
Gent bij Nacht,  
8 december 2018 

 

Eurek@'s BUSUITSTAP en KERSTWANDELING – 

KERSTMARKT - Een organisatie van de Florastappers Gent  

VERTREK: 12u00 de Kimpel te Bilzen -  AFSTANDEN: keuze uit 6, 9 en 12 km 

Er kan gestart worden van 14.30 tot 20.30 uur 

STARTLOCATIE: technologiecampus Gent ODISEE, Gebr.De Smetstr 1/Guldenvliesstr 9000 Gent  

TERUG: 21u00 vertrek te Gent  

Eventuele extra bijzonderheden/vragen worden medegedeeld/beantwoord in de bus.  

Het inschrijvingsformulier zal u in de vertrekzaal overhandigd worden door iemand van ons 

bestuur. Het is dus niet nodig om zelf aan te schuiven. Hierna kan u dit formulier samen met de hier 

bijgevoegde naamstickers deponeren bij uw vertrek. Stempels voor uw spaarkaart en boekje treft u 

ook in bijlage aan.  Een Eurek@-medewerker zorgt voor het omruilen van volle spaarkaarten tijdens 

de busrit, zoals bekend; 1 volle spaarkaart per persoon.  

 

***********PARCOURS van de vele bezienswaardigheden in het historische en pittoreske Gent:  

***********STARTZAAL  - Rabot – De stroppen – Standbeeld de Stroppendrager – Het Prinsenhof – 

Standbeeld van Keizer Karel – Brug der Keizerlijke geneugten – 4 keizerlijke geneugten: Karel als 

scheepstrekker – Mooie Veerle – Janneke – Kwade Beth – oude brandweerkazerne met 70 

wooneenheden en horeca – Graffiti kunstwerk; de slapende konijnen van Roa – Patershol; oudste 

wijk met gezellige en goede restaurants – vrijdagsmarkt met Standbeeld van Jacob van Artevelde ;  

***********SPLITSING 1 – Werregarenstraat / Graffitistroatje en Stadhuis richting  -  

***********RUSTPOST – 3Torens – Sint Baafskathedraal  met het Lam Gods – OF -  Baudelopark – 

Stadsbrouwerij Gruut – Sint Baafsabdij – Spanjaardkasteel – Haagbeukzuilen – Jachthaven Portus 

Ganda – Zwembad van Eyck in Art-Deco –  

***********RUSTPOST – SPLITSING 2  - naar Stadscentrum of de 12km naar Gent-zuid – Glazen 

straatje – Vanderdoncktdoorgang ; winkelgalerij – Zuidpark – Muinkpark in Engelse Landschapsstijl 

– De Vooruit – De Krook – Wintercircus Mahy – Sint Baafssteeg – Mageleinstraat – Schaatspiste – 

Gentse Stadshal – Winkelstraat – Sint Michielsburg – Leie – Pakhuizen en Gildenhuizen -  Oude 

Vismijn – Groot Vleeshuis – Oudburg – Manneke Pis Nestor – 2 Meisjes Pis Lena en 

Luna – Patershol – Sint Elisabethbegijnhof – Begijnhoflaan – ******** STARTZAAL. 

Eurek@ wenst u veel Wandel- en Kerstplezier met vrede in uw hart. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.florastappersgent.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR2tcO5DIV5If0iu_12f55hPO7y9i27_pS641xVuqrRAi_cSkmNOEq20bXs&h=AT2cgo8f8r72HSlZJLwDigp86HS932_ruq7FWu39ofjzih3gJ3lZ8Ne8C7ko19KxvTgD-RE1fARs25MKDru8RmDr8wb9ltUlVCgGvvQyjeV__0gYvb57DhsPNAMODcmhEnnQ1zyDcuvHroURwo4


 

 



 

 

 


