


2



INFO EN RESERVATIES
+32 11 36 40 40
info@todi.be

WWW.TODI.BE
be-MINE 1
BE 3582 Beringen

Kom snorkelen bij TODI
met je klas, gezin of team!

OP ZOEK NAAR EEN TOPLOCATIE VOOR JOUW 
FAMILIEDAG - SCHOOLUITSTAP - VERJAARDAGSFEEST - TEAMBUILDING - ... 
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 BRUSSEL en WAALS-BRABANT   
 Europees Parlement, Brussel    p. 2  
      - Huis van de Europese Geschiedenis 
      - Parlamentarium 
      - Grote Vergaderzaal 
 Choco-Story, Brussel    p. 40 
 Museum voor Natuurwetenschappen, Brussel   p. 41 
 Atomium / Design Museum Brussel   p. 42 
 VISIT Wallonia    p. 48 

 LIMBURG 
  Todi, Beringen    p. 3 
  Plopsa Indoor Hasselt, Hasselt   p. 8 
  Mijnmuseum, Beringen    p. 17 
  Genk    p. 18 
  Labiomista, Genk    p. 19 
  Vlaamse Jeugdherbergen    p. 28 
  Lago Zwemparadijs Dommelslag, Pelt   p. 47  
  Lago Zwemparadijs Bloesembad, Sint-Truiden   p. 47 

 NEDERLAND 
 Auberge De Hilver, Diessen (NL)   p. 5 
 Attractiepark Toverland, Sevenum (NL)   p. 34 
 Hart van Limburg, Roermond (NL)   p. 35 

 FRANKRIJK 
  Atout France – 12/10/2022, Workshop Travel in France  p. 6 
  Futuroscope, Chasseneuil-du-Poitou (F)   p. 7 

 WEST – VLAANDEREN 
  Plopsaland De Panne en Plopsaqua De Panne, De Panne  p. 8 
  Bellewaerde, Ieper    p. 9 
  Zwin Natuurpark, Knokke-Heist   p. 10 
  Toerisme Grensleie – Dadizele / Menen / Wervik / Wevelgem  p. 11 
  Izegem / Eperon d’Or, Izegem    p. 12 
  Bierkasteel Izegem    p. 13 
  Center Parcs Park, De Haan    p. 14 
  Vlaamse Jeugdherbergen    p. 28 
  Lago Zwemparadijs Olympia, Brugge   p. 47 
  Lago  Zwemparadijs Weide, Kortrijk   p. 47 

 VLAAMS – BRABANT 
  Plopsaqua Landen – Hannuit    p. 8 
  Overijse    p. 15 
  Tervuren    p. 16 
  Vlaamse Jeugdherbergen   p. 28 

 OOST – VLAANDEREN 
  Lago Zwemparadijs De Meerminnen, Beveren   p. 8 
  Lago Zwemparadijs Rozebroeken, Gent   p. 8 
  Oudenaarde    p. 20 
  Spring eens binnen en buiten in Oost-Vlaanderen   p. 21 
  Sint-Niklaas,    p. 22 
  Vlaamse Jeugdherbergen    p. 28 

 LUIK  
  Plopsa Coo, Coo    p. 8 
 Plopsaqua Landen – Hannuit    p. 8 
 Pays de Herve, Herve    p. 23 
 Ardenne Incoming    p. 24 en 25 
 Provincie Luik – Leren en ontdekken   p. 26 
 Terres de Meuse, Huy    p. 27 
 Vlaamse Jeugdherbergen    p. 28 
 VISIT Wallonia    p. 48 

 ANTWERPEN 
  Plopsa Station, Antwerpen    p. 8 
  Vlaamse Jeugdherbergen    p. 28 
  Lier    p. 29 
  Kempens Diamantcentrum, Nijlen   p. 30 
  Chocolate Nation, Antwerpen    p. 31 en 33 
  Sunparks Kempische Meren, Mol   p. 32 
  Lago Zwemparadijs De Waterperels, Lier   p. 47 

HENEGOUWEN 
  Pays de Charleroi, Charleroi    p. 36 
  Bergen – Mons    p. 37 
  De Grand-Hornu – CID Tentoonstellingen, Hornu   p. 38 
  Doornik – Tournai    p. 39 
  Lago Zwemparadijs Piscine Du Grand Large, Bergen – Mons  p. 47 
  VISIT Wallonia    p. 48 

 NAMEN 
  Explore Meuse, Dinant    p. 43 
  Andenne    p. 44 
  VISIT Wallonia, Namen    p. 48 

 LUXEMBURG 
  Ardenne Aventures, La Roche-en-Ardenne   p. 45 
  Radhadesh, Septon-Durbuy    p. 46  
  VISIT Wallonia    p. 48 

Sinds 1996 uw gids voor leuke uitstappen
en verblijven in binnen- én buitenland!

De volgende editie van EEN DAGJE UIT
verschijnt einde januari / begin februari 2023!

Wil u ook adverteren?
Geef een seintje via info@eendagjeuit.be

een exclusieve uitgave van

Leeuwerikstraat 15, 3680 Maaseik (B) - info@eendagjeuit.be
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    SAVE THE DATE

Workshop 
Travel in 
France
Alles voor de organisatie van uw 
groepsverblijf in Frankrijk.

12.10.2022  

Antwerpen

Ontmoet een 20-tal Franse professionelen voor 
ideën, tips en organisatie van uw reizen. 

INSCHRIJVING:
trade-mice.be@atout-france.fr

VAN 10U00 TOT 16U00

2u30

3u4
5

Powered by Atout France

2021-12_AF_TravelInFrance_A4.indd   1 21/12/21   21:17
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Wordt ruimteheld in het trainingscentrum voor astronauten met Bestemming Mars.
Sensaties gegarandeerd!
Met wijd opengesperde ogen droom je weg bij de nieuwe nocturne Aquashow, De Sleutel tot Dromen.
Verkozen tot “Beste multimediaal spektakel“ - IAAPA BRASS RING AWARDS 2021
Magisch lichtspektakel in de ticketprijs begrepen!
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futuroscope.comOntdek ons volledig aanbod op 
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Op zoek naar een groepsuitstap vol avontuur en verwondering?
Je geliefde Belgische stripfiguren en je favoriete Studio 100-helden heten je van harte welkom in

Plopsa Station Antwerp, het gloednieuwe indoorpark in het stationsgebouw van Antwerpen-Centraal! Dankzij
de unieke ligging geniet je van een vlotte bereikbaarheid met de trein. Laat je verrassen door meer dan 50 

spectaculaire attracties in Plopsaland De Panne, droom weg bij de wondere waterwereld van  
Plopsaqua De Panne of Plopsaqua Landen-Hannuit, laat je betoveren door de magische indoorwereld van 

Mayaland Indoor De Panne en Plopsa Indoor Hasselt of ga op avontuur in Plopsa Coo, gelegen aan de 
Watervallen van Coo! 

Voorwaarden: www.plopsa.be/voorwaarden

HASSELT
DE PANNE

via www.plopsagroups.be of www.b2b.plopsatickets.com

NEW

NEW NEW

VOORDELIG

NAAR !

5% EXTRA KORTING OP
REEDS VOORDELIGE TARIEVEN  

PROMOCODE “EDU2022”



Ontdek attracties, dieren 
én natuur in Bellewaerde Park
Samen genieten jullie van gevarieerde attracties, 
zoals de nieuwste avonturencoaster Wakala, 
ontdekken jullie de exotische dieren en 
ontspannen jullie in de prachtige natuur. 

Dolle waterpret in Bellewaerde Aquapark
Wist je trouwens dat Bellewaerde een eigen indoor 
waterpark heeft? Hier beleven jullie spetterende
avonturen! Jullie roetsjen van glijbanen, amuseren 
je in speelzones en ontdekken zelfs een heuse klimmuur. 

Beleef puur

Voordelig groepstarief mogelijk 
vanaf 20 personen
Contacteer ons voor meer info en reserveringen.

www.bellewaerde.be

+32 (0)10 42 17 17 (ma-vr: 10-17u)

reservations.blw@cda-parks.com

voordelig
tarief

BELLE85144854_B2B-Adv-Nov_BWP+BAQ_DAGJEUIT_210x297.indd   1 15/12/2021   10:42
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Hou je instapkaart klaar, onze trekvogels nemen je 
mee naar een verre bestemming. Tijdens de boeiende 
vlucht leer je ze spelenderwijs kennen, zowel in de 
doe-tentoonstelling, doorheen het belevingsparcours 
met themahutten in het park als in de prachtige 
Zwinvlakte. Het wordt een fascinerende reis!

Het Zwin Natuur Park heeft een uitgebreid aanbod voor 
groepen, bedrijven en scholen (basis en secundair).

Ook teambuildings zijn mogelijk.

Ontdek nu al het Zwingevoel op www.zwin.be en 
geniet. Je vindt er ook meer informatie over de 
activiteiten, toegangstijden en prijzen. Welkom!

Boek je tickets online en geniet van een korting!

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8
8300 Knokke-Heist
+32 50 60 70 86 - www.zwin.be

ZWIN
NATUUR PARK 
Vlieg met ons mee
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Grensleie
Kortrijk

Ieper

Gelegen op het kruispunt van de Leiestreek, Westhoek & Noord-
Frankrijk is de Grensleie regio de ideale bestemming voor jouw 
groepsuitstap.

Maak een culinaire tocht of muzikale grensverhalenwandeling in Wervik 
(één van de oudste steden van Vlaanderen!). Verken de historische Vauban-
vestingen in Menen of kom tot rust in Provinciedomein Bergelen in 
Gullegem (Wevelgem). Ontdek het landelijke bedevaartsoord Dadizele 
met zijn imposante basiliek of geniet van een tochtje langs de Kapellekes 
fi etsroute in Ledegem. Breng een smakelijk bezoek aan één van de vele 
streekproducenten die deze regio telt, zoals wijndomein Ravenstein (Wervik), 
Grootmoeders Koffi e of brouwerij Gulden Spoor in Gullegem (Wevelgem). 
In het Nationaal Tabaksmuseum (Wervik) snuif je eeuwenoude tabaks-
traditie op. Wil je meer weten over de turbulente geschiedenis van de 
luchtvaart, ga dan zeker ‘ns langs bij FAS-expo (Wevelgem) of Old Leghem 
’14-18 (Ledegem). Op de Duitse militaire begraafplaats van Menenwald 
(grootste in zijn vorm op het Europese continent) voel je dan weer de 
tragedie van de Groote Oorlog … Grensleie: verrassend veelzijdig!

Toerisme Wevelgem
toerisme@wevelgem.be
T 056 43 35 25
www.wevelgem.be/toerisme

Toerisme Wervik
toerisme@wervik.be
T 056 95 24 25
www.wervik.be/toerisme

Toerisme Ledegem
toerisme@ledegem.be
T 056 89 48 76
www.ledegem.be

Toerisme Dadizele
toerisme@moorslede.be
T 056 50 91 00
www.toerismedadizele.be

Toerisme Menen
toerisme@menen.be
T 056 52 94 17
www.menen.be/toerisme

Grenzeloos genieten

Voor meer info
Vraag onze brochure 
aan of download ze 
via onze websites. 
Grasduin in ons veel-
zijdige aanbod met 
tips voor trips en kant-
en-klare daguitstappen 
en kom genieten van de 
charme van onze grens-
regio. Tot binnenkort !

Hou je instapkaart klaar, onze trekvogels nemen je 
mee naar een verre bestemming. Tijdens de boeiende 
vlucht leer je ze spelenderwijs kennen, zowel in de 
doe-tentoonstelling, doorheen het belevingsparcours 
met themahutten in het park als in de prachtige 
Zwinvlakte. Het wordt een fascinerende reis!

Het Zwin Natuur Park heeft een uitgebreid aanbod voor 
groepen, bedrijven en scholen (basis en secundair).

Ook teambuildings zijn mogelijk.

Ontdek nu al het Zwingevoel op www.zwin.be en 
geniet. Je vindt er ook meer informatie over de 
activiteiten, toegangstijden en prijzen. Welkom!

Boek je tickets online en geniet van een korting!

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8
8300 Knokke-Heist
+32 50 60 70 86 - www.zwin.be

ZWIN
NATUUR PARK 
Vlieg met ons mee



Izegem is een gezellige stad 
in het zuiden van de provincie 
West-Vlaanderen en de ideale 
bestemming voor een verrassende 
dagtrip. Bij de toeristische dienst 
bestel je een pakket op maat, 
maar we laten je graag al even 
“goesting” krijgen.

Izegem is de ‘Pekkersstad’: die naam 
verwijst naar de historische achtergrond 
van de schoen- en borstelnijverheid, 
maar ook naar de bloeiende horeca-
cultuur. ‘Pekken’ is dialect voor ‘blijven 
hangen’, en dat kan bij ons perfect in de 
vele gezellige stekjes. Van oerdegelijke 
bruine kroeg tot sterrenrestaurant: 
Izegem heeft het allemaal. 

Museum Eperon d’Or is een parel van 
art-deco-architectuur. Het gebouw 
dateert uit de jaren 1930, werd minutieus 
gerestaureerd en herbergt tegenwoordig 
de schoen- en borstelcollecties van 
Izegem. Je beleeft er het rijke industriële 
verleden van de stad met al je zintuigen.

Ook wandelaars en fi etsers komen 
ruimschoots aan hun trekken in 
Izegem. Ontdek de vele uitgestippelde 
wandelingen en fi etstochten of ga op pad 
met een gids die je groep op sleeptouw 
neemt met weetjes en anekdotes. 
Een heuse bierfi etsroute brengt je langs 
de gezelligste cafeetjes en een aantal 
Izegemse brouwerijen.  
Op je wandeling passeer je misschien ook 
langs de parken en kastelen van de stad. 

Het Blauwhuispark en provinciaal domein 
Wallemote zijn oases van rust en groen. 

In de zomer is het openluchtzwembad 
dé trekpleister bij uitstek. Het bad is 
omringd door een ligweide en uitgerust 
met glijbanen, springplanken en 
speelelementen. 

Overnachten doe je in een van onze 
zeven to� e B&B’s of in het Parkhotel.

IZEGEM
foto’s toerisme Leiestreek

Eperon d’Or
Prins Albertlaan 5, 8870 Izegem
051 31 64 46 - toerisme@izegem.be
www.izegem.be/toerisme
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DUNKERQUE
IZEGEM

BRUGGE

KORTRIJK

LILLE

GENT

ANTWERPEN

NEDERLAND

BELGIË
FRANCE

BRUSSEL

VEURNE

OOSTENDE

DOORNIK

Open van  d insdag tot  en  met  zaterdag.
R ondle id ingen met  g ids  om 10 .30u.  -  14 .30u.  en  16 .30u.
A l le  rondle id ingen gaan door  ongeacht  aanta l  de e lnemers .
Bezoek kost  €12  per  persoon (g ids  inbe grepen) .
Groepsmaalt i jden  op  aanvraag.
B ier tast ing  (2  x  25  c l ) .
Proef  e en  b ierpra l ine  in  de  B ierboet iek .
Grat is  f les  75  c l  naar  keuze.

Inge lmunstersestraat  46  -  8870 Ize gem -  info@bierkaste e l .be  -  www.b ierkaste e l .be  -  V is i ts  &  Events :  +32  (0)51/62  2 7  30

by

PROEF, ERVAAR, ONTDEK EN FEEST
IN BIERKASTEEL VANHONSEBROUCK !
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Ontdek pittig Overijse
Overijse heeft vele troeven maar is vooral gekend voor de tafeldruif, 
waarover je alles komt te weten in het bezoekerscentrum Dru!f. Naast 
de druivencultuur heeft Overijse bovendien een rijke biertraditie. 
Proef zeker eens een Prins Van Horne. Je kan heerlijk wandelen of 
fietsen in het Zoniënwoud, langs holle wegen en uitgestrekte natuur 
of op ontdekking gaan langs architecturale pareltjes zoals de vele 
serristenwoningen, de Vuurmolen of Tombeekheyde. Doe het op eigen 
houtje of kies uit een mooi aanbod groepsuitstappen. Wil je je bezoek 
uitbreiden? Brussel en het Africamuseum van Tervuren liggen vlakbij.

Toerisme Overijse, Begijnhof 17, 3090 Overijse • 02 687 59 59 • vrijetijd@overijse.be #pittigoverijse

TOMBEEKHEYDE

ONZE-LIEVE-VROUWKERK JEZUS-EIK

MEER VAN  
OVERIJSE-GENVAL

BEZOEKERSCENTRUM 
DRU!F

15
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Ontdek het aanbod via 
visitgenk.be of contacteer ons via 

visit@genk.be
+32 (0)89 65 44 90

raakt je diep

Ook in groep!
Stap samen met een kruisbestuiver in het universum van Koen Vanmechelen 
op LABIOMISTA. Of ontdek op interactieve manier hoe Genk van charmant 
dorpje uitgroeide tot een dynamische stad tijdens de begeleide wandeling 
CentrumGeheimen.

Hoe ziet Genk eruit vanop de top van de terril? De Steenmannetjes tonen je 
de weg. De handen steek je uit de mouwen tijdens één van de interactieve 
workshops.

We beloven je niets. We laten je wel graag zelf beleven hoe Genk onder je 
huid kruipt.
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LA B IO
MISTA

×

EEN EVOLUEREND
KUNSTWERK VAN 

KOEN VANMECHELEN, 
OVER DE MIX 

VAN HET LEVEN

COSMOGOLEM ONTMOET 
KOSMOPOLIETEN VAN MORGEN
Basisonderwijs 4e t.e.m. 6e leerjaar

Waarvan dromen de kosmopolieten van morgen? 
Leerlingen gaan op interactieve tocht door 
LABIOMISTA, het evoluerende kunstwerk van 
Koen Vanmechelen en een metafoor voor een wereld 
in verandering. In het spoor van de Cosmogolem, 
een internationaal symbool voor kinderrechten, 
denken leerlingen na over hun rechten en 
verantwoordelijkheden en hun plaats in de wereld 
van morgen die ze mee creëren. 

WONDERLIJKE VERWONDERING
Secundair onderwijs 1e en 2e leerjaar

Onderzoek samen wat kunst kan en mag zijn. Kan 
kunst iets bijdragen aan het begrijpen en vormgeven 
van onze wereld? Via hun eigen zintuigen ontdekken 
leerlingen het universum van Koen Vanmechelen. 
Ze kijken, denken na, voelen, horen en kruipen een 
beetje in het hoofd van de kunstenaar. 

UBUNTU: OVER IDENTITEIT EN 
SAMENLEVEN, MET ELKAAR EN 
MET DE NATUUR
Secundair onderwijs 2e en 3e leerjaar

Wie ben ik? En wat is mijn plaats als mens in een 
steeds evoluerende wereld? LABIOMISTA houdt de 
leerlingen een spiegel voor en laat hen, aan de hand 
van het werk van Koen Vanmechelen, nadenken over 
identiteit, samenleven en hun rol als mens in de 
wereld van nu en morgen.
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 NIEUW!
 EDUCATIEF AANBOD LABIOMISTA
 
 ONTDEK MET JE KLAS HET 
 WONDERLAB VAN KOEN    
VANMECHELEN
Verwondering en ontmoeting staan centraal 
in de inter-actieve educatieve tochten door 
LABIOMISTA. Leerlingen worden er uitgedaagd 
om te filosoferen over de wereld van vandaag en 
morgen, via de taal van de kunst.

VOOR ALLE EDUCATIEVE PAKKETTEN 

120 minuten | beschikbaar in NL, FR en ENG
max. 25 leerlingen | onder begeleiding van een educatieve 
‘kruisbestuiver’ | het gaat om interactieve tochten, 
hoofdzakelijk in openlucht in een groene omgeving

Contact & boekingen via labiomista@genk.be 
www.labiomista.be
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Wie Oudenaarde zegt, denkt aan het hart van de Vlaamse 
Ardennen en aan de aankomst plaats van Vlaanderens 
Mooiste, de Ronde van Vlaanderen. 

“Oudenaarde is meer dan 
de Ronde alleen”

IN SAMENWERKING MET

visit.oudenaarde.be

De stad heeft echter zo veel meer in petto: of je nu 
houdt van natuur, cultuur, heer lijke streekproducten 
of sportieve uitdagingen: verrassende, coronaproof 
ontdekkingen liggen achter elke hoek.

Vakantie in eigen land begint in eigen streek, vei lig 
en dichtbij.

Wie Oudenaarde zegt, denkt aan het hart van de Vlaamse 
Ardennen en aan de aankomst plaats van Vlaanderens 
Mooiste, de Ronde van Vlaanderen. 

“Oudenaarde is meer dan 
de Ronde alleen”

IN SAMENWERKING MET

visit.oudenaarde.be

De stad heeft echter zo veel meer in petto: of je nu 
houdt van natuur, cultuur, heer lijke streekproducten 
of sportieve uitdagingen: verrassende, coronaproof 
ontdekkingen liggen achter elke hoek.

Vakantie in eigen land begint in eigen streek, vei lig 
en dichtbij.

Wie Oudenaarde zegt, denkt aan het hart van de Vlaamse 
Ardennen en aan de aankomst plaats van Vlaanderens 
Mooiste, de Ronde van Vlaanderen. 
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de Ronde alleen”

IN SAMENWERKING MET

visit.oudenaarde.be

De stad heeft echter zo veel meer in petto: of je nu 
houdt van natuur, cultuur, heer lijke streekproducten 
of sportieve uitdagingen: verrassende, coronaproof 
ontdekkingen liggen achter elke hoek.

Vakantie in eigen land begint in eigen streek, vei lig 
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Wie Oudenaarde zegt, denkt aan het hart van de Vlaamse 
Ardennen en aan de aankomst plaats van Vlaanderens 
Mooiste, de Ronde van Vlaanderen. 

“Oudenaarde is meer dan 
de Ronde alleen”

IN SAMENWERKING MET

visit.oudenaarde.be

De stad heeft echter zo veel meer in petto: of je nu 
houdt van natuur, cultuur, heer lijke streekproducten 
of sportieve uitdagingen: verrassende, coronaproof 
ontdekkingen liggen achter elke hoek.

Vakantie in eigen land begint in eigen streek, vei lig 
en dichtbij.

Wie Oudenaarde zegt, denkt aan het hart van de Vlaamse 
Ardennen en aan de aankomst plaats van Vlaanderens 
Mooiste, de Ronde van Vlaanderen. 

“Oudenaarde is meer dan 
de Ronde alleen”

IN SAMENWERKING MET

visit.oudenaarde.be

De stad heeft echter zo veel meer in petto: of je nu 
houdt van natuur, cultuur, heer lijke streekproducten 
of sportieve uitdagingen: verrassende, coronaproof 
ontdekkingen liggen achter elke hoek.

Vakantie in eigen land begint in eigen streek, vei lig 
en dichtbij.

Visit Oudenaarde
Stadhuis
Markt 1
9700 Oudenaarde

T: +32 55 31 72 51
visit@oudenaarde.be
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Hoofdtitel: “Spring eens binnen (en buiten) in Oost-Vlaanderen”

 op groepsuitstap
met je familie, vrienden, bedrijf, vereniging of klas? 

 Spring dan eens binnen of buiten in Oost-Vlaanderen
 en ontdek het mooie aanbod van onze
 provinciale domeinen en erfgoedsites!

 Download de brochures digitaal of bestel
 je gratis exemplaar op
 www.oost-vlaanderen.be/groepsaanbod

spring eens binnen
 en buiten

in Oost-Vlaanderen
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toerisme@sint-niklaas.be +32 (0)3 778 35 00
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Pub excursions NL 2021 déc vect.indd   1 10/12/21   10:40
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MET DE STROOM IN DINAN
T

1 DAG
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ROND LUIK EN DURBU
Y

3 DAGEN

SAMEN BLIJVEN !
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 HARTJE LUIK

1 DAG

Ontdek de Ardennen in groep (van 10 tot max. 50 personen) en in alle veiligheid. 
Met een gidsbegeleiding doorheen uw programma.
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ARDENNEINCOMING.BE 
DE partner voor uw verblijven en groepsexcursies
+32 (0)4 279 50 88 • info@ardenneincoming.be
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Terres-de-Meuse, 
van nature verrassend !

Zin om een unieke ervaring in de open 
natuur te beleven? De nieuwe bestemming 
in de Provincie Luik zal u met veel plezier 
verwelkomen. 

Op www.terres-de-meuse.be
zal u een uitgebreide keuze aan 
wandelingen en schattenjachten vinden 
maar ook talrijke activiteiten en meer 
bijzondere bezoeken. 

Maison du Tourisme 
Terres-de-Meuse

Quai de Namur, 1 - 4500 HUY
085 21 29 15 - info@terres-de-meuse.be

Website : www.terres-de-meuse.be
      Maison du Tourisme Terres-de-Meuse

VAN HASPENGOUW TOT CONDROZ
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ONTDEK, BELEEF EN GENIET 
IN LIERKE PLEZIERKE.

Begeleide daguitstap met je groep of familie?
Visit Lier werkt graag een dagprogramma 

met stadsgids op maat voor je uit.
Doe alvast ideetjes op en check www.visitlier.be!

wandelen en fietsen
cultuur en Unesco werelderfgoed

lekker eten en gezellig shoppen

Grote Markt 58, 2500 Lier
tel. 03 8000 555
e-mail info@visitlier.be
www.visitlier.be

Zimmertoren, dé trekpleister

Bootjevaren op de Nete

Stadsmuseum Lier, 
interactief museum over Lier en de LierenaarsUnesco begijnhof Stadhuis met Unesco belfort, Grote Markt
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BELEEF, RUIK, PROEF.

HET GROOTSTE BELGISCHE
CHOCOLADEMUSEUM

TER WERELD IS DE PLEK
WAAR AL JOUW 

CHOCOLADEDROMEN
UITKOMEN

KONINGIN ASTRIDPLEIN 7, ANTWERPEN
(TEGENOVER STATION ANTWERPEN CENTRAAL)

TICKETS, OPENINGSUREN EN MEER INFO: 
WWW.CHOCOLATENATION.BE

IF YOU LOVE
CHOCOLATE
YOU’LL LOVE
CHOCOLATE
NATION
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Sunparks Kempense Meren – Postelsesteenweg 100, 2400 Mol
014 81 72 52 – www.sunparks.be

Een dagje uit in 
Sunparks Kempense Meren

Ook voor scholen en groepen bieden wij interessante formules!
Contacteer ons voor jouw pakket op maat via offi ce.km@groupepvcp.com

Informatie en reservaties?
www.dagjesunparks.be

Bowling

Racketsports

Kinderboerderij

Beach volleybal

Fietsverhuur

Bars & Restaurants

Minigolf
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Profiteer 

van extra 

voordelige 

tarieven voor 

groepen en 

scholen

www.toverland.com
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LimburgGroepsuitje
voor een onvergetelijke groepsuitstap

LimburgGroepsuitje is dé specialist in het organiseren
van een actief, avontuurlijk of cultureel programma
voor familie, vrienden, bedrijf, vereniging of klas.  

Groepen klein of groot, een dagdeel, hele dag of meerdaags 
programma. We adviseren je graag over de mogelijkheden. 
In overleg stellen we een programma op maat samen en 
nemen de voorbereiding en planning geheel uit handen.

Kijk voor inspiratie op onze website: www.limburggroepsuitje.nl 

Info en boekingen: T: +31 475 330289
E: groepsuitje@hartvanlimburg.nl 

Het buitenland

dichtbij

Dagje uit groepen A4.indd   1 21-12-2021   10:28
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DOORNIK. ANDERS BEKEKEN

•  2 UNESCO SITES  • GESCHIEDENIS  • BROUWERIJBEZOEKEN  •  THEMAWANDELINGEN 
•  SNEUKELPAUZES •  STREEKGERECHTEN •  AVONTUURLIJKE ACTIVITEITEN •  MUSEA...

                                                                                                                  

TOP
BESTEMMING 

VOOR
GROEPEN

Page Dag uit.indd   1 11-01-21   13:53:07
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MUSEUM OF COCOA
AND CHOCOLATE

www.choco-story-brussels.be
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Bezoek achter de schermen
Een unieke belevenis!
Loop langs verschillende werkruimtes, werp een blik 
op de burelen van onze wetenschappers, maak kennis 
met de prachtige architectuur van onze gebouwen en 
betreed enkele unieke bewaarplaatsen met honderden 
specimens.

Ontdek ook onze brede waaier aan bezoek en activiteiten 
voor iedereen (groepen & volwassenen) op 
www.natuurwetenschappen.be of scan de QR code

Museum voor Natuurwetenschappen - Vautierstraat 29 - 1000 Brussel
Info & reservatie 02 627 42 52 

NATUURWETENSCHAPPEN.BE

test03.indd   1 14/12/2021   14:59
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Ontdek het Atomium. 
Symbool van België.
•  een surrealistische wandeling  

door buizen & bollen
•  het mooiste panoramisch uitzicht  

van Brussel en omgeving (92 m)
•  een permanente expo  

over haar geschiedenis
•  een tijdelijke digitale beleving die  

je onderdompelt in klank en licht
•  een leuk digitaal spel om je bezoek  

aan het Atomium te begeleiden
• een shop vol met originele cadeaus
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op
peOpen van maandag t.e.m zondag, 

van 10u tot 18u.
Contact & reservatie: info@atomium.be
Atomiumplein, 1020 Brussel
www.atomium.be

OPEN VAN MAANDAG T.E.M ZONDAG, VAN 11U TOT 19U.
CONTACT & RESERVATIE: +32 2 669 49 21  
OF INFO@DESIGNMUSEUM.BRUSSELS 

BELGIËPLEIN - 1020 BRUSSELS 

Het Design Museum Brussels is gewijd  
aan het design van de 20ste eeuw en van vandaag.
Ontdek onze permanente en tijdelijke  
tentoonstellingen, rondleidingen en workshops  
op www.designmuseum.brussels
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a must in Wallonia !

Welkom in Explore Meuse,
de Maasvallei op zijn mooist en 

2 onmisbare steden, Namen en Dinant

Bezoek onze website en kies
 je uitstap uit de talrijke formules.

 

Nieuwsgierig ? Explore Meuse
Avenue Colonel Cadoux 8 – 5500 Dinant
082/22 28 70
www.exploremeuse.be

De bestemming verzamelt ook een breed scala aan toeristische
attracties : twee citadellen, kasteel van Freyr, abdij van
Maredsous, tuinen van Annevoie, cruises op de Maas, grotten,
afvaart van de Lesse en een waaier aan verborgen pareltjes.

Brussel

Alles op korte afstand van elkaar.
Een droom voor groepsuitstappen !

(c)W
BT-Denis Closon

(c)Dinant Evasion - JP Sedran
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WATERPRET VOOR 
IEDEREEN!
 Indoor:  

wildwaterbaan,  
(banden)glijbanen,  
golfslagbad,  
kinderbaden met  
waterspeeltuin, warme  
lagune met watermassage, sauna, ...

 Outdoor: buitenbaden, kinderbaden,  
ligweide, glijbanen, ...

ER IS ALTIJD EEN LAGO  
ZWEMPARADIJS IN JOUW BUURT.

WWW.LAGO.BE

LIER GENT PELT

7/7
OPEN

BOEK EEN HEERLIJK  
DAGJE VAKANTIE  

IN EEN ZWEM-
PARADIJS:

Gent

Beveren

Mons

Lier Pelt

Sint-TruidenKortrijk

Brugge

S&R21-103 Een_Dagje_Uit(A4)-DEF.indd   1 24/11/2021   17:29



Ontdek 23 verrassende Waalse steden

Op uitstap in Wallonië en de Ardennen betekent ook steden en stadjes ontdekken. 
Je geniet er van de rijkheid op historisch en cultureel gebied, maar evengoed
van shopping en lokale specialiteiten. Gun jezelf, vrienden en familie een 
weekendje weg, of langer. 

Ontdek onze unieke Waalse steden op 
visitwallonia.be/steden

Geef kleur
aan je winter 

Beleef Wallonië en de Ardennen !
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