven voor een 

deugddoende vakantie zoals een zwemvijver en reuzegro-

te speeltuin. Huur een stacaravan, een tipi, een foorwa-

gen, watertent of boomhut! Met zwembad/vijver.

www.delilsebergen.be

Camping Floreal Het Veen,  
Sint Job in’t Goor ****
Deze verzorgde camping ligt aan de oevers van het Kem-

pisch kanaal. Aan animatie geen gebrek dankzij de speel-

tuinen, het kinderspeelbos en zomeractiviteiten. Met spe-

ciale babybadkamer. 

www.florealgroup.be

Camping Floreal Kempen,  
Lichtaart ****
Garant voor een comfortabele vakantie in een bosrijke 

omgeving. Terwijl ouders ontspannen aan de bar met 

terras en veranda, vermaken actieve kinderen zich in de 

speeltuin, op het sportterrein en de petanquebaan.

www.florealgroup.be

Camping Houtum, Kasterlee ****
Slapen in het groen en genieten van een vrije Kempense na-

tuur. Het hippe terras en de comfortabele hangmatten aan 

het kindvriendelijk restaurant versterken het vakantiegevoel.

http://campinghoutum.groepvaneyck.be

De schaapskooi, Lichtaart
Gezellige studio’s met uitzicht op groen en vlakbij de wol-

lige schaapjes. Aaien, verzorgen en voederen zijn onver-

getelijke activiteiten voor heel de familie. Vlakbij attractie-

park Bobbejaanland.

www.schaapskooi.be

Provinciaal Recreatiedomein  
Zilvermeer, Mol *****
Kies maar uit: van een eenvoudige kampeerplaats tot 

comfortabele blokhut. Alles ademt hier vakantieplezier 

voor de hele familie. Een zwemvijver met hagelwit strand, 

watersporten en speeltuinen zorgen voor een onvergete-

lijk verblijf. Je vindt hier ook vijf horecazaken met terras, 

een avonturenpark met kabelbaan en zelfs een speciale 

peuterspeeltuin. Ook bezoekers die hier niet overnachten, 

zijn van harte welkom. 

www.zilvermeer.be

Sunparks Kempense Meren, Mol
Dit mooie vakantiepark met zwemparadijs ligt middenin 

de uitgestrekte bossen en meren van de ‘Stille Kempen’. 

Er zijn bolderkarren, kinderwagens en aanhangfietsen te 

huur. Bezoek zeker ook één van de natuur- of pretparken 

in de buurt. 

www.sunparks.be
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ETEN & DRINKEN 
Rust na een van de dolle activiteiten even uit met een hapje en een drankje en laat je onderdompelen in de 
Kempense gastvrijheid. 

 TOPTIPS

Brasserie Domein De Putten,  
Kasterlee
Driegangen familiemenu met aangepaste versie voor de aller-

kleinsten. Heerlijke maaltijd na een avontuurlijke dagtocht met 

de huifkar, kajak, mountainbike of na het spelen in de speeltuin!

www.domeindeputten.groepvaneyck.be

Havencafé Port Aventura, Mol
Combineer ontbijt, lunch of avondmaal met een boottocht of 

wandeling in de natuur. Keuze uit meerdere kindermenu’s. Vooral 

de desserts zullen de kleinsten doen watertanden.

www.zilvermeerhaven.be

Pluspunt! Alle vakantieparken en recreatiedomeinen 
verwelkomen de hele familie met open armen in 
hun lokale restaurants en cafés, waar kindermenu’s 
en snacks verkrijgbaar zijn. 

 TIPS VOOR LEUKE ACTIVITEITEN

Pretparken bezoeken, wateractiviteiten, fietsen, wandelen, de hele dag door spelen: de Kempen zit 
boordevol actie. 

Bobbejaanland, Kasterlee 
Breng een bezoek aan het plezantste land! Met meer dan 40 at-

tracties vindt iedereen er wel eentje die zijn hart sneller doet 

slaan - van trucks besturen tot spetteren in de wildwaterbaan. 

Alles is erop gericht de hele familie een aangename dag te bezor-

gen – en zelfs honden mogen mee naar binnen. Beperkte ope-

ningsdagen van september tot april. 

www.bobbejaanland.be 

De Averegten, Heist-op-den-Berg 
De Averegten is een uitgebreid natuurpark met picknickplaatsen, 

dierenweiden en speelzones. De perfecte locatie om urenlang te 

struinen en een frisse neus te halen.

www.provincieantwerpen.be

Hidrodoe, Herentals 
Ontdek de wondere wereld van water, lanceer je eigen water-

stofraket, maak een gigantische draaikolk of speel een partijtje 

watervoetbal. Dit belevingscentrum biedt ook rondleidingen in 

meerdere talen aan. 

www.hidrodoe.be

Olmense Zoo, Balen 
De ideale bestemming voor een daguitstap. Van Aap tot Zee-

leeuw: bewonder de mooiste dieren van dichtbij in een natuur-

getrouwe omgeving. Kinderen kunnen zich bovendien uitleven in 

de speeltuinen.

www.olmensezoo.be



Recreatiedomeinen
Speeltuinen en zwembaden in de buitenlucht, dat belooft dolle 

pret bij mooi weer. Avontuur en ontspanning gaan hand in hand 

op deze groene domeinen. Gratis toegankelijk of aan kleine prijs.

- De Keiheuvel, Balen 
www.keiheuvel.be 
Extra’s: kinderboerderij, tal van sportmogelijkheden en cam-

ping.

- De Mosten, Hoogstraten 
www.hoogstraten.be
Met minigolf en kabelbanen. Wandelen en fietsen kan per-

fect in de omliggende bossen.

- Netepark, Herentals 
www.herentals.be 
Neem ook een plons in het grote binnenzwembad.

Varen in Lier 
Ontdek de verborgen hoeken en mooie bruggetjes van Lier van-

af het water. Wat dacht je bijvoorbeeld van een rondvaart in 

een oude palingschuit? Vroeger gebruikten vissers deze boten 

om paling te vissen. Voor wie het niet hip en actief genoeg kan 

zijn: peddel je weg over het water tijdens een sup-tocht (met je 

voeten op een surfplank). 

www.bootjevareninlier.be 
De palingschuit vaart van april tot en met oktober. 

www.visitlier.be 
Een uurtje suppen met de sup-instructeur kan in mei en juni. 

BEREIKBAARHEID 

    De Kempen zijn gemakkelijk bereikbaar 
met de wagen, de trein of bussen van De Lijn. 

ONTDEK MEER
Voor een dagje stad, geraak je vanuit de Kempen 
vlot met de wagen, trein of bus in Antwerpen 
(pagina 10).



LIMBURG
Met een glimlach 
Limburg verrast met afwisselende land-
schappen, een groot aantal speeltuinen en 
familievriendelijk erfgoed om samen te ont-
dekken – zoals in het bekende Openlucht-
museum Bokrijk. Typerend voor deze regio? 
De gastvrijheid en glimlach die zij bewaart 
voor jong en oud. Met de eindeloze fiets- 
en wandelmogelijkheden mag Vlaanderens 
groenste provincie zeker niet ontbreken als 
familievriendelijke bestemming.
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WARM WELKOM IN LIMBURG
-  Limburg blinkt uit in wandel- en fietsroutes, waarvan de meeste ook geschikt zijn voor stap-
pende en trappende families. 

-  Wandel door de straatjes van Tongeren, de oudste stad van België.
-  Kinderen halen hun hartje op in Bokrijk, waar ze de allergrootste speeltuin vinden!
-  Reis terug in de tijd tijdens een bezoek aan de vele historische sites, zoals Alden Biesen. 
-  De vele vakantieparken zijn helemaal gericht op kinderen en hun (groot)ouders. 
-  Breng eens een bezoekje aan het Nationaal Park Hoge Kempen, waar je het Blotevoetenpad 

vindt en waar je de natuur op haar mooist kan ervaren. 

SLAPEN & OPSTAAN 
Logeer in een van de vele vakantieparken of geniet van gezellige kleinere logies. Een ding hebben ze allemaal 
gemeen: de warme, typisch Limburgse gastvrijheid voor heel de familie.

Akkermanshof, Bocholt 
Gratis gastvrijheid in dit uniek gastenverblijf met zicht op de die-

ren in de stal. Actief meehelpen op de boerderij door koeien te 

melken is het hoogtepunt voor kinderen!

www.akkermanshof.be

Center Parcs, Erperheide
Vakantiepark met comfortabele cottages om ’s nachts de batte-

rijen op te laden na een dag vol topactiviteiten, zoals zwemmen, 

duiken spelen, op safari gaan of vissen.

www.centerparcs.be

Hassotel, Hasselt***
Superhip stadshotel in hartje Hasselt. Vlakbij de gezellige win-

kelstraten van de stad. Suites met meerdere kamers beschikbaar.

www.hassotel.be

Landal Mooi Zutendaal
Prachtige vakantiepark. Speelgoed, een speciale slaaphut, en 

zelfs kinderservies en een klein toilet: de kinderbungalows zijn 

van alle gemakken voorzien en op en top familievriendelijk. Met 

zwembad, speeltuinen en avonturenbos buiten.

www.landal.be/parken/mooi-zutendaal
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Molenheide
Familievriendelijk bungalowpark, ideaal voor een onbezorgde 

vakantie. Zeer geschikt als uitvalsbasis voor de pretparken in de 

nabije omgeving.

www.molenheide.be

Vakantiecentrum De Lage Kempen
Een veelzijdig vakantiecentrum in een prachtig natuurgebied 

Bosland. Verschillende vormen van accommodatie en recreatie in 

een groene, rustige omgeving. Met zwembad.

www.delagekempen.be

ETEN & DRINKEN 
In Limburg hoor je buikjes knorren van plezier. Hier kun je blijven genieten van de lokale lekkernijen in een 
rustige of stadse omgeving. Vergeet zeker niet te snoepen van Limburgse vlaaien en stroop, gemaakt met 
het allerbeste fruit uit fruitstreek Haspengouw. 

De Hof, Houthalen
Huiselijk restaurant met kindermenu’s en speelkist. Ontdek hier 

ook het terrarium met kikkers! Buiten wacht kinderen een speel-

tuin en een groot grasveld om stoom af te blazen. 

www.dehof.nl

De Linde, Hasselt
De chefs van dit grand café toveren huisgemaakt gebak en de 

heerlijkste maaltijden tevoorschijn, ook voor kinderen. Vraag er 

naar de waterfietsen, die je kunt huren om over de gracht aan 

de voorzijde te varen. 

www.delindehasselt.nl

Museum Kafee,  
Gallo Romeins Museum, Tongeren 
Ruime brasserie met rustig buitenterras en een gevarieerde kin-

derkaart. Ook de moeite: de gezellige leeshoek met kranten en 

strips nodigt uit om nog iets langer te blijven zitten. 

www.galloromeinsmuseum.be

O’Geros, Genk
De combinatie van de familiale sfeer en heerlijkheden uit de 

Griekse keuken maakt dit restaurant uiterst gemoedelijk. De 

vriendelijke bediening moedigt aan om elkaars gerechtjes te 

proeven en delen. 

www.ogeros.be

Paal 26, Paal-Beringen
Grand café met licht en overdekt terras. Gezellige, veilige speel-

tuin en een menukaart voor kinderen en pubers. Voor speciale 

gelegenheden bestel je een fles kinderchampagne!

www.paal26.be
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 TIPS VOOR LEUKE ACTIVITEITEN
Limburg verwelkomt families met een gevarieerd aanbod aan buitenactiviteiten. Regenweer? Geen 
probleem, de vele zwembaden, oude sites en musea vallen bij alle leeftijden in de smaak.

Fietsen door het water
Fiets samen door het waterrijk gebied. Links en rechts van het 

fietspad kijk je over de waterspiegel heen. Een spetterende erva-

ring waarbij je het water ziet, voelt en ruikt.

www.toerismelimburg.be

Gallo Romeins Museum, Tongeren
Iedereen raakt hier in de ban van geschiedenis, dat kán niet 

anders! Dit prachtige museum brengt het rijke verleden van de 

regio op een interactieve en levensechte manier. Kinderen krui-

pen in een prehistorische hut en mogen archeologische objecten 

opgraven. Naast de permanente collectie vinden er ook geregeld 

boeiende tijdelijke tentoonstellingen plaats.

www.galloromeinsmusuem.be

Kattevennen Cosmodrome
Bij de Genkse toegangspoort tot het Nationaal Park ontdek je 

alles over de kosmos. Kijk door een supertelescoop en zie de zon 

in een heel nieuw licht.

www.toerismelimburg.be

Nationaal Park Hoge Kempen
De natuur in al haar glorie. De uitgestrekte dennenbossen, paar-

se heidevelden, grote waterplassen en bijzondere dieren maken 

van dit schitterend park een buitengewone plek. Hier vind je ook 

het Blotevoetenpad – een speelse route van bijna drie kilometer 

die je zonder schoenen wandelt.

www.rlkm.be

Openluchtmuseum Bokrijk
In dit prachtig groot openluchtmuseum ga je terug naar hoe het 

vroeger was. Sluit aan bij een workshop pottendraaien of brood-

jes bakken. Dicht bij de ingang van het museum vind je een gezel-

lig restaurant, een gratis arboretum en een gigantische speeltuin.

www.bokrijk.be



62

Plopsa Indoor Hasselt
Een bezoek aan dit overdekt themapark zorg voor urenlange 

kinderpret. Klimmen, spelen, dansen, glijden, vliegen… het kan er 

allemaal. Hadden we de bootjes en botsauto’s al genoemd?

www.plopsaindoorhasselt.be

Speelbossen, Voerstreek
De vier speelbossen in de Voerstreek beloven veel groene pret: 

op schattenjacht, proeven van vers fruit en vele speeltoestellen, 

een takkennest en zelfs een boomhut. Bezoek zeker het bos in  

’s Gravenvoeren, dat nieuw werd geopend en voorzien van  

allerlei belevingselementen. In het bezoekerscentrum kunnen  

ouders een draagzak ontlenen voor de jongste kinderen.

www.voerstreek.be

Teseum, Tongeren 
Kom met heel de familie naar de schatkamer van het historische 

Tongeren. Kinderen tot 12 jaar gaan met een interactieve app 

op avontuurlijke schattenjacht. Jongeren boven de 12 jaar stellen 

hun eigen mood board vol selfies samen. 

www.teseum.be

HET LIMBURGS MIJNVERLEDEN
Maak kennis met het unieke verleden van 
de streek, dat zich grotendeels ondergronds 
afspeelt … 

C-Mine
Belevingsparcours in de mijngebouwen van Winterslag. Kinderen 

gaan de diepte in, op zoek naar Cyriel de krekel. De tocht eindigt 

bovenop het 60 meter hoge schachtblok. 

www.c-mine.be

be-MINE 
De best bewaarde mijnsite in België beschikt over een zwempa-

radijs en een museum. Tijdens het museumspel Mijn Verhaal leer 

je alles over het mijnwerkersberoep.

www.bemine.be

BEREIKBAARHEID 

   De weidse natuurdomeinen in 
Limburg zijn gemakkelijk met de wagen bereikbaar 
en je kunt er vaak gratis parkeren. Treinen en 
bussen brengen heel de familie vlot naar de steden.



DMC’S EN INCOMINGS
Deze organisaties bieden pakketten aan op maat  
van families. Op onderstaande websites kan je hun  
contactgegevens terugvinden

www.admire.be
www.aab-allaboutbelgium.be
www.brilliantbelgium.com
www.deboeck-incoming.com
www.eventmasters.be
www.geoffreyvanhulle.be
www.debuckincentives.com
www.focusflanders.com
www.tellus.be
www.brusselsandbeyond.com
www.gent-watertoerist.be

 www.vostravel.be

Nog meer inspiratie over familievriendelijke uit-
stappen vind je op

www.herita.be
www.cultuurnet.be
www.riebedebie.be 
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ASIA
CHINA Li Xin
li.xin@visitflanders.com.cn 
+86 (0)10 8442 5744

JAPAN 
Junko lida 
tvltyo-iida@visitflanders.jp
+81 (0)33237 7732

INDIA 
Dheera Majumder-Mitra
dheera@mileage.in
+91 (0)22 26731197

BRAZIL
Katrien Dejonghe
katrien.dejonghe@visitflanders.com
+32 (0)2 504 25 03

CENTRAL EUROPE 
(AUSTRIA, SWITZERLAND, SLOVAKIA)
Alexandra Raab-Frostl
alexandra.raabfrostl@visitflanders.com
+43-1-5960660-20

FRANCE
Anthony Forest
aforest@visitflanders.com
+33 (0)1 56 89 14 45 

GERMANY
Britta Weidemann
trade.de@visitflanders.com
+49 (0)221 270 97 41

ITALY
Mayra Caroppo Venturini
mayra.caroppo@vistflanders.com
+39 (0)2 97381754

RUSSIA
Pedro Waeghe
pedro.waeghe@visitflanders.com 
+32 (0)2 504 04 38

SCANDINAVIA
TRADE Lynn Dauwe
lynn.dauwe@visitflanders.com
+32 (0)2 504 05 20 

SPAIN
Judit Sala
judit.sala@visitflanders.com
+34 (0)93 508 59 92

THE NEDERLANDS
Joke Nivelle & Ingrid Bokma
joke.nivelle@visitflanders.com
+32(0)2 504 05 06
ingrid.bokma@visitflanders.com 
+31 (0)70 416 81 11

UNITED KINGDOM & IRELAND
Lisa Thomas
lisa.thomas@visitflanders.com 
+44 (0)20 7307 7733

USA
Marco Frank
marco.frank@visitflanders.com 
+1 (0)646 4487 164


