Toeristische en aanverwante webites
Op deze pagina worden geen horecasites opgenomen. Daarvoor klik je door naar de rubriek "Goesting in
Ninove".
www.euroreizen.be
Uitgebreide vakantiedossiers, evenementen, reistips, brochures, reisbeurzen, landeninformatie, informatie over
reisthema's...
www.gezondheidspas.be
Vaccinaties en preventieve behandelingen voor reizigers.
https://hofvanlier.be/
Logeren net over de gemeentegrens: B&B Hof van Lier in Zandbergen.
www.jongerentravel.be
Het enige reisbureau in België dat uitsluitend reizen organiseert voor jongeren, op maat van jongeren en eigen
inbreng van jongeren!
www.logereninvlaanderenvakantieland.be
Laat je verwennen door de meest gastvrije logieuitbaters. Ontdek de themavakanties en laat je inspireren.
www.meteovista.be
Weerinformatie in België.
https://www.erfgoedinzicht.be/
Op deze website kom je alles te weten over de collecties en het aanbod van de Oost-Vlaamse musea. De
website is een initiatief van MovE, een samenwerkingsverband van Oost-Vlaamse musea.
www.pasar.be
Pasar is een sociaal-culturele vereniging die een pak info aanbiedt voor jouw ideale vakantie.
www.rivertours.be
Boottochten- en vaarinformatie van Rivertours, o.a. voor jouw boottocht op de Dender.

www.scheldeland.be
De toeristische regio waarvan ook Ninove deel uitmaakt. Ontdek de wereld van water, gastronomie, het erfgoed
en de ambiance langs Schelde, Dender en Durme!
http://www.scheldeland.be/nl/app?_ga=1.47163623.1542193861.1432222620
Download de app '100 jaar Groote Oorlog'
www.streekproduct.be
Alles over streekproducten.
www.toegankelijkreizen.be
Wil je met vakantie en ben je op zoek naar betrouwbare informatie over de toegankelijkheid van de
verblijfsaccommodatie op jouw vakantiebestemming, het vervoer, de attracties en musea, hulpverlening,
enz...? Het Infopunt Toegankelijk Reizen helpt je graag bij die zoektocht, wat ook de aard is van jouw handicap
of beperking.
www.toerismepajottenland.be
Informatie over Pajottenland en Zennevallei.
www.toerismevlaanderen.be
Dé startsite voor vakantie in Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen promoot Vlaanderen als vakantiebestemming in
binnen- en buitenland.
www.tov.be
Toerisme Oost-Vlaanderen overkoepelt alle Oostvlaamse toeristische regio's en biedt een schat aan info over
toeristisch Oost-Vlaanderen.
www.toerismevlaamseardennen.be/nl
Info over de toeristische regio waar Ninove tegenaan leunt.
www.vlaanderen-vakantieland.be
Welke toerist kent niet de brochure "Vlaanderen Vakantieland". Hier de site met een pak extra info.
www.witkap.be
De site van Brouwerij Slaghmuylder. Hier vind je o.a. alles over Witkap.

Contact informatie
Toerisme (dienst)
hospitaalkapel

Burchtstraat 44
9400 Ninove
T 054 31 32 85
toerisme@ninove.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

