Wandeling met gids in Ninove
Er zijn verschillende mogelijkheden om Ninove en deelgemeenten met de deskundige uitleg van een stadsgids te bezoeken.

Stadswandeling
Je kan terecht bij de dienst toerisme - VVV Ninove vzw voor een geleid bezoek aan de stad met gids. Een stadswandeling duurt ongeveer 2 uur
maar kan -op afspraak- ook langer of korter. Je wandelt langs de mooiste en belangrijkste bezienswaardigheden van de stad en bezoekt de
abdijkerk, archeologische site, oud-stadhuis, Koepoort enz. Je verneemt alles over het ontstaan en historiek van de "oudste, stoutste en wijste der
steden" en over bekende Ninovieters als Dokter Hemerijckx en Despauterius. Ook onze spotnamen en folklore komen aan bod. Je wandelt door
de winkelstraten en over de vernieuwde Graanmarkt met dansende fontein, kortom, tijdens een stadswandeling ontdek je zoveel meer...

Dag of halve dagbezoek
Voor een bezoek van een halve of hele dag maken we graag een programma "op maat" met de aanvrager.
Enkele mogelijkheden:
 koffie (met koek) bij aankomst
 stadswandeling
 lunch
 bezoek met bus (met chauffeur en autocar van de groep) aan de deelgemeenten met mogelijkheid van drinkstop, stopplaatsen
met bezoek kerk Meerbeke, Neigembos, Zwarte Flesch, windmolens...
 napraten bij een drankje
 ...
Je kan ook verschillende wandelingen met gids maken:
Galgenveldwandeling, Molenwandeling, wandelingen in de deelgemeenten... al dan niet in combinatie met een stadsbezoek.
Wij werken niet met één vast programma voor je bezoek maar stippelen, samen met jou, een programma op maat uit met de gewenste
combinaties.

Extra info
 Als vergoeding hanteren we de minimumtarieven van Toerisme Vlaanderen.
 Voor een stadswandeling kan een groep maximum uit ongeveer 25 personen bestaan.
 Een aanvraag gebeurt ten laatste enkele weken vooraf.
 Aanvragen via dienst toerisme: 054 50 52 90 en bevestigen via mail: toerisme@ninove.be

Contact informatie
Toerisme (dienst)
hospitaalkapel
Burchtstraat 44
9400 Ninove
T 054 50 52 90

toerisme@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak), van 14:00 tot 16:00 (na afspraak)
Morgen open van 08:30 tot 12:00 (na afspraak), van 14:00 tot 16:00 (na afspraak)
Alle informatie

