Wandelen in Meerbeke - afstand 9,29km

Beste wandelaar
Onze wandelingen zoeken de mooiste landschappen op en gaan langs tal van onverharde veldwegen en voetwegjes. Bij regenweer kan je (veel)
modder tegenkomen, in de zomer kan het zeer stoffig zijn. Denk erom bij slecht weer stevige wandelschoenen of rubberlaarzen aan te trekken of,
stel je wandeling uit tot een drogere periode. Hou er ook rekening mee dat je in de winterperiode kilometers ver kan kijken en dat het uitzicht in de
zomer vaak veel beperkter is door de hoge gewassen op het veld en het bladerdek van de bomen. Kortom: de seizoenen zorgen steeds voor
nieuwe kleuren en een andere wandelbeleving! Tenslotte: hou het als wandelaar veilig als je op de openbare weg komt.
Veel wandelplezier!

Om te wandelen
Papieren versie - klik hieronder op de link voor PDF:
Wandelroute Meerbeke

Mobiele versie - klik hieronder op de link en scan rechtsboven de QR code in met je smartphone:
Meerbeke via Route You

Digitale versie via website Route You:
Wandelroute Meerbeke, op bedevaart bij Sint-Berlendis

Op of nabij het wandeltraject
 Café Oud Wit Huis: gekend gezellig café nabij de kerk, ideaal om bij te tanken.
 Café Moesj : Volks gezellig café met Hans achter de toog.
 De Cruycke van Meerbeeck: gezellig restaurant met uitgebreide kaart.

Ook in Meerbeke
 Overnachten kan in B&B De Roesbeekhoeve: naast B&B kan je er in het weekend terecht in de gezellige bar.
 Alpenrose, Tirolstube met uitgebreide eetkaart, gezellig tafelen in een Oostenrijks decor.
 Wie zin heeft in frietjes en een snack komt hier aan zijn gading:
 Frituur De Dikke Boulet
 Frituur Mister Brochette
 Wok Time, heel uitgebreid buffet “à volonté”, Teppanyaki, wok, dessertenbuffet… All you can eat!

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, van 14:00 tot 16:00
Morgen open van 08:30 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00
Alle informatie

