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Goed gezind
in Gent

48u met de kinderen de stad in

DE LAATSTE JAREN HEEFT GENT
ZICH ONTPOPT TOT EEN HEUSE
TOERISTISCHE TREKPLEISTER.
DE STAD HEEFT DAN OOK ERG
VEEL BEZIENSWAARDIGHEDEN,
PLEINTJES EN HISTORISCHE
ATTRACTIES TE VEIL. OOK VOOR
GEZINNEN DIE GENT GRAAG
MET DE KINDEREN WILLEN
ONTDEKKEN. TUSSEN HET
AANBOD VOOR DE ‘GROTE
MENSEN’ VINDEN KINDEREN
ZEKER HUN GADING.
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ONTDEK HISTORISCH GENT

GENIET VAN ETEN, DRINKEN EN … SHOPPEN

LEKKER KUIEREN IN BINNENSTAD
EN ZOEKEN!
Gent ontdekken? Dat kan ook te
voet. De historische binnenstad laat
zich langzaam ontdekken. Stukje
wandelen, terrasje, een lekkere wafel,
een biertje, een ijsje, een
‘dreupel’ in het befaamde
Dreupelkot, binnenglippen
in het Sint-Baafs, en ga
zo maar door. Gent heeft
heel veel leuks in petto,
ook voor kinderen. Voor
kinderen van 5 tot 12 is er
de gratis digitale wandeling
‘Op zoek naar de bril
van Draakje Fosfor’, een
speurtocht met opdrachten.
Hiervoor download je de
app op je eigen smartphone.
Het draakje Fosfor, de
beschermer van de stad,
is zijn bril kwijt en vraagt
kinderen om samen op zoek te gaan
in het stadscentrum. Op de route
krijgen de kinderen een opdracht, die
de link legt tussen de omgeving en
het verhaal. Het draakje rust onder
meer uit op de kantelen van het
Gravensteen, drinkt uit de Leie en
vliegt pardoes tegen Klokke Roeland
aan.

MUSEA VOOR IEDEREEN!
Kinderen en musea? Voor de ene een
ware opgave, voor de ander een leuk
uitje. Aangezien Gent kindvriendelijk is
en de musea ook de allerkleinsten en
nieuwsgierige dreumesen waar voor
hun ouders’ geld willen geven, hebben
verschillende musea een kindermenu
ontwikkeld. In het STAM kunnen kinderen
bijvoorbeeld aan de slag met witte LEGOblokken en mogen ze bouwen wat ze
willen.
En wat te denken van het Huis van Alijn,
waar volwassen en kinderen met evenveel
egards begroet worden. Kinderen krijgen
hier de kans om mee te stappen in de
verhalen van Pierke, om mee te zoeken
naar de – brrrrr! – moordenaar van
Hendrik, samen de verjaardag te vieren
van de poes van Hendrik of een heuse
verjaardagstocht te ondernemen.
En de ouders? Als zij zich helemaal
gelaafd weten aan de prachtige
verzameling van het volksmuseum,
kunnen ze zich op het zonnige
binnenterras tegoed doen aan een
lekkere koffie met een stukje taart,
een streekbiertje of een wijntje van het
museumcafé ’t Museetje.

HONGER!
DE BOOTJES VAN GENT
Avontuur op het water. Iedereen weet dat
kinderen en water een magische combinatie
zijn. In Gent kan je de binnenstad al varend
ontdekken. Er zijn verschillende formules,
de een al wat langer dan de andere, met of
zonder hapjes of een drankje (kinderen een
glaasje prik, ouders champagne, het kan) en
verschillende thematochten. Heb je een zoon
of dochter die graag de haven van dichterbij
wil zien en schepen wil zien binnenvaren? De
thematocht Portus Ganda + Oude Dokken is
een waar avontuur.
Wie graag zelf kapitein is van zijn schip, kan bij
Minerva zelf een bootje huren, en in een paar
uur een stukje van de Leie afvaren, richting
Sint-Martens-Latem en Deurle. Hier vaar je de
rust binnen, zie je koeien grazen, en waan je je
in een schilderij van de Latemse meesters. Een
absolute aanrader, ook met kinderen. Picknick
mee, en gezellig over het water glijden.

Kleine of grote honger? Zin in een
hapklare snack uit het vuistje? Je zal het
gauw zelf merken: er is een plejade aan
eethuizen, bistro’s, pizzeria’s, frituren,
durum- en falafelhuisjes, enz. En
aangezien Gent ook de veggiehoofdstad
is van Europa, komen ook vegetariërs
en vegans hier ruim aan hun trekken.
Suggesties uit het kindvriendelijke
aanbod? Pizza bij Eat Love Pizza,
gehaktballen met stoemp bij Balls
& Glory, stoverij met frietjes bij de
Rechtvaardige Rechters of, of, ... maar
laat de kinderen vooral zelf kiezen of laat
je verrassen.

NOOD AAN EEN PAK VOOR DE BROEK OF
GEWOON SHOPPEN?

DIT WIL JE NIET MISSEN
Kinderen en geschiedenis, het is niet steeds een combinatie die goed werkt.
Niettemin, in Gent loopt het wel allemaal lekker los, omdat de historische
wandeling doorheen de stad de ‘Draakje Fosforwandeling’ kruist en zowel
ouders als kinderen apart kunnen genieten van al het fraais dat de stad te bieden
heeft. Hier zijn alvast een paar must-sees:
HET LAM GODS & DE SINT-BAAFSKATHEDRAAL: het schilderij van de
Gebroeders Van Eyck in al zijn glorie bewonderen, dat kan nog steeds (ook de
restauratie ervan). Behalve het paneel van de Rechtvaardige Rechters, want dat
werd in 1934 ontvreemd. Het is nog steeds niet terecht. In het STAM kom je alles
te weten over die spraakmakende diefte.
GRAVENSTEEN: ridders, jonkvrouwen, kerkers, middeleeuwse spelen en
verhalen over een burcht. Het Gravensteen spreekt tot de verbeelding van
ieder kind. Leuk wordt het pas echt als er re-enactors rondlopen in traditionele
klederdracht en oudere ridders jonge schildknapen tot ridder slaan.
BELFORT: van Draakje Fosfor naar de echte gulden draak op de top van het
Belfort, het lijkt een kleine stap, maar er zitten wel 444 trappen tussen. Maar
dat is een goeie oefening voor de benen, en het magische uitzicht over het land
vanuit de toren, dat wil niemand echt missen. Bovendien kunnen kinderen tussen
6 en 12 hier ‘Het spel van de slotenmaker spelen’, een speelse, interactieve
rondleiding vol weetjes en opdrachtjes.

ZOET. ZUUR. BITTER. SNOEP VOOR IEDEREEN.
In Gent kan je niet om de ‘spekken’ heen. Iedereen heeft al gehoord van de
‘Gentse neuzekes’ (cuberdons) in de buurt van de Groentemarkt; passeer je
een van beiden, aarzel dan zeker niet om deze Gentse lekkernij te proeven.
Lekker! Of wat gedacht van een yoghurtijsje met leuke toppings bij Moochi,
oma’s appelijs bij Damas (naast de talloze andere smaken), een hoorntje van
Cremerie Gerard of een lekkere taart en cupcakes van Julie’s House? En als
je een culinaire traditie aan historiek wil koppelen, ga dan zeker eens langs bij
MAX op het Goudenleeuwplein, waar je een Brusselse wafel kan eten, recht
van de keuken van de man die ze uitgevonden heeft. Zeker niet te missen:
Confiserie Temmerman, een begrip in Gent waar je traditionele snoepjes kan
kopen en lekkernijen als mokken, knopkes en ‘muilentrekkers’ (zuurbollen).

En wat doe je als je in Gent rondloopt?
Weerstaan aan de talloze shops? Moeilijk.
Maar dat hoeft helemaal niet, want je kan
in de fiere Gentse stede een mooie balans
vinden tussen cultureel verantwoord
wandelen en shoppen voor het plezier.
Zowel mama’s, papa’s als kinderen zullen
hier hun gading vinden. Je hebt uiteraard de
bekende shoppingstraten als de Veldstraat
of Langemunt, maar het is leuker winkelen
bij lokale handelaars, die her en der in de
stad verspreid zitten. Bijvoorbeeld aparte
damesmode bij ‘Mieke – I’m every woman’
of leuke hebbedingen bij ‘Petit Zsa-Zsa’ in
de Serpentstraat of een goed boek bij de
onafhankelijke
boekhandel ‘Paard
van Troje’ op
de Kouter. Het
spreekt voor zich
dat er nog talloze
shops zijn waar je
fantastisch leuke,
mooie en lekkere
spullen vindt.
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BELEEF GENT TEN VOLLE
GENTSE (KINDER)FEESTEN

TREINEN EN TRAMMEN, MAKKELIJK
TOT IN HET CENTRUM.
Naar Gent met de trein, voor kinderen
is dat vaak op zich al een fijne uitstap.
Het biedt alvast meer avontuur dan een
uur in de file. Bovendien heeft de NMBS
verschillende formules die reizen met
kinderen erg goedkoop maakt. Als
volwassene kan je tot vier kinderen
(-12) gratis laten meereizen, en als
gezin met minstens drie kinderen krijg
je 50% korting voor kinderen ouder
dan 12 en reizen kinderen jongen dan
12 gratis. Van Gent Sint-Pieters is het
met de tram een kwartiertje tot in het
centrum. Wat je spaart aan vervoer, kan
je makkelijk uitgeven aan een lekker
ijsje, een zakje echte Gentse cuberdons
of een pleziervaartje op een van de
Bootjes van Gent.

Het wervelende straattheater MiramirO, concerten
en theater voor kinderen, een speelparadijs in het
Zuidpark, workshops allerhande … De organisatoren
van de Gentse Feesten (15-24 juli 2016) weten
wat kinderen leuk vinden! Keuze genoeg op
gentsefeesten.be.

WEDSTRIJD
Win een overnachting
voor het hele gezin.

LEKKER PITTEN ...

Meer info vind je op
www.visitgent.be/win

Slapen in Gent? Er is
een heel ruime keuze aan
hotels, B&B’s, guesthouses,
... naar ieders smaak en budget. Wie met
kinderen de stad bezoekt, leuk wil slapen en toch
dichtbij het centrum wil zitten, kan bijvoorbeeld
terecht in Aparthotel Castelnou (***). Een unieke
plek waar je geniet van een eigen appartement,
gecombineerd met de diensten van een hotel.
Er loopt een fijne actie ook: voor gezinnen met
kinderen eten de kinderen gratis mee tijdens het
diner, in restaurant Dali.

EN IN GENT? DE CITYCARD!
Gent ten volle beleven, dat wil iedereen. En Gent zou Gent niet
zijn, mocht de stad mensen hier in de kou laten staan. Met de
CityCard Gent bespaar je alvast heel wat op toegangstickets,
openbaar vervoer, boottochtjes, enz. Je vindt meer info op de
website van de dienst voor toerisme, Visit Gent.
De CityCard Gent is 48 uur of 72 uur geldig, vanaf het moment
dat je hem ontwaardt, en biedt je onder andere toegang tot alle
topattracties, monumenten en musea (STAM, SMAK, MSK,
MIAT, Caermersklooster, enz), een gegidste boottocht, een dag
fietsverhuur, een dag hop on hop-off watertram ... met andere
woorden, alles om je weekendje Gent helemaal af te maken.

