Ontdek de Kastelen van de Schelde: een 5-daagse fietsvakantie tussen
de historische steden Gent en Antwerpen
Stap 1: reserveer (min. 2)
overnachtingen in B&B Villa
Emma te Gent.
(vermeld “Kasteelarrangement”)
(klik hier)

Stap 2: reserveer de volgende
(min. 2) overnachtingen in
Guesthouse Leman te Antwerpen.
(vermeld “Kasteelarrangement”)
(klik hier)

Stap 3: Fietsen !!
Langs de Icoonroutes tussen
Gent en Antwerpen ….
En kastelen bezoeken !!
(klik hier voor de route)

Fietsen combineren met een flinke portie cultuur en natuur? Scheldeland heeft àlles !!
Dag 1: kom aan in Gent bij B&B Villa Emma – parkeer je auto op onze privé-parking en vergeet
hem.
Je huurt fietsen voor de duur van je vakantie of je brengt ze zelf mee. Je kan opteren voor een extra Villa Emmaarrangement met een persoonlijke inslag of je stelt zelf je programma samen: de stad Gent en de omliggende natuur vullen je
dagen in een oogwenk. In dit arrangement biedt Villa Emma – per persoon - een toegangsticket van het Kasteel van Laarne
of het Gravensteen (naar keuze).

Dag 2: klim na het ontbijt op de fiets, en bezoek al je eerste kasteel.
Je kan kiezen voor de natuur van het Scheldeland en een bezoek aan het Kasteel van Laarne waar je kennis maakt met
de

de

een stukje van zijn geschiedenis: de heksenvervolging in de 16 en 17 eeuw. Of je trekt Gent binnen èn het Gravensteen.

Dag 3: na het ontbijt fiets je langs de Schelderoute naar Antwerpen
Wij kunnen je bagage naar Guesthouse Leman brengen of je neemt ze zelf mee. We bezorgen
je een heerlijk lunchpakket of je gaat zelf de streekgerechten onderweg proeven. En je kan al meteen
een “Kasteel” meepikken (aan knooppunt 72 kom je voorbij het Kasteel van Wissekerke) en dan fiets
je door naar Antwerpen.

Dag 4: rustig ontbijten en dan: de Kastelen ...
Je krijgt het boek Middelheimroof (Sander is de auteur) cadeau dat zich deels afspeelt in
kasteel Middelheim en zijn beeldenpark. Indien gewenst leidt Sander je rond in het park en de
omgeving! Guesthouse Leman biedt je verder nog – per persoon - een ticket aan voor The Antwerp
Story in kasteel ’t Steen. Je kan ook (met de fiets) de waterbus op naar Bazel dan verder met de fiets
naar Kasteel d’Ursel en/of het Kasteel van Marnix Aldegonde en dan terug naar de stad Antwerpen.

Dag 5: een stevig ontbijt en vervolgens … terug naar Gent
Toch nog even halt houden in Dendermonde om de Lakenhalle te bezoeken en een lokaal
biertje of hapje te proeven! Je auto staat nog rustig op je te wachten. En dan terug naar huis. Met spijt
in het hart …. Of toch nog eerst even Gent binnen?

