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Met de nadruk op vakantie. Relax, zit neer (of net niet), 

trakteer jezelf op tijd, geniet en ontdek. Maar daar 

stopt het niet. Bij ons is vakantie meer dan genieten, 

onthaasten en wegdromen. Bij ons is vakantie je blik 

verruimen. Terwijl de wereld hier aan je voeten ligt, gaan 

er ook nieuwe werelden voor je open. Maak je klaar voor 

een reis vol verwondering en verhalen voor het leven. 1   Hier ben je welkom

2   Hier ervaar je 100% vakantie

3   Hier sta je verwonderd

4   Hier krijg je alle mogelijkheden

5   Hier reis je duurzaam

Dit is  
Vlaanderen 
Vakantieland.

INHOUD

Dit DNA-document omschrijft de 5 hoofd eigenschappen 

van Vlaanderen Vakantieland. Een eigenschap staat 

nooit op zichzelf, maar wordt altijd gesterkt door de 

andere eigenschappen. Vlaanderen Vakantieland ademt 

en leeft de unieke mix van deze 5 eigenschappen.
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Laat je in de watten leggen door de vele sympathieke uitbaters 

die ons Vakantieland rijk is. Jij bent onze gast en we ontvangen je 

met open armen. Dat doen we omdat we het graag doen. Met 

hart en ziel zelfs. Hier gaan we verder dan een lekker ontbijt en 

een mooi gedekt bed. We vragen hoe het met je gaat en wat we 

voor jou kunnen betekenen. We zijn betrokken en nieuwsgierig, 

dus vertel ons ook jouw verhaal. En we nemen je natuurlijk 

ook zélf mee op sleeptouw. We vertellen jou wie we zijn en 

delen onze geheime tips: van de beste eetadresjes en lokale 

cuisine tot de mooiste natuurlocaties en de strafste activiteiten. 

Laat jouw verhaal bij ons achter, en neem ons verhaal mee 

naar huis. Ja, dat is wat gastheerschap voor ons betekent. 

Hier ben je 
welkom
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Verwennerij

Gastheerschap

Verhalen  
delen
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Ons geheim voor 100% vakantiegevoel? Voordeur dicht, 

vakantiemodus aan! Vergeet lange vluchten en zware 

autoritten, bij ons is àlles vlakbij. Hier geniet je van het 

eerste tot het laatste moment van vakantie. Wil je echt 

alles uit je vakantie halen? Boek dan een of meerdere 

nachten en laat je volledig onderdompelen in Vlaamse 

vakantiesferen. Want de beste manier om ons vakantieland 

onbezorgd te ontdekken, is door er te verblijven.

Hier ervaar je 
100% vakantie
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Onbezorgd 
reizen

Verblijfstoerisme

100% vakantie, 
vlakbij
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Hier ervaar je niet alleen 100% vakantie, hier doe je ook een 

pak nieuwe indrukken op. Vlaanderen barst van creativiteit 

en ondernemerschap. Je zal zien: hier lopen we over van 

goesting en inspiratie. We dagen onszelf uit om te innoveren 

en vernieuwende ideeën uit te werken. Soms met een hoek 

af, maar altijd dicht bij onszelf. Van unieke verblijfsconcepten 

tot indrukwekkende belevingen. Van krachtige kunst 

tot de hipste hotspots. We blazen je van je sokken.

Hier sta je 
verwonderd
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Vernieuwing en innovatie

Creativiteit 
en inspiratie

Hip en hedendaags
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De echte Vlaamse magie zit in de simpele dingen. In goddelijke 

streekproducten en vergeten natuurpracht. In onthaasten: 

genieten van een boek op een terrasje of een lange wandeling. 

In ons vakantieland leer je om terug te kijken naar de grootsheid 

van gewone dingen. Maar ook wie fan is van het buitengewone 

komt aan z’n trekken. Hier vind je een rijke waaier aan 

activiteiten, indrukken, plekjes en culturen. Enkel wandelen 

en fietsen? Natuurlijk niet. Ook hotspots en erfgoed. Cultuur 

en stad. Natuur en bos. Sporten of niets doen. Veel lawaai, 

en ook veel stilte. Proeven. Uitproberen. Doen en ervaren. 

Trekpleisters, én verborgen parels. En voor een wereldreis 

van formaat rijg je gewoon onze kunststeden aan elkaar. Je 

dacht dat je Vlaanderen kende? Je hebt nog geen idee…

Hier krijg je 
alle mogelijk-
heden
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Divers en breed aanbod

Voor elk wat wils

Ongewoon 
gewoon
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Hier reis je 
duurzaam

5
In Vlaanderen geloven we dat reizen ook anders kan. Geen 

platgetreden paden en overspoelde terrassen. Wij gaan 

voor verborgen plekken ontdekken, voor echte verbinding 

tussen mensen en met de natuur. Alleen zo kan reizen 

nóg meer meerwaarde bieden voor zowel bezoekers als 

locals en ondernemers. Niet louter het commerciële, maar 

veeleer het kwalitatieve, het creatieve en de ontmoeting. 

Zo reis je bijvoorbeeld in alle rust met de trein, te voet 

of met de fiets. Onderweg geniet je van het typische 

Vlaamse landschap. Op je reis ontdek je verborgen parels 

zoals lokale markten en winkels. Geniet lokaal, steun en 

ontmoet de locals. We delen graag onze beste tips!
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Lokaal en menselijk

Groen en 
bewust

Slow 
traveling
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3 VOORBEELDEN OM METEEN OP STAP TE GAAN

Klaar om te reizen?  
Start!
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Een ideale reis in Vlaanderen Vakantieland voor…

De ontdekkers
Tussen Gent en Antwerpen kronkelt de Schelde, een prachtige ketting met blauwe en groene parels. Ah, het 

Scheldeland. Niets beter dan een meerdaagse roadtrip met de fiets om deze regio te ontdekken. De sportieve 

ontdekkers springen bij het kanaal in Leuven op hun tweewielers en vreten kilometers langs het water. Via 

Mechelen naar Rupel, oversteken met de veerboot in Schelle-Wintam om vervolgens langs de Schelde en 

de Durme verder te genieten van het Oost-Vlaamse landschap. Langs de route botsen de ontdekkers op de 

origineelste slaapplekjes bij het water. De ideale uitrustplek om energie te tanken voor de volgende dag! De 

welverdiende pauzes worden gevuld met toffe ontdekkingen en ontmoetingen. Wat dacht je van een stop bij de 

Batteliek? Deze nieuwe brouwerij in de kerk van Battel is een project van brouwerij Het Anker. Van smakelijke 

vernieuwing gesproken. In De Schorre in Boom is er dan weer ruimte voor kunst en cultuur. Plots sta je hier oog in 

oog met de trollen van kunstenaars Thomas Dambo. Bekomen van al het avontuur doe je in geweldige natuur. Breng 

een bezoekje aan de stiltegebieden in Hingene en het Noordelijk Eiland. Klinken op een stevige ontdekkingstocht 

doe je in sfeervolle horecazaken zoals In de Root en Koningsrek Zates. De uitbaters zijn benieuwd naar je verhalen! 
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Een ideale reis in Vlaanderen Vakantieland voor…

De citytrippers
Citytrip-alert! Deze vriendinnen hebben nood aan een mini-break. Antwerpen, here we come! Hun weekendje 

start bij het hippe hotel YUST in Oud-Berchem. Bagage droppen en al een glimp opvangen van het prachtige 

interieur. Van hieruit gaat het rechtstreeks naar de brunch. Hadden we al gezegd dat je in Antwerpen de wereld kan 

proeven? Bij Nordica 31 in Antwerpen-Zuid krijg je Scandinavische koffie en andere Noorse lekkernijen op je bord. 

De ideale plek om bij te babbelen met een lekkere tas koffie. En dan duiken de dames de stad in. Ze brengen een 

bezoekje aan de galerijen op het Nieuw-Zuid, een nieuwe stadswijk in volle ontwikkeling. Met een gehuurde fiets 

trappen ze langs de aangelegde kaaien naar het Eilandje. Geen betere plek om de sfeer aan het water op te snuiven 

dan in Bar Paniek. De geslaagde eerste dag wordt afgesloten in de Veranda: genieten van een seizoensgebonden 

menu en klinken met een goed glas wijn. Morgen op het programma? Een voormiddag brocante shoppen in de 

winkeltjes in de Kloosterstraat. En een namiddag kunst en cultuur opsnuiven in FOMU, het MoMu of het MHKA. Nog 

even chocolade scoren bij topchocolatier Jisk vooraleer ze terug huiswaarts keren. En of het deugd heeft gedaan! 
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Een ideale reis in Vlaanderen Vakantieland voor…

Families en vriendengroepen
Een tripje met de hele familie? In Vlaanderen Vakantieland vind je een ruim aanbod aan 

vakantiewoningen. In de Kempen is vakantiewoning De Duivenmelkerij de ideale uitvalsbasis 

voor een weekje genieten. Leuke kamers, een gezellige living, een grote eettafel en een tuin om 

in te ravotten… Plaats genoeg voor het hele gezin, oma en opa incluis! Op het programma? Mooie 

fietstochten langs knooppunten en bezoekjes aan de prachtige natuurgebieden die de Kempen 

rijk is. Bevers spotten en het Totterpad trotseren in het Grote Netewoud. Surfen op het zand in de 

uitgestrekte landduinen. Een dagje uitwaaien op vespa’s, en een dagje cultuur opsnuiven in de 

abdij van Averbode. Rommelmarktjes afstruinen en genieten met een ijsje van de lokale ijshoeve 

in de hand. En ‘s avonds zitten we na te praten rond het vuur. Genieten van gezellig samenzijn! 
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Vlaanderen Vakantieland is de samenwerking tussen de 5 provinciale toeristische diensten (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, Limburg 
en Vlaams-Brabant), de 5 kunststeden (Leuven, Gent, Antwerpen, Brugge en Mechelen), Toerisme Vlaanderen en Logeren in Vlaanderen. Samen vormen ze 
de de niet-aflatende, permanent enthousiaste stem die je inspireert en motiveert om op vakantie te gaan in eigen land. We laten heel reisgraag Vlaanderen 
kennismaken met ons aanbod en benadrukken alles wat niet voor de hand ligt. Zo zetten we deze bestemming als volwaardige vakantiebestemming op de kaart.

Vlaanderen Vakantieland is een gedeponeerd merk, dat eigendom is van vzw Logeren in Vlaanderen.


