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Groepsarrangementen:
vijf formules
We presenteren je graag een vijftal voorbeelden van mogelijke
groepsarrangementen. Laat je bij voorkeur begeleiden door een gids.
Die kan je nog meer de geheimen van een plek en de stad leren kennen.
Gidsbeurten tijdens wandelingen en bezoeken aan historische sites
en musea kunnen voor groepen tot 25 personen per gids, aan € 85 per
gidsbeurt, tenzij anders vermeld. De wandelingen zelf duren gemiddeld
2 uur.

1. KORTRIJK ONTDEKKEN
Kortrijk is vele dingen: Groeningestad,
hart van de Leiestreek, elegant
shoppingparadijs, gevarieerde cultuurleverancier, zuiderse terrasjesstek,
vlascentrum met wereldfaam, stad
van innovatie, creatie en design … en
nog zoveel meer. Kortom, hoog tijd dat
je Kortrijk zelf beleeft en kennismaakt
met al zijn facetten!
10 uur: aankomst in Kortrijk
10.30 uur: stadswandeling ‘Kortrijk ontdekken’

Maak kennis met het centrum van de stad en bezoek
– alles op wandelafstand – het stadhuis, het belfort,
de Broeltorens aan de verlaagde Leieboorden, de OnzeLieve-Vrouwekerk, de Sint-Maartenskerk en andere
pareltjes.

14 uur: Beleef 1302: Opstand-Slag-Keerpunt

Beleef de Guldensporenslag en de groei en bloei van
het Graafschap Vlaanderen alsof je er zelf bij was!
Multimediale en vernieuwende technieken dompelen je
helemaal onder in de geschiedenis van de graven van
Vlaanderen en de aanleiding tot de Guldensporenslag.
VR-brillen, touchscreens, maquettes en vitrines
schotelen je een genuanceerd verhaal voor. Het absolute
topstuk van de opstelling is de kist van Oxford.
›

Info en reservatie: zie p. 8

15.30 uur: bezoek aan het Begijnhof:
kijkwoning en het belevingscentrum

Het unieke Sint-Elisabethbegijnhof uit 1238 is een oase
van stilte en rust in het hart van de stad.
Deze erfgoedparel telt een veertigtal huizen en staat op
de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het belevingscentrum
toont een ander aspect van het begijnenleven.
›

Info en reservatie: zie p. 7

12.30 uur: middagmaal

We hebben enkele horecasuggesties voor groepen.
›

Meer info: zie p. 22

Tip
Voor leuke shoppingadresjes en horecaspots:
www.toerismekortrijk.be
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2. HET VLAS IS VAN ONS!
TEXTURE is het moderne museum
van vlas en textiel, op een unieke
locatie in een vlasverzendhuis uit 1912.
Texture vertelt over de linnen- en
vlasnijverheid. Een verhaal met sterke
wortels dat getuigt van straf vak- en
ondernemerschap, van gedurfde
innovatie en wendbaarheid en van
zichzelf voortdurend heruitvinden. Je
ontdekt de actuele toepassingen van
vlas en de ontwikkeling van de streek
door die vlasnijverheid.
10 uur: aankomst in Kortrijk
10.30 uur: bezoek aan Texture,
museum van vlas en textiel

Een bezoek aan Texture start in de Wonderkamer: een
speels laboratorium over vlas in je dagelijkse leven. Je
ontdekt in welke producten vlas allemaal is verwerkt.
4

Kijken, voelen, lijnzaadolie proeven, uittesten en
ontdekken. De Leiekamer presenteert het verhaal van de
linnen- en vlasindustrie met authentiek beeldmateriaal,
warme getuigenissen en intrigerende objecten. Onder het
gouden dak ligt de Schatkamer. Hier geniet je vooral van
de topstukken uit de collectie: damasten, kant, handwerk
en fijne weefsels.
›

Info en reservatie: zie p. 7

12.30 uur: middagmaal

We hebben enkele horecasuggesties voor groepen.
›

Meer info: zie p. 22

14.30 uur: wandeling ‘Metamorfose van een stad’

Deze wandeling focust op de huidige metamorfose
van de stad. Maak kennis met recente stadsvernieuwingsprojecten, heraanleg van de openbare
ruimte, K in Kortrijk … Met als slagader de Leie kreeg
Kortrijk een nieuwe aanblik met nieuwe bruggen en
groenaanleg van de Leieboorden. Paradepaardjes zijn de
verlaagde Leieboorden, de Collegebrug, en de skatebowl.
Ze tonen dat de stad zijn rivier op een trendy manier
herontdekt.

3. KORTRIJK ANDERS BEKEKEN
Bekijk Kortrijk eens op een niettraditionele manier en val van de ene
verrassing in de andere. Dit
arrangement is een leuke variant
voor de actievelingen én voor de
Kortrijkkenners die de stad nog beter
en anders willen leren kennen.
10 uur: aankomst in Kortrijk
10.30 uur: wandeling ‘Kortrijk Creative City Tour’

Een rondleiding waarbij je ontdekt waarom Kortrijk lid is
van het UNESCO Creative Cities Network in het domein
design. Maak kennis met unieke landmarks, creatieve
hotspots en opvallende vernieuwingen in de bruisende
stad. Het wordt een ontdekkingstocht waarbij creativiteit,
design, innovatie en kunst centraal staan.

12.30 uur: middagmaal

We hebben enkele horecasuggesties voor groepen.
›

Meer info: zie p. 22

14 uur: stadsspel ‘Voor geboren winnaars’

De meest interactieve manier om de stad te bezoeken!
De gids deelt de groep op in kleine teams. Deze nemen
het voor de duur van de tocht tegen elkaar op. De gids
vertelt grappige verhalen en koppelt daar steeds een
vraag aan. Onderweg daagt hij de deelnemers ook uit
in een aantal doe-opdrachten zoals eendjes vissen,
hinkelen en jenever proeven. De wandeling eindigt in
een leuk café waar de winnaars gevierd en de verliezers
getroost worden.
›
›
›
›

Duur: 2 of 3 uur
Prijs: op aanvraag
Deelnemers: tot 25 personen per gids
Info en reservatie: Vizit | +32 (0)9 233 76 89 info@vizit.be |
www.vizit.be

OF

14 uur: Urban Golf, stadsgolf op jouw maat

Dit is een boeiende en uitdagende activiteit voor een
brede doelgroep. Na een golfinitiatie ga je samen op
stap langs een verrassend parcours, al golfend door
de stad. Het parcours wordt op maat uitgestippeld. De
begeleiders kennen elk hoekje van de binnenstad en
vertellen je er graag de geschiedenis bij.
›

Info en reservatie: zie p. 21

4. ZOMER IN KORTRIJK
Kortrijk, creatieve stad aan de Leie.
De stad leeft aan en op het water.
Bekijk Kortrijk vanuit verschillende
perspectieven met dit nieuwe
arrangement.
10 uur: aankomst in Kortrijk
10.30 uur: wandeling ‘Erop en eronder’

Dit is een rondleiding voor wie geen schrik heeft van een
trapje meer of minder. De gids neemt je mee in een
middeleeuwse kelder en focust verder op de torens in de stad.
Een bezoek aan een van de Broeltorens of aan het belfort
hoort daar zeker bij. Het hoogtepunt van deze wandeling is
vast en zeker de beklimming van de Sint-Maartenstoren. Je
wordt er beloond met een prachtig vergezicht!

12.30 uur: middagmaal

14 uur: activiteit op het water

Beleef een leuke namiddag en ontdek Kortrijk vanop de
rivier de Leie. Kies ofwel voor een begeleide stand-uppaddle tocht, SUP ofwel voor de unieke nieuwe ervaring
‘tanking’. Tanking is een leuke sensatie die al jaren een
begrip is in Nebraska en omstreken. Peddel samen in een
stock tank op de Leie of laat je gewoon meedrijven met
de stroom. (optioneel hapje en drankje).
›
›

Meer info en reservatie: zie p. 20
Deze activiteit op het water kan je doen van juni tot en met september.

OF

14 uur: fietstocht

Ontdek Kortrijk en de nabije omgeving met de wind in
de haren op een tweewieler en kies uit het aanbod van
fietstochten met een gids.
›

Meer info en reservatie: zie p. 13

We hebben enkele horecasuggesties voor groepen.
›

Meer info: zie p. 22

Tip
Sluit je dag af op een leuk terrasje of een
ander zomers plaatsje: www.toerismekortrijk.be
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5. OP ZWIER MET KARAKTERVOL BIER
Vakmanschap werpt smaakvolle
vruchten af: laat je smaakpapillen goed
prikkelen bij een bezoek aan brouwerij
Omer Vander Ghinste. Ontdek daarna
de Kortrijkse binnenstad en kom meer
te weten over zijn biergeschiedenis.
Of wie weet wordt je Kortrijkse
vocabulaire uitgebreid?

15 uur: stadswandeling ‘Preus ip Kortrik’

9.30 uur: aankomst bij brouwerij Omer Vander Ghinste

Ontdek het hart van Kortrijk en de oude biergeheimen van
de stad aan de Leie.

10 uur: bezoek aan de brouwerij

Tijdens de rondleiding maak je o.a. kennis met het Visitor
Center, de brouwzaal en de brouwerijtoren met zicht op
het glooiende Bellegemse landschap. Tijdens en na de
rondleiding is er een degustatie voorzien.
›

Info en reservatie: zie p. 14

12.45 uur: middagmaal in Bellegem of Kortrijk centrum
We hebben enkele horecasuggesties voor groepen.
›
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Meer info: zie p. 22

Een gids neemt je mee door het centrum van de stad
en praat honderduit over de oorsprong van typisch
Kortrijkse uitdrukkingen. Ook de bijnamen van de
Kortrikzoans en de Kortrijkse specialiteiten komen aan
bod. En de buzze, wat was dat ook alweer? Dit en nog
veel meer verneem je in ‘Preus ip Kortrik’. We zien wel
woa damme utkomn.
OF

15 uur: Bierwandeling, bierverhaal en stadsbezoek
in een wandeling

OF

15 uur: Sneukelen met stijl

Kuier door Kortrijk van winkeltje naar winkeltje om de
lekkerste specialiteiten te proeven: chocolade, kaas,
gebak … Tussendoor wijst de gids je op de meest pittige
details, historische weetjes en karakteristieke anekdotes
bij de bezienswaardigheden die Kortrijk bijzonder maken.
›

Meer info en reservatie: zie p. 11

Stel zelf jouw
arrangement
samen
MUSEA EN BEZIENSWAARDIGHEDEN
Kortrijk heeft een rijke geschiedenis.
Een bezoekje aan Texture of het
belevingscentrum van het Begijnhof is
een absolute aanrader. Sinds juli 2022
is er nog een topper bijgekomen:
‘Beleef 1302’!
Texture, museum van vlas en textiel
Texture vertelt over de linnen- en vlasnijverheid. Een
verhaal met heel sterke wortels dat getuigt van straf
vak- en ondernemerschap, van gedurfde innovatie en
van zichzelf voortdurend heruitvinden. In drie kamers,
ingericht in een authentiek vlasverzendhuis (1912), ontdek
je de revolutionaire ontwikkeling die de vlasnijverheid in
deze streek teweegbracht. Het verleden zal je verrassen
maar ook de verhalen van vandaag en morgen zullen je
verbazen en inspireren.
›
›

›
›

Duur: 1,5 uur
Prijs: individueel ticket: € 8 p.p. | groepen vanaf 15 personen,
65+ en studenten: € 6 p.p. | kinderen t.e.m. 12 jaar: gratis
(gidsbeurt kan optioneel bijgeboekt worden)
Open: dagelijks 10-17 uur, gesloten op maandag en op 24, 25,
31 december en 1 januari
Info en reservatie: Texture, Noordstraat 28 | +32 (0)56 27 74 70 |
texture@kortrijk.be | www.texturekortrijk.be

Begijnhof met belevingscentrum
Het unieke Sint-Elisabethbegijnhof uit 1238 is een oase
van stilte en rust. De site telt een veertigtal huizen en
staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Vlak na de
inkompoort werd een kijkwoning ingericht die illustreert
hoe de begijnen leefden rond het einde van de 19e eeuw.
Een eindje verder in het begijnhof vind je op de benedenverdieping van de Sint-Annazaal het belevingscentrum
dat een ander aspect van het begijnenleven toont. Het
klassieke beeld van de vrome begijnen wordt vervangen
door dat van een autonome gemeenschap van sterke,
onafhankelijke vrouwen. Een mix van authentiek erfgoed
en moderne mediatechnieken geeft een volledig nieuwe
interpretatie aan het begrip ‘begijnhof’. We bezoeken het
begijnhof en het belevingscentrum met een audiogids.
›
›
›
›

Duur: 45 minuten
Optie audiogids: € 3 p.p., mits reservatie (tot 25 stuks
beschikbaar) (gidsbeurt kan optioneel bijgeboekt worden)
Open: dinsdag tot zondag 10–17 uur, gesloten op maandag
Info en reservatie: Sint-Elisabethbegijnhof, Begijnhofstraat 2 |
begijnhof@kortrijk.be
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Beleef Kortrijk 1302 : Opstand-Slag-Keerpunt
Beleef de Guldensporenslag en de groei en bloei van
het Graafschap Vlaanderen alsof je er zelf bij was!
Multimediale en vernieuwende technieken dompelen je
helemaal onder in de geschiedenis van de graven van
Vlaanderen en de aanleiding tot de Guldensporenslag.
VR-brillen, touchscreens, maquettes en vitrines schotelen
je een genuanceerd verhaal voor. Het absolute topstuk
van de opstelling - de kist van Oxford - is dé ideale opstap
naar de vele verschillende manieren waarop de slag
verder verteld werd. Ontdek ten slotte welke weg de slag
en de klauwende leeuw afgelegd hebben om een symbool
van Vlaamse identiteit te worden.
›
›
›
›
›

Duur van het multimediale luik: 45 minuten
Prijs: gratis (gidsbeurt kan optioneel bijgeboekt worden)
Deelnemers: tot 25 personen per halfuur
Open: dagelijks van 13-17 uur, maandag en donderdag vanaf
10 uur (ten laatste binnen om 16.15 uur voor de film)
Info en reservatie: Toerisme Kortrijk

Sint-Maartenskerk en -toren
De spitse toren van de Kortrijkse Sint-Maartenskerk - 83 m
hoog - duikt al van heel ver op als baken voor iedere
bezoeker aan de Leiestad. Je kan de toren gratis bezoeken
mits reservatie. Eerst beklim je 246 treden (er is geen lift)
maar het uitzicht maakt dat meer dan goed! De kerk zelf
heeft een rijke verhalengeschiedenis.
›
›
›
›

Prijs: gratis (gidsbeurt kan optioneel bijgeboekt worden)
Deelnemers: tot 25 personen per halfuur
Open: dagelijks van 13-17 uur, maandag en donderdag vanaf 10
uur (ten laatste binnen om 16.15 uur voor de film)
Info en reservatie: Toerisme Kortrijk

Baggaertshof
Het Baggaertshof is een pittoresk beluik, verborgen in de
schaduw van K in Kortrijk. Joossine Baggaert stichtte de
site in 1638 als uitweg voor weduwen en vrouwen die niet
zelf in hun onderhoud konden voorzien. De bewoonsters
moesten zich aan een aantal huisregels houden, met
een zuiver leven en harmonie onder de inwoonsters als
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hoofddoel. Het Baggaertshof bereik je via een steegje aan
de Sint-Jansstraat. Het bestaat uit een handvol huisjes,
opgesteld rond een binnenkoer met kapel en kruidentuin.
Tot op vandaag is de authentieke sfeer bewaard gebleven.
Je kan er even bezinnen in de kleine kapel of de goed
onderhouden kruidentuin bewonderen.
›
›
›

Prijs: gratis (gidsbeurt kan optioneel bijgeboekt worden)
Open: dinsdag-donderdag & weekend van 14 tot 17 uur (tot 18 uur
van april tot september). Gesloten op feestdagen.
Info en reservatie: Toerisme Kortrijk

Preetjes molen
De vlasmolen gebouwd in 1866 door Ivo Deprez is
momenteel de enige vlaszwingelmolen in Europa en
vermoedelijk uniek in de wereld. Het zwingelen van
het vlas dient om de gebroken houtdeeltjes door een
kappende beweging uit het gebrakelde vlas te slaan
zodat de vezels volledig vrijkomen. De molen werd
gebruikt tot 1914 en is nu een beschermd monument.
›
›
›
›
›

Duur: 45 minuten
Prijs: € 3 p.p., minimum € 30 voor groepen
Deelnemers: tot 15 personen
Open: enkel te bezoeken op afspraak
Info en reservatie: Hoge Dreef, Heule | + 32 (0)56 27 74 70
texture@kortrijk.be

Internationale Rozentuin
Winnaar prestigieus label ‘Garden of Excellence’
De rozentuin ligt midden het historische groen van het
kasteelpark ’t Hooghe. Hij omvat een proeftuin, een
demonstratietuin en een historische tuin. In de proeftuin
worden jaarlijks meer dan 100 nieuwe rozencreaties van
Europese selectiehuizen geplant en later beoordeeld door
een professionele jury. De beste roos wordt bekroond
als ‘Gouden Roos’. In de demonstratietuin vind je een
tweehonderdtal rozenvariëteiten.
›
›
›

Prijs: gratis (gidsbeurt kan optioneel bijgeboekt worden)
Beste periode om te bezoeken: van juni tot half september
Info en reservatie: Toerisme Kortrijk

THEMAWANDELINGEN MET GIDS
Je kan in je eentje wat ronddwalen, maar van een wandeling met een gids steek je
net iets meer op. Nu alleen nog een thema op jouw maat uitkiezen!
Gidsbeurten kunnen voor groepen tot 250 personen per gids, aan € 85 per
gidsbeurt, tenzij anders vermeld. De wandelingen duren gemiddeld 2 uur.
Info en reservatie: Toerisme Kortrijk

SUGGESTIES
In de groepsarrangementen komen al
enkele toppers van stadswandelingen
aan bod: Kortrijk ontdekken,
Metamorfose van een stad en de
Kortrijk Creative City Tour. Maar er is
meer. We stellen graag onze extra
suggesties aan je voor.
Guldensporenwandeling
De ‘Slag bij Kortrijk’ vond plaats op woensdag 11 juli
1302. Deze veldslag kaderde in een langdurig conflict
tussen de Franse kroon en de Vlaamse graven en was
een reactie tegen het brutale optreden van het Franse
bezettingsleger. Alle plaatsen die herinneren aan deze
periode worden bezocht en in hun historische context
geplaatst. Ook de vernieuwde interesse voor de Vlaamse
geschiedenis in de 19de eeuw komt aan bod.

Kortrijk 1382-1482
In 1382 nam de Franse Koning revanche voor de
nederlaag van zijn troepen in 1302. Na de slag van
Westrozebeke werd Kortrijk door het Franse leger
grondig geplunderd en vervolgens platgebrand. Voor
Kortrijk breekt nadien de Bourgondische periode aan.
Onder de beruchte hertogen wordt de stad terug
opgebouwd van nul. Zo’n 70 jaar lang is de stad één grote
bouwwerf. We lopen langs de locaties die herinneren
aan die periode. Enkele tijdskronieken helpen ons een
beeld te vormen van hoe het eraan toeging tijdens deze
bewogen eeuw.

te ontplooien of gratis onderwijs te bieden in periodes
waarin kinderarbeid schering en inslag was. Ook als
kunstenares hebben vrouwen naam gemaakt. Het wordt
een tocht naar plaatsen en beeltenissen van vrouwen en
hun historie.

Illustere Kortrijkzanen
Wist je dat George Washington geboren en getrouwd is
in Kortrijk? En dat de geestelijke vader van Lucky Luke
ook uit Kortrijk komt? Wist je dat ook Hugo Claus en
Hendrik Conscience ooit in Kortrijk woonden en beiden
daarover een boek schreven? Wist je dat Kortrijk de stad
is waar Jan Palfijn en Roeland Savery werden geboren
en nog veel anderen die op één of andere manier
hebben bijgedragen aan onze kleurrijke geschiedenis? Je
verneemt er alles over tijdens deze klassieke historische
wandeling door de Kortrijkse binnenstad.

Tussen Kortrijkse lakens
Laat je niet misleiden door de titel van deze wandeling.
Het gaat niet over de Kortrijkse lakenhallen en de
lakennijverheid. Maar wel over hoe mensen van elders
vroeger en nu tijdelijk onderdak vonden in Kortrijk.
Van pelgrims tot toeristen, van vluchtelingen tot
migranten. Een rondleiding langs passantenhuizen,
logementshuizen, hotels en B&B’s.

Straffe madammen
In het verleden traden enkele markante vrouwen op de
voorgrond. Sommigen drukten een duidelijke stempel
op het beleid van de stad of het graafschap. Anderen
hadden de kracht om hospitalen en passantenhuizen
met heel schaarse middelen te besturen, begijnhoven
9

De Leie en Kortrijk
Sinds de vroege middeleeuwen al wordt de Leie als
scheepvaartweg gebruikt. Zo kon Kortrijk zich als
belangrijk handelscentrum ontwikkelen. Door de
eeuwen heen had de Leie invloed op het economische en
culturele leven, op zijn architectuur en verstedelijking.
De impact van de rivier op Kortrijk is nog nooit zo groot
geweest als sinds de recente Leiewerken. Wat startte als
een grootschalig infrastructuurproject, is uitgegroeid tot
een weldoordachte metamorfose van een stad die zijn
rivier op een eigentijdse manier heeft herontdekt.

Groen in de stad
Studies over de woonkwaliteit van steden tonen aan hoe
belangrijk de aanwezigheid van groen en parken is in een
stedelijke omgeving. De laatste decennia heeft Kortrijk
ook hierop ingezet. Erkende tuinarchitecten hebben
bestaande parken gerenoveerd, een groene gordel werd
in de stad aangelegd. Samen met een gids wandel je
langs grote realisaties, maar ook langs kleinere, soms
verborgen plekjes. Een wandeling die mee evolueert met
de seizoenen.

K-Town Streetart walk
Is Jam confituur? Is Banksy om op te zitten? Is Haring een
vis? Moet je overgeven van een Throw-up? Is Jeps een
West-Vlaamse vervoeging van ja? Spuit Intvis inkt? Je
krijgt alle antwoorden op deze vragen, maar ook heel wat
andere weetjes over streetart tijdens deze wandeling
door Kortrijk.

Kortrijkse cultuurtempels
of Muziekcentrum Track
Cultuur manifesteert zich soms op plaatsen en manieren
die je niet zou verwachten. Kortrijk kent door de eeuwen
heen een rijke culturele beleving. Van rederijkers, toneel,
muziek, tempelverering tot groot in bloot. Van ernstig tot
frivool. De gids vertelt je er alles over.
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Zie Mie toer
De Zie Mie-toer is een prachtige route met een
vleugje kunst langs een 20-tal beeldjes van
de hand van Mie Bogaerts en leuke teksten
van schrijver Joris Denoo, begeleid door de
kunstenaars Mie en Joris zelf. Combineer cultuur,
gezondheid, humor, taal en gezelligheid in de Zie
Mie toer en maak kennis met De Tuimelaar, De
Leiepisser, De Tooghanger, De Vlasschaard, Nelsie,
Karaboeja, De Skater en vele andere.
›
›
›

Duur: 3 uur
Prijs: € 20 per persoon, max. € 240 per groep
Info en reservatie: +32 (0) 495 52 20 50|
mie.bogaerts@telenet.be

Kortrijk en de koers
Welke wereldkampioenen hebben er in Kortrijk
gewoond? Waar logeerden Peter Sagan en Fabian
Cancellara? Waar was het café van Briek Schotte?
Welke wielermonumenten wonnen de lokale klasbakken Gerard Debaets en Germain Derycke? Kan
je Kortrijk linken aan Tom Boonen, Johan Museeuw,
Greg LeMond en Marco Pantani?
Je komt het allemaal te weten tijdens deze
wielerwandeling. Het parcours loopt langs diverse
locaties in het centrum. Je ziet het oude én het
nieuwe Kortrijk terwijl je van alles verneemt over
coureurs van vroeger en renners van nu.
›
›
›

Duur: 2,5 uur
Prijs: € 80 per gids
Info en reservatie: +32 (0) 491 13 18 60|
racingletterbeek@hotmail.com|
www.racingletterbeek.weebly.com

CULINAIRE WANDELINGEN MET GIDS
Kortrijk verwent je smaakpapillen. Ontdek op deze pagina’s enkele heerlijke
culinaire activiteiten. Bij elke wandeling vertelt de gids leuke verhalen en
historische anekdotes terwijl je lekker smult. Smakelijk!
Prijs: op aanvraag
Info en reservatie: Vizit | +32 (0)9 233 76 89 | info@vizit.be | www.vizit.be
Lunchpromenade

A’petit voor geboren winnaars

Een formule waarbij we twee wandelingen combineren:
‘Amuse Gueule’ en ‘Sneukelen met stijl’. De gids vertelt
leuke verhalen en historische anekdotes over de stad.
Onderweg proef je vier plaatselijke lekkernijen en stop je
voor een lekkere lunch met drankje.

Aan het begin van de wandeling delen we de groep op
in kleine teams die het tegen elkaar opnemen. Terwijl
we van het aperitief naar het hoofdgerecht en dessert
wandelen, onderwerpen we de teams aan een spervuur
van vragen, een smaakopdracht en culinaire doeopdrachten.

›
›

Duur: 3,5 – 4 uur (niet op zon- en feestdagen)
Deelnemers: 10 tot 25 personen per gids

Amuse gueule – walking dinner
Een tocht voor wie graag het nuttige aan het aangename
koppelt. Je leert vier originele restaurants kennen.
Elk restaurant serveert een stukje van het menu, van
aperitief tot dessert. Terwijl je van het ene naar het
andere stapt, ontdek je dat dit winkelparadijs ook
historisch heel wat moois te bieden heeft.
›
›

Duur: 3,5 uur
Deelnemers: 10 tot 25 personen per gids

›
›

Duur: 3,5 uur
Deelnemers: 10 tot 25 personen per gids

Sneukelen met stijl
Kuier door Kortrijk van winkeltje naar winkeltje om de
lekkerste specialiteiten te proeven: chocolade, kaas,
gebak …
Tussendoor wijst de gids je op de meest pittige details,
historische weetjes en karakteristieke anekdotes bij de
bezienswaardigheden die deze stad bijzonder maken.
›
›

Duur: 2 uur (niet op zon- en feestdagen)
Deelnemers: tot 25 personen per gids
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Kort en zoet
Een ideale uitstap voor de hele familie, of een trip van
schoolkinderen en tieners. Onze gids haalt Kortrijk
ondersteboven, aangezien het in stijgende lijn gaat van
de donkere middeleeuwse kelder tot hoog op de SintMaartenstoren met zicht op de Kemmelberg. We zorgen
onderweg voor aangename afleiding in de vorm van twee
zoete hapjes.
›
›

Duur: 2 uur
Deelnemers: tot 25 personen per gids

Bierwandeling met maaltijd
Straffe brouwers, toffe cafés en heerlijke biertjes
passeren de revue. En uiteraard nemen we de
gelegenheid om de opgedane kennis proefondervindelijk
te toetsen. We starten met een bierdegustatie en hapjes
op café. Daarna verorberen we een hoofdgerecht met
bijpassend biertje op restaurant.
›
›

Duur: 4 uur
Deelnemers: 10 tot 25 personen per gids

BOOTTOCHTEN MET GIDS
We nemen je mee op de historische Leie, waar Romeinen
en Vikings passeerden, waar de Graven van Vlaanderen
verbleven, waar de haven bruiste van bier en vrouwen,
waar de Bourgondiërs resideerden en waar laken en linnen
verkocht werden. We varen door het Leielandschap van
Gezelle, met vlas- en andere kapellekes, rootputten en
kaven. We komen op de Nieuwe Leie met de schitterende
bruggen, Buda Beach en Koning Leopold 3 op zijn paard. We
zien de geklasseerde sluis van het kanaal naar de Schelde,
de Groeningekouter van 1302 en keren terug naar de oude
stad waar het fort stond.
We meren telkens af aan de achterkant van de zuidelijke
Broeltoren en we varen eerst een flink eind stroomopwaarts
tot in Bissegem. Daarna keren we terug over de nieuwe Leie
en stomen we door tot in Kuurne, om na twee uur varen
terug te keren naar onze aanlegsteiger.
›
›
›
›

Beerwalk zonder maaltijd
Laat je verrassen door de manier waarop Kortrijk
in de Gouden Eeuw het centrum van bier- en
brouwactiviteiten was. Tijdens de wandeling
staan we regelmatig stil bij historische plaatsen
en figuren uit het middeleeuwse Kortrijk.
Uiteraard hoort daarbij ook een gevarieerde
bierproeverij waardoor je stad en smaken op een
heel andere manier zal ontdekken. De vijf heerlijke
speciaalbieren, gepresenteerd in samenwerking
met brouwerij Omer Vander Ghinste, dragen elk
een stukje verleden met zich mee.
›
›

›
›
›
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Duur: 3 uur
Publieke tour: om 14 uur en 19 uur. Minimum 6 personen
per online boeking. Kleinere groepen of koppels kunnen
per e-mail contact opnemen.
Privétours: variabel startuur. Vanaf 10 personen (biergids
is exclusief voor uw gezelschap)
€ 45 per persoon, professionele biergids, bieren en uniek
proefglas als aandenken inbegrepen.
Info en reservatie: info@beerwalk.be

Duur: 2 uur
Periode: half juni tot eind september op zondagen en feestdagen,
vertrek om 10.30 uur
Prijs: op aanvraag
Informatie en reservatie : info@gidsenplus.be | www.gidsenplus.be

FIETSTOCHTEN MET GIDS
Tijdens een fietstochtje leer je zowel de binnenstad als de omgeving in al hun
facetten kennen. Verschillende thema’s komen aan bod. Aan jou de keuze. Hier krijg
je alvast een greep uit het aanbod van de vele fietstochten.
Duur: 2- 3 uur | Prijs gids: op aanvraag | Deelnemers: tot 25 personen per gids
Info en reservatie: Toerisme Kortrijk

SUGGESTIES
Kortrijk anders bereden
Een boeiende en actuele kijk op Kortrijk vanop de fiets.
We volgen de sporen van het verleden en staan stil bij
recente evoluties. Vanuit de historische binnenstad gaan
we in een ruime boog langs de vernieuwde Leieboorden
en de kanaalomgeving naar het zuidelijke Hoog Kortrijk
en terug. Afstand: 30 km

Tjolen door de Vlasvallei
Dankzij de specialisatie in de vlasvezelbereiding raakten
onze voorouders weg uit het moeras van het ‘arme
Vlaanderen’ van midden 19e eeuw. De vlasnijverheid
mechaniseerde en kende een weergaloze bloei. Na de
Tweede Wereldoorlog raakte de sector in verval. De regio
herstelde echter schitterend, zonder overheidssteun. De
fietstocht, met veel meer dan alleen de historie van het
vlas, loodst je kriskras door de Kortrijkse Leievallei.
Afstand: 30 km

De Leie in beweging
Bouwen aan de stad is zichtbaar maken van vooruitgang.
Kortrijk heeft als centrum van architectuur en design
hoge ambities. De realisatie van de Leiewerken is daar
een sprekend voorbeeld van. En nieuwe stadsprojecten

worden nog steeds gerealiseerd. Kortrijk toont trots
zijn nieuwe gezicht. Deze fietstocht biedt de kans om
die toekomstgerichte blik op een ontspannen manier te
ontdekken. Afstand: 10 km

Fietsen
Breng je eigen fiets mee of reserveer de fiets
volgens jouw voorkeur.
Info en reservatie: Mobiel vzw, Minister Tacklaan 57
+32 (0)56 24 99 10 | verhuur@mobiel.be
www.mobiel.be

Culinaire fietstocht met gids
Zowel de Amuse Gueule formule als de A’petit
1 en A’petit 2 formule kunnen met de fiets. Wie
geen fiets ter beschikking heeft, kan via Vizit
gemakkelijk een stalen ros huren.
›
›
›
›

Duur: A’petit 1 en A’petit 2: 4 uur - Amuse Gueule: 5 uur
Prijs: op aanvraag
Deelnemers: 10 tot 20 personen per gids
Info en reservatie: +32 (0)9 233 76 89 | info@vizit.be |
www.vizit.be
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BEDRIJFSBEZOEKEN

Groep Ubuntu: boeiend en hartverwarmend

Brouwerij Ruimtegist

Tijdens een gevarieerd namiddagprogramma leer je de
mensen, producten en werking van Groep Ubuntu beter
kennen. Deze organisatie ondersteunt kwetsbare mensen
met een (vermoeden van) beperking. In de smaak- en
maakateliers zie je hen aan het werk. Daarna zak je af
naar ‘deBOkes’, waar je geniet van een drankje en het
tegen elkaar opneemt bij enkele volksspelen. In de winkel
‘Het Andere Geschenk’ kan je verschillende producten
ontdekken: keramiek, chocolade, advocaat, aperitieven en
nog zo veel meer.

De stadsbrouwerij Ruimtegist zit achterin de brew pub
deDingen op het Buda-eiland. Het is een participatieve
microbrouwerij, opgericht door twee boezemvrienden met
liefde voor de Belgische craftbieren. Bij een bezoek aan de
brouwerij dompelen Arn of Egbert je onder in hun wereld
vol passie voor hun product en het brouwproces.
Het bezoek sluit je af met een degustatie van 3 bieren.

›
›
›
›

Duur: 3- 4 uur (voor-of namiddag)
Prijs: op aanvraag, afhankelijk van de gekozen formule
Deelnemers: 10 tot 15 personen
Info en reservatie: +32 (0)56 64 60 62 | info@groepubuntu.be |
www.groepubuntu.be | www.hetanderegeschenk.be |
www.debokes.be

Brouwerij Omer Vander Ghinste
Brouwerij Omer Vander Ghinste uit Bellegem is een
familiale, zelfstandige brouwerij opgericht in 1892. Ze
brouwt in het totaal 11 verschillende bieren, waaronder
Bockor, Kriek Max, Omer Traditional Blond, LeFort … Met
heel wat bieren mocht de brouwerij al verscheidene
internationale erkenningen en medailles binnenhalen
zoals die van ‘Beste Tripel ter Wereld’. Het gebruik van de
allernieuwste brouwtechnieken, in combinatie met het
traditionele aspect van bier brouwen, maakt van Omer
Vander Ghinste een van de toonaangevende brouwerijen
van Vlaanderen. De bezoekers maken o.a. kennis met
het Visitor Center, de brouwzaal, de bottelarij en de
brouwtoren met zicht op het glooiende Bellegemse
landschap. Tijdens en na de rondleiding is er ook een
degustatie voorzien.
›
›
›
›
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© Cramakamarky

Gluur eens achter de schermen van
enkele bedrijven uit de streek.
Een toonaangevende brouwerij, een
karaktervolle vzw … tonen je hun
gebouwen en gunnen je een blik op
hun activiteiten.

Duur: 2,5 uur
Prijs: € 15 p.p. | € 12,5 vanaf 10 personen (2 degustaties en
geschenk inbegrepen)
Online reservatie vooraf via www.omer.be/bezoek
Info: +32 (0)56 23 51 71 | visit@omer.be

›
›
›
›

Duur: 1 tot 1,5 uur
Prijs: € 8 p.p. (3 degustaties inbegrepen)
Deelnemers: 8 tot 12 personen
Info en reservatie: +32(0)465 04 83 20 | hello@ruimtegist.be

Chocolatier Vandenbulcke
Chocolatier Vandenbulcke kent een rijke familiegeschiedenis. Het bedrijf is toe aan de 3de generatie
chocolatiers en werkt met oog voor traditie en
vernieuwing. Tijdens je bezoek maak je kennis met
chocolatier Vandenbulcke, krijg je een rondleiding in
de fabriek en test je de opgedane kennis tijdens een
degustatiequiz. Je gaat er buiten met een zoete goodiebag.
›
›
›
›

Duur: 2 uur
Prijs: € 15 p.p.
Deelnemers: 8 tot 15 personen
Info en reservatie: +32 (0)56 36 40 80 | hello@vandenbulcke.be

Zwembad LAGO Kortrijk
Zwembad LAGO Kortrijk is hét zwemcomplex dat bestaat
uit een sportbad met een lengte van 50 m en een
zwemparadijs met tal van water- en wellnessattracties.
In deze rondleiding bezoek je de zwemzones en verneem
je alles over veiligheid, hygiëne, verluchting, verlichting en
nog veel meer. Je krijgt ook een interessante inkijk in de
technische ruimtes in de kelder.
›
›
›
›

Duur: 1,5 uur
Prijs: € 85 per groep
Deelnemers: tot 20 personen
Info en reservatie: via het online formulier van Gidsenkring Kortrijk
op www.gidsenkringkortrijk.be/nl/contact

K in Kortrijk
K in Kortrijk is een groot shoppingproject, maar ook een
architecturaal hoogstandje, perfect in het stadsweefsel
geïntegreerd. Een gids neemt je mee in de dienstgangen,
de toeleveringszones en de technische ruimtes. Je
krijgt antwoord op vragen als: hoe wordt K beveiligd,
bevoorraad, verlicht, verlucht en verwarmd? Kortom: je
komt alles te weten over de dagelijkse werking van K.
›
›
›
›

Duur: 2 uur
Prijs: € 85 per groep
Deelnemers: tot 20 personen
Info en reservatie: via het online formulier van Gidsenkring
Kortrijk op www.gidsenkringkortrijk.be/nl/contact

Bolwerk
Ontdek het verhaal van Bolwerk via een rondleiding op de
site van dit creatieve collectief. Bolwerk heeft bijzondere
aandacht voor creatie, ontmoeting, verwondering en
ecologie. Dit komt allemaal aan bod tijdens het bezoek.
Zo ontdek je er de biodiverse tuin met natuurlijke
waterzuivering en de Kortrijkse stadsreuzin Emma. Het
bezoek eindigt met een biosapje of ambachtelijk biertje in
de unieke Bolwerk Bar.
›
›
›
›

Duur: 1,5 uur
Prijs: € 6 p.p. rondleiding en drankje inbegrepen
Deelnemers: 10 tot 15 personen
Info en reservatie: +32 (0)495 78 35 99 | ruben@bolwerk.be

FAS luchtvaartmuseum
(Luchthaven Kortrijk – Wevelgem)
Met een gids van Flanders Aviation Society beleef je 100
jaar vliegen in Wevelgem. Je bewondert er een mooie
collectie vliegtuigonderdelen, motoren … in een bunker
uit WO II. Ook snuif je de sfeer van de jaren 90 op in het
diorama van de controletoren. De luchthaven is nog zeer
actief, dus is er een grote kans om vliegtuigen in hun
natuurlijke habitat te zien.
›
›
›
›

Duur: 2 uur
Prijs: op aanvraag
Deelnemers: 10 tot 50 personen
Info en reservatie: BezoekFASluchtvaartmuseum@gmail.com |
www.fasinfo.be

MEETING IN KORTRIJK
Wil je namens een bedrijf een zakelijke activiteit laten doorgaan bij één van onze vele Kortrijkse ondernemingen? Als
bedrijf of organisator kan je bij Meeting in Kortrijk terecht
voor informatie en advies omtrent vergaderzalen, hotels
voor seminaries en teambuildingmogelijkheden.
Deze dienst is gratis.
›

Info en reservatie: +32 (0)489 39 96 98 | meeting@kortrijk.be

WORKSHOPS
Zin om zelf de handen uit de mouwen
te steken, je beste beentje voor te
zetten of je smaakpapillen aan het
werk te zetten? Dan zijn de volgende
doe-tips zeker jouw ding! Vergeet
vooral niet om te genieten.
Chocolade
Chocolatier Stijn Declerck produceert dagelijks in
zijn open atelier in Kortrijk. Daar werkt hij enkel met
kwalitatieve chocolade van Origine cacaobonen, elk
met hun specifieke karakter en aroma. Ook benieuwd
naar de wondere wereld van de chocolade? Tijdens de
workshops ga je zelf aan de slag, maak je een figuur of
pralines en neem je deze lekker mee naar huis. Tal van
formules en ook seizoensgebonden thema’s.
›
›
›
›

Duur: verschillende demo’s van 1 tot 3,5 uur
Prijs: vanaf € 20 p.p.
Deelnemers: 5 tot 25 personen (vanaf 6 jaar)
Info en reservatie: D’Origine, Moorseelsestraat 78 |
+32 (0)478 71 20 46 | Stijn.d.origine@gmail.com | www.dorigine.be

Zen, wellness en healthy koken
Wu Wei is een plek om in balans te komen, een oase
om te ontspannen en te genieten, maar ook om nieuwe
dingen te ontdekken. Workshops allerhande worden
georganiseerd op maat van jouw wensen.
Je kiest uit wellnessactiviteiten zoals
massageworkshops en zen activiteiten zoals yoga,
mindfulness en klank-schalenconcerten.
›
›
›

Duur: 1 uur
Prijs: € 96 euro voor de workshop
+ € 12 euro extra vanaf de 9de persoon
Deelnemers: tot 15 personen

Ook healthy kookworkshops met lokale ingrediënten
zijn mogelijk. Er zijn 5 verschillende formules: dagelijkse
kost, Italiaans, Koreaans, Thais, vegetarisch en koken met
thermomix. Andere wensen zoals detox kunnen ook.
›
›
›

Duur: 2,5 uur
Prijs: € 200 voor de workshop + € 37 - € 49 p.p.
Deelnemers: tot 14 personen (grotere groepen bespreekbaar)

›

Info en reservatie: Wu Wei, Kongoweg 23 | info@wuwei.be |
www.foodandflavours.wuwei.be | www.wuwei.be
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Distillatie

Creatieve projecten

Maak kennis met het jonge Kortrijkse distilleerhuis
Ramon’s Blend. Je krijgt een vakkundige uitleg over het
distilleerproces, met als hoogtepunt een proefsessie van
twee likeuren en een Belvados (40% vol).

BUDA::lab organiseert workshops voor kinderen en
volwassenen. Van initiatieworkshops lasercutting
en 3D-printing, tot het maken van je eigen zeefdruk,
lederen accessoire, houten longboard en veel meer! Het
BUDA::lab is ook vrij toegankelijk: check de website voor
de openingsuren en ga langs.

›
›
›
›
›

Duur: 2 uur
Prijs: € 16 p.p., waarvan je € 2 terugkrijgt bij aankoop van
eender welk product
Deelnemers: tot 12 personen
Info en reservatie: Ramon’s Blend, B. Vercruysselaan 39
+32 (0)470 50 20 37 | hello@ramonsblend.be |
www.ramonsblend.be

Go Cuban: cocktailworkshop,
rum tasting & salsa-batchata workshop
Ontdek de cocktailmaker in jezelf met deze workshop in
de cocktail- en sigarenbar La Bodeguita del Medio. Met
deskundige uitleg leer je de kneepjes van het vak bij het
maken van diverse cocktails.
›
›
›

Duur: 1 - 1,5 uur
Prijs: € 40 p.p. (3 cocktails, 2 warme hapjes, welkomstdrankje)
Deelnemers: vanaf 12 personen

La Bodeguita del Medio is dé plek in Kortrijk die de
Cubaanse sfeer uitademt. ‘Take a breath & dance’. Tijdens
de workshop salsa-batchata begeleidt de enthousiaste
dansleraar je door de stappen van deze aanstekelijke
dans. Geschikt voor iedereen.
›
›
›

Duur: 1,5 uur
Prijs: € 200
Deelnemers: vanaf 10 personen

›

Info en reservatie: La Bodeguita del Medio, Stationsstraat 9 |
+32 (0)497 68 21 22 of +32 (0)56 19 15 63 (vanaf 15 uur) |
labodeguita@telenet.be | www.decubaankortrijk.be

›

Prijs: op aanvraag
Info en reservatie: Budafabriek, Dam 2a | +32 (0)56 51 91 83
info@budalab.be | www.budalab.be

Kant
Wie wil proeven van kantklossen, krijgt nu de kans. Je
hoeft niet bijzonder handig te zijn of veel technische
kennis over snit en naad te hebben. Neem nadien je eigen
creatie mee naar huis!
›
›

Prijs: op aanvraag
Info en reservatie: Texture, museum van vlas en textiel,
Noordstraat 28 | +32 (0)56 27 74 70 | texture@kortrijk.be
www.texturekortrijk.be/groepen

Keramiek
In deze workshop leer je de beginselen van het
pottenbakken. Sabine vertelt je wat over het proces
en geeft een demonstratie. Daarna ga je achter de
draaischijf zitten en word je stap voor stap begeleid.
Je gelukte stukken worden biscuitgebakken om er een
kaarsje, plantje of droogboeketje in te plaatsen.
›
›
›
›
›

Duur: 2 uur
Prijs: € 55 p.p. Meerprijs van € 5 per pot bij glazuren.
Aantal deelnemers: 6 - 10 personen (vanaf 14 jaar)
Info en reservatie: Ceramic Stories, Overleiestraat 29 |
+32 (0)472 87 64 49 | ceramicstorieskortrijk@gmail.com |
www.ceramicstories.be

Messen - snijtechnieken

Bloemen en planten

Couteaux & Co is een ambachtelijke slijperij (sinds
1928) en kookwinkel. Daarnaast organiseren ze een
workshop basis snijtechnieken: het mes (oorsprong,
anatomie), veiligheid (een mes behandelen en snijden)
en snijtechnieken in de praktijk. Er is geen voorkennis
vereist. Een ongedwongen ontspannen sfeer met een
glaasje en een zelfgesneden hapje (3 gerechtjes).

Tijdens de workshop ga je op een creatieve manier
ontdekken wat allemaal mogelijk is met bloemen
(flowercloud, droogboeketje, krans, bloemenkrans,
wildboeket, haarkrans …). Je hoeft zelf niets mee te
brengen. De workshops zijn geschikt voor iedereen:
beginners en gevorderden.

›
›
›
›

16

›
›

Duur: 3 uur
Prijs: € 40 p.p.
Deelnemers: 8 tot 12 personen
Info en reservatie: Couteaux & Co, Wijngaardstraat 1 |
+32 (0)56 21 04 36 | info@couteaux-co.be | www.couteaux-co.be

›
›
›
›

Duur: 2 uur
Prijs: € 35 - € 75
Deelnemers: 5 tot 30 personen
Info en reservatie: Seda’s Bloemenatelier | +32(0)485 91 94 65
sedasbloemenatelier@outlook.com | www.sedasbloemenatelier.com

KINDERACTIVITEITEN
Kortrijk is er voor de allerkleinsten.
Van riddertje spelen, holder-debolder-tochten op verjaardagsfeestjes tot volksspelen en ravotten
op de speelpleintjes of skaten in de
unieke skatebowl.
Holder-de-Boldertocht
De Holder-de-Boldertocht is een speels stadsbezoek
in de sfeer van 1302. Kinderen trekken in ridderplunje
de straat op met een heuse schatkist op wielen waarin
leuke en leerrijke opdrachten zitten. Tijdens deze
middeleeuwse tocht maken ze kennis met de historische
gebouwen van de stad. Uiteindelijk worden de kinderen
tot ridder geslagen.
›
›
›
›

Leeftijd: kinderen 9 – 12 jaar. Maximum 6 kinderen per kar
(volwassen begeleiding zelf te voorzien)
Duur: 2,5 uur
Prijs: € 3 per kind
Info en reservatie: Toerisme Kortrijk

Op stap met Staf Stekel (gezinsformule)
Met Staf Stekel wordt een bezoek aan Texture voor
families met kinderen een hele belevenis! Al spelend
steken ouders en kinderen heel wat op over de wondere
wereld van het vlas. Staf Stekel woont in het museum. Hij
haalt allerlei fratsen uit en neemt je mee op stap. Maak
je dus klaar om te zoeken, te tekenen en te kleven. In de
wereld van vlas, kant, textiel, machines en damast valt
van alles te beleven. Samen met Staf Stekel ontdek je ten
slotte een geheime code waarmee je een verrassing in de
wacht sleept.
›
›
›
›

Leeftijd: kinderen in gezinsverband 6 – 12 jaar
Duur: 1,5 uur
Prijs: € 8 per volwassene, gratis toegang tot 12 jaar,
parcoursboekje en gadget € 3
Info en reservatie: Texture, museum van vlas en textiel,
Noord- straat 28 | +32 (0)56 27 74 70 | texture@kortrijk.be |
www.texturekortrijk.be

‘Kortrijk voor kinderen’
middeleeuwse edelmannen en –vrouwen
Samen met de kinderen keren we terug in de tijd. We
gaan op verkenning in het middeleeuwse Kortrijk. Met

een boeiend verhaal van de gids in de schepenzaal
groeien de kinderen naar hun nieuwe identiteit: ze krijgen
een badge opgespeld en worden geestelijke, edelman
of -vrouw of poorter(es). In die identiteit nemen de
kinderen het tegen elkaar op. Ze luisteren naar verhalen,
beantwoorden vraagjes en zo verdienen ze munten. Deze
munten leiden ongetwijfeld naar een beloning!
›
›
›
›
›

Leeftijd: kinderen 4de, 5de & 6de leerjaar basisonderwijs
Duur: 2 uur
Prijs: € 85 per gids
Deelnemers: tot 20 personen
Info en reservatie: Toerisme Kortrijk

Rara Ridderspook
Een dolende ridder is zijn naam kwijt, de deelnemers
moeten zijn naam helpen zoeken. Via geurproeven,
puzzels en behendigheidsopdrachten krijgen ze tips.
Slagen jullie er als eerste in om de opdrachten tot een
goed einde te brengen?
›
›
›
›
›

Leeftijd: kinderen + 8 jaar & families
Duur: 2 uur
Prijs: € 85 per gids
Deelnemers: tot 20 personen
Info en reservatie: Toerisme Kortrijk

In het spoor van de leeuw
Tijdens deze gezellige familiezoektocht doorspekt met
doe-opdrachtjes gaan we op zoek naar verdwenen
kastelen en vliegende goden. Ontdek ook wat de Far
West en een waterding met Kortrijk te maken hebben.
Kortom, een leuke tocht voor jong en minder jong.
›
›
›
›
›

Leeftijd: kinderen + 8 jaar & families
Duur: 2 uur
Prijs: € 85 per gids
Deelnemers: tot 20 personen
Info en reservatie: Toerisme Kortrijk
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SPORT EN SPEL
Wil je een bezoek aan Kortrijk combineren met werken aan je conditie? Of een
teamspel organiseren? Dan vind je tussen onze sportieve en speelse activiteiten
zeker jouw gading.

ACTIEF DOOR DE STAD

INDOOR TEAM GAMES

Urban Hunt

Escape Rooms

Urban Hunt is een nieuw, uniek stadsspel in Kortrijk waarbij
je met je teamgenoten een strategie bedenkt om geheimen
te ontdekken, cryptische hints te kraken en andere teams
een hak te zetten. Historische en bijzondere weetjes,
dronebeelden, mysterieuze geluidsfragmenten, tekeningen
van historische Kortrijkse figuren en Zuid-Afrikaanse
instructies maken van dit alles een unieke ervaring.

Cube One

›
›
›
›

Duur: 2 uur
Richtprijs: € 12 p.p. voordeeltarief voor scholen en
jeugdverenigingen – urbanhunt.be/prijzen
Deelnemers: onbeperkt
Info en reservatie: Urban Hunt | info@urbanhunt.be |
www.urbanhunt.be/kortrijk

Voor geboren winnaars
De meest interactieve manier om de stad te bezoeken!
De gids deelt de groep aan het begin van de wandeling
op in kleine teams. Deze nemen het voor de duur van de
tocht tegen elkaar op. De gids vertelt grappige verhalen
en koppelt hieraan steeds een vraag. Voorkennis is niet
vereist: de meeste antwoorden zijn in het straatbeeld
terug te vinden. Onderweg daagt de gids de deelnemers
ook uit in een aantal doe-opdrachten zoals eendjes
vissen, hinkelen en jenever proeven.
›
›
›
›

Duur: 2 uur of 3 uur
Prijs: op aanvraag
Deelnemers: tot 25 personen per gids
Info en reservatie: Vizit | +32 (0)9 233 76 89 | info@vizit.be
www.vizit.be

Beeld je in: je wordt samen met je team opgesloten in
een kamer en je krijgt 60 minuten om te ontsnappen.
De enige manier waarop dit zal lukken, is door een sterk
staaltje denkwerk in combinatie met echt teamwork.
Enkel zo raken jullie dichter bij de uitgang. Ga nu zelf de
uitdaging aan in een van de drie nieuwe escape rooms!
›
›
›
›

Duur: 1 uur
Prijs: op aanvraag
Deelnemers: 2 tot 20 spelers
Info en reservatie: Cube One, Stationsstraat 4 | +32 (0)56 96 77 77|
cubeonekortrijk@gmail.com | www.cubeone.be

Puzzle escape rooms

Puzzle escape rooms daagt jullie uit om te ontsnappen
uit een kamer vol mysterieuze raadsels en cryptische
geheimen. Elke escape room heeft een eigen verhaal en
is realistisch ingericht. Het wordt ongetwijfeld een race
tegen de klok om alle codes te ontcijferen. Alleen door
in team te werken, out of the box te denken en goed te
communiceren kan je deze ultieme uitdaging tot een
goed einde brengen!
›
›
›

Duur: 1 uur
Prijs op aanvraag
Info en reservatie: Puzzle escape rooms, Engelse Wandeling 2 |
+32 (0)485 02 96 81| saartje@puzzleescaperooms.be|
www.puzzleescaperooms.be

Steegjessteptocht door Kortrijk

›
›
›
›
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Duur: 2 uur
Prijs: € 80 voor de gids + € 11,25 huur step (halve dag), € 15
(volledige dag). Vanaf 10 personen 10% korting op huur steps.
Deelnemers: tot 15 personen per gids
Info en reservatie: Mobiel vzw, Minister Tacklaan 57
+32 (0)56 24 99 10 | verhuur@mobiel.be | www.mobiel.be

© Puzzle escape rooms

Een verrassende en ludieke verkenning van de Kortrijkse
binnenstad met de step. De gids neemt je mee langs het
mooie erfgoed, de recente stadsontwikkelingen, de groene
en hippe hoeken. Ter plaatse krijg je de lokale petites
histoires geserveerd.

© VR Base

Mystery dinners & rooms

Met maar liefst twee mystery rooms en drie moorddiners
zal de avontuurlijke groep zich hier zeker thuis voelen.
Red schoolkinderen van de duivel of ontmasker de
moordenaar in een gewelddadig complot. Het kan
allemaal.
›
›

Duur, deelnemers en prijs: op aanvraag
Info en reservatie: Krimi, Zandbergstraat 19 | +32 (0)470 93 29 18 |
info@kri-mi.be | www.kri-mi.be

VR experiences
The Park Playground

Ga op avontuur met je vrienden, familie of collega’s in
een van de VR-experiences. Klaar om je eigen verhaal te
schrijven? Over mollenjagen in Nieuw-Zeeland, de jacht
op zombies in the Hallow of de zoektocht naar K3 in
Egypte? Kies je ervaring en boek je ticket als groep. Klaar
om in een virtuele wereld te stappen en het onmogelijke
te ontdekken?
›
›
›

Duur: 1 uur
Prijs: € 17,50 - € 35
Info en reservatie: The Park Playground, Stasegemsesteenweg 72|
+32 (3) 808 24 89 | hello@theparkplayground.com|
www.theparkplayground.com

VR Base Kortrijk

De VR-ervaringen van VR Base staan voor adrenaline,
fun, teamwork, hilariteit … Je stapt in een uniek avontuur
in een ongedwongen setting. Er is voor elk wat wils, van
vriendengroepen over familie tot teambuildings voor

hele bedrijven. Formules in combinatie met catering
zijn op maat samen te stellen. Na elke ervaring kan je
bekomen in de bar met een drankje. Zin in revanche?
Daag je tegenstander uit aan de pool- en kickertafels of
ga helemaal op in één van de individuele VR-belevingen.
›
›
›

›

Duur: afhankelijk van de keuze van je groepsformule
Prijs: vanaf € 25 p.p
Deelnemers: 2 tot 11 personen per arena, vanaf 8 personen
keuze uit meerdere groepsformules en à la carte programma’s
op vraag
Info: VR Base Kortrijk, Engelse Wandeling 2D | +32 (0) 56 89 20 60 |
+32 (0)468 14 59 19 | kortrijk@vrbase.be | www.vrbase.be

Volksspelen
De BOkes

Dit is een initiatief van vzw Groep Ubuntu, waar mensen
met een verstandelijke beperking of psychosociale
kwetsbaarheid klaarstaan om je vol enthousiasme te
ontvangen. Kom lunchen, genieten van een dessert of
een drankje en neem het ondertussen tegen elkaar op bij
één van de vele volksspelen. Een onvergetelijke belevenis
voor jong en oud. Nergens anders kan je proeven van een
bediening die zo puur, eerlijk en authentiek is.
›
›
›
›

Duur: 2 uur
Prijs: € 4 p.p., vanaf 8 personen en voor scholen: € 3 p.p.
Verschillende arrangementen mogelijk.
Deelnemers: tot 25 personen
Info en reservatie: deBOkes, Plein 33 | +32 (0)56 44 04 20
info@debokes.be | www.debokes.be
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ACTIE
Trampolinespringen & meer
Funpark Pottelberg is een indoor trampolinepark van 1500
m2. Uniek in de Zuid-West-Vlaamse regio. Geschikt voor jong
én minder jong, sportieveling of recreant, families, scholen of
bedrijven die een teambuilding organiseren. Nieuw zijn het
hoogteparcours, karaokerooms en VR-concept.
›
›

›

Duur: 1 uur
Prijs: € 10 per persoon + € 3 voor verplichte jumpsocks. € 5 voor
2e aansluitend uur. Speciale prijzen voor groepen vanaf 30
personen, voor scholen en verenigingen
Info en reservatie: Funpark Pottelberg, Engelse Wandeling 2J|
+32 (0)56 19 71 98Cinfo@jumppottelberg.be|
www.jumppottelberg.be

Karting
Intenser dan op een gewone kartingpiste dompelt
Worldkarts jou en je vrienden onder in een onvergetelijke
race-ervaring. Ook voor kinderen vanaf 7 jaar én 1,25 m.
›

Info en reservatie: Worldkarts, Spinnerijkaai 67b | +32 (0)56 21 49 91
Kortrijk@worldkarts.com | www.worldkarts.com

Klimmen
Een uitstap met je firma, vereniging of gewoon zin om
met vrienden eens avontuurlijk actief te zijn? Blueberry
Hill biedt tal van avontuurlijke activiteiten zoals klimmen,
boogschieten, commandoparcours, speleo.
Alle activiteiten gebeuren steeds onder begeleiding van
een monitor.
›

Bowling
Bowling De Max

Bij ‘Bowling De Max kan je terecht voor zowel een
wedstrijdje bowlen (14 banen), poolen (10 tafels), pub
games (tafelvoetbal, darts en boksbal) en ribbetjes à
volonté (optioneel na reservatie).
›

Info en reservatie: Bowling De Max, Stationsplein 6a |
+32 (0)56 25 30 30 | info@demaxkortrijk.be |
www.demaxkortrijk.be

Bowling Pottelberg

Bowling Pottelberg bevindt zich op een steenworp van
de autosnelweg E17 en beschikt over 16 volautomatische
banen. De ideale plek voor een plezant avondje uit.
›

Info en reservatie: Bowling Pottelberg, Engelse Wandeling 2|
+32(0)56 20 33 02 | info@bowlingpottelberg.be |
www.bowlingpottelberg.be

Boulderen
Boulderen is een explosieve en spectaculaire manier van
klimmen zonder touw. Vier meter is best hoog en dat kan
spannend zijn, maar de dikke valmatten van 40 cm vangen
je veilig op. Naast de ruime boulderzaal is er ook een
afzonderlijke ruimte voor kracht- en systeemtraining.
›
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Info en reservatie: Black Box Boulder, Engelse Wandeling 2|
+32 (0)56 22 80 79 | info@blackboxboulder.be|
www.blackboxboulder.be

Info en reservatie: Blueberry Hill/ Oudenaardsesteenweg 343 |
+32 (0)56 22 80 79 | adventure@blueberry-hill.be |
www.blueberry-hill.be

Avontuur bij Avanco
Avontuur om je geen moment te vervelen! Trotseer water,
aarde, lucht en vuur, onder begeleiding van deskundige
en razend enthousiaste monitoren. Combineer de
activiteiten naar hartenlust en stel zo een onvergetelijke
dag samen.
›
›

Deelnemers: vanaf 12 personen, alle leeftijden
(verjaardagsfeestjes vanaf 4 jaar)
Info en reservatie: Avanco - Adventure & Events, Brumierstraat 6,
8511 Aalbeke | +32 (0)474 68 67 13 | Avancokortrijk@gmail.com|
www.avanco-adventure.com

Stand Up Paddle
Stand up paddle (SUP), de activiteit bij uitstek om de
stad te verkennen vanop het water, is rustgevend en
toegankelijk. Je hebt geen ervaring nodig. Amanzie biedt
SUP-lessen en -tours aan.
›
›
›

Duur: 2 tot 2,5 uur (waarvan 1 tot 1,5 uur op het water)
Deelnemers: tot 15 personen (tot 30 personen op zaterdagavond)
Info en reservatie: Amanzie | +32(0)479 53 49 19 |
info@amanzie.be|www.amanzie.be

Tanking
‘Tanking’ is een ongelooflijke drijvende sensatie en is al
jaren een begrip in Nebraska en omstreken. Gezellig

samen in een stock tank rivieren afvaren of je gewoon
laten drijven. Peddel van de Reepkaai via de Leieboorden
onder de Broeltorens door, tot aan de Damkaai en terug.
›
›
›

Duur: 1,5 tot 2 uur
Deelnemers: tot 6 personen per tank (meerdere tanks
beschikbaar), mogelijk voor kleine en grote groepen
Info en reservatie: TANKKD | +32 (0)487 53 09 99 |
info@tankkd-rafting.com | www.tankkd-rafting.com

Schaatsen
Waag je aan schaatsen, ijshockey of curling met je
team, klas, jeugdbeweging of vrienden. Nadien kom je
op adem met een drankje of hapje in de bar waar je de
sportwedstrijden live volgt. De schaatsen kan je huren of
kopen in de nieuwe winkel vlakbij de ijshal.
›

Info en reservatie: ijsbaan de Piste, Gentsesteenweg 131 |
+32 (0)468 27 14 91 | info@ijsbaandepiste.be |
www.ijsbaandepiste.be

GOLFERS, SLA JE SLAG!
Stadsgolf
Zin om Kortrijk op een ontspannende manier te beleven
in groep? Kies dan voor een tour met City Golf! Speel
een partijtje stadsgolf en volg een parcours langs de
leukste bezienswaardigheden. Onderweg voorziet de
begeleiding een leuke competitie om de groepsgeest
aan te wakkeren. Bovendien krijg je leuke weetjes en
aanstekelijke verhalen mee over de stad.

Stadsgolf op maat
Dit is een boeiende en uitdagende activiteit voor een
brede doelgroep. Na een golfinitiatie trekken we samen
op stap voor een verrassend parcours. Als inwoner
van Kortrijk kunnen we dit telkens op maat maken. We
kennen elk hoekje van de binnenstad en vertellen je er
graag de geschiedenis bij.
›
›
›

Outdoor Minigolf
Een leuke ontspanning, midden in het groen en op korte
afstand van het centrum. Het minigolfterrein is ieder
weekend open vanaf de paasvakantie tot eind september
van 14 tot 19 uur (start laatste spel 17.30 uur). In de
zomervakantie kan je iedere namiddag komen spelen.
›
›
›

›

Duur: formule van 6 holes (2 uur) en van 9 holes (3 uur)
Richtprijs: € 20 p.p.
Deelnemers : vanaf 10 personen
Info en reservatie: City Golf Events | +32 (0)498 39 56 94 |
info@city-golf.be | www.city-golf.be

Prijs: € 1 (-12 jaar); € 3 (12+)
Info en reservatie: Wijkcentrum Overleie, Overleiestraat 45/ +32
(0)56 27 73 80 | wijkteam.noord@kortrijk.be
Reservatie is niet nodig, behalve als je wilt spelen buiten de
openingsuren of indien je langskomt met een groep groter dan
10 personen (reservatiekost: € 15).
Locatie: Astridpark, Graaf de Smet de Naeyerlaan

Indoor Minigolf
De klassieke minigolfformule met de luxe van beschutting
tegen eender welk weer.
›

›
›
›
›

Duur: 2 - 3 uur
Prijs: op aanvraag
Info en reservatie: Urban Golf Kortrijk | info@urbangolfkortrijk.be|
www.urbangolfkortrijk.be

Info en reservatie: De Mambo biljart- & dartcenter, Ringlaan 32 |
+32 (0)56 37 29 66 | demambo@live.be |
www.de-mambo.be

Tips
Suggesties nodig voor andere activiteiten of
restaurants? We helpen je graag op weg. Starten eindpunt kunnen we laten aansluiten bij de
rest van je programma.

21

Heerlijk eten en drinken
in Kortrijk



Horecatips voor jouw groep
Kortrijk is de uitgelezen stad voor een bezoek
met jouw groep. Het aanbod met geschikte
plekken voor een maaltijd, hapje of drankje is
groot. Dat geldt zowel voor kleine als grote
groepen en voor jong en oud.



Op onze website hebben we een handig overzicht
gemaakt van horecazaken die graag groepen ontvangen.
Deze lijst* vind je online terug op www.toerismekortrijk.be
onder de tab ‘groepen’.
* Dit overzicht wordt actueel gehouden, op basis van de input
van de Kortrijkse horeca-uitbaters.

Info en reservatie
Informatie voor je groepsuitstap




Kortrijk ook voor jouw groep
Aantal deelnemers: zowel kleine als grote groepen
zijn welkom. Bepaalde activiteiten zijn dan wel weer
beperkt omwille van de beschikbare ruimte of om de
kwaliteit van de activiteit te garanderen. Toerisme
Kortrijk helpt je graag bij het uitzoeken van de ideale
match voor de grootte van jouw groep.
· Voor iedereen: we verwelkomen groepen met alle
type deelnemers en trachten voor ieder individu
binnen de groep een passend voorstel aan te bieden.
Kwalitatieve invulling van jouw groepsuitstap
Gidsbeurten: laat je bij voorkeur begeleiden door
een gids. Die kan je nog meer de geheimen van een
site en de stad leren kennen. Gidsbeurten tijdens
wandelingen en bezoeken aan historische sites en
musea kunnen voor groepen tot 25 personen per
gids, aan € 85 per gidsbeurt, tenzij anders vermeld.
De wandelingen zelf duren gemiddeld 2 uur.
· Aanbod programmatie en tarieven*: Toerisme Kortrijk
werkt samen met externe partners in de stad om het
aanbod zo accuraat en kwalitatief mogelijk te houden.
Het gepubliceerde aanbod en de tarieven zijn een
momentopname en zijn steeds onder voorbehoud,
onderhevig aan wijzigingen.
* Alles is onder voorbehoud van de coronamaatregelen op
het moment van je bezoek.
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Bijkomende praktische info
Deze musea in Kortrijk zijn gesloten op maandag:
Texture en het Belevingscentrum van het Begijnhof.
· Activiteiten op het water zijn mogelijk op
aanvraag van juni tot en met september. Bij
slechte weersomstandigheden kan de organisatie
beslissen om deze niet te laten doorgaan uit
veiligheid. Toerisme Kortrijk helpt je op weg voor een
volwaardig alternatief.

·

Reservatie van je groepsuitstap




·

·

De ideale dag voor jouw trip in Kortrijk
Toerisme Kortrijk heeft 5 voorgestelde groepsformules
in het aanbod. Je kan ook opteren om deze groepsformules naar eigen smaak aan te passen of een
volledig à la carte programma samen te stellen. Alles
is mogelijk. We staan je met veel plezier bij. Contacteer
ons bij voorkeur via mail op toerisme@kortrijk.be.
Wil je liever bij ons op kantoor afstemmen of op
locatiebezoek gaan? Ook dit kan op afspraak.

·





De reservaties die via Toerisme Kortrijk verlopen, vraag
je minstens 14 dagen op voorhand aan.
Jouw aanvraag verloopt bij voorkeur via mail aan
toerisme@kortrijk.be en bevat de noodzakelijke
praktische info om de reservaties vlot te verwerken.
Tip: op het inschrijvingsformulier op de volgende
pagina staan de belangrijkste zaken die Toerisme
Kortrijk nodig heeft om aan de slag te kunnen
gaan. Toerisme Kortrijk stemt verder met je af om
je programma op maat te verfijnen tot het ideale
scenario.
Voor deze reservaties die via Toerisme Kortrijk verlopen,
kan het aantal deelnemers slechts tot twee werkdagen
voor het geplande bezoek gewijzigd worden. Een gids
kan tot 5 dagen voor het bezoek geannuleerd worden,
minder dan 5 dagen of bij een no-show worden de
volledige kosten aangerekend
Toerisme Kortrijk stuurt steeds een schriftelijke
bevestiging.

Toeristische informatie
Advies over logies, horeca, parkeermogelijkheden, actuele tips ... kan je
inwinnen bij:
Toerisme Kortrijk
Begijnhofstraat 2, 8500 Kortrijk
+32 (0)56 27 78 40
toerisme@kortrijk.be
www.toerismekortrijk.be

Inschrijvingsformulier
Datum van de uitstap: ...............................................................................................................................................................................
Naam van jouw organisatie, vereniging, gezelschap: ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
Aantal deelnemers: ..........................................................................................................................................................................................................
Verantwoordelijke: .........................................................................................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................................................................................................................
Postcode & gemeente: ...................................................................................................................................................................................................
Telefoon: ............................................................. E-mail: .................................................................................................................................................
Bezorg ons jouw favoriete activiteiten en wij bouwen het ideale programma voor een leuke dag in Kortrijk.
Opteer je voor een groepsarrangement? Kruis jouw keuze aan:

 Kortrijk ontdekken
 Het vlas is van ons
 Kortrijk anders bekeken, keuze:  stadsspel  urban golf
 Zomer in Kortrijk, keuze:  SUP  tanking  fietstocht
 Op zwier met karaktervol bier, keuze:  ‘Preus ip Kortrik’  bierwandeling  sneukelen met stijl
Ga je liever voor een à la carte programma? Geef hieronder jouw wensen door:


Musea en bezienswaardigheden, te reserveren via Toerisme (kruis aan):
Locatie

Met gids
(extra optie - Zonder gids Uur bezoek Opmerkingen
betalend)

Gratis bezoek
Kortrijk 1302
Sint-Maartenskerk en -toren
Belevingscentrum Begijnhof

Audiogids gewenst? JA / NEE

Internationale rozentuin
Betalend bezoek
Texture
Preetjes Molen


(Geen optie)

Begeleide wandeling(en), fiets- en boottochten: ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................



Andere vragen en/of opmerkingen: ...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

Dit formulier bezorg je minstens 14 dagen vooraf aan Toerisme Kortrijk.
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v.u.: Ruth Vandenberghe, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk - vorm: Team Communicatie-Stadsmarketing Kortrijk - foto’s: Bas Bogaerts, Kattoo Hillewaere, Jonas Verbeke, David Barbe

Toerisme Kortrijk

Begijnhofstraat 2, 8500 Kortrijk
toerisme@kortrijk.be
www.toerismekortrijk.be
+32 (0)56 27 78 40
Openingsuren:
1 januari – 31 december: alle dagen van 10 tot 17 uur
Gesloten op 24, 25 en 31 december en 1 januari

www.toerismekortrijk.be

