
Op wandel dOOr Heist

elke maandagnamiddag in juli en augustus

Startplaats
Heldenplein (Heist) 14 uur

Programma
Je verkent met een ervaren gids de geschie-
denis en de natuur van Heist. Vanop de zee-
dijk pik je een vleugje vervlogen toerisme 
mee. Ook het vroegere Koudekerke staat 
op het programma. er is een tussenstop 
met drankje voorzien in Café terminus. Via 
Museum sincfala eindigt de wandeltocht 
met een bezoek aan de Visserskapel. de 
afstand bedraagt ongeveer 5 kilometer.

Einde van de tocht
Heldenplein omstreeks 17 uur

GarnalentOCHt

elke dinsdagnamiddag in juli en augustus

Opstapplaatsen
Van Bunnenplein (Knokke) 14 uur
Heldenplein (Heist) 14.30 uur

Programma
Je rijdt met een toeristisch treintje door 
Heist, vroeger een vissersdorp. Onder be-
geleiding van een ervaren gids breng je on-
dermeer een bezoek aan de sint-antonius 
abt-kerk, de Visserskapel, het Vissersmo-
nument en Museum sincfala. Op het ein-
de van de rit proef je garnalen in café de 
Meerpaal. Je krijgt er ook een drankje aan-
geboden.

Einde van de tocht
Heldenplein omstreeks 17.30 uur
Van Bunnenplein omstreeks 18 uur

BeeldiG KnOKKe-Heist

elke woensdagnamiddag in juli en augustus

Opstapplaats 
Van Bunnenplein (Knokke) 14 uur

Programma
Je rijdt met een toeristisch treintje langs de 
talrijke prachtige openbare kunstwerken in 
duinbergen, Knokke en Het Zoute. Met vak-
kundige uitleg van een gids ontdek je de be-
kende en minder bekende plaatsen van de 
badplaats. een tussenstop met drankje is 
voorzien in CaféCultuur in Cultuurcentrum 
scharpoord. Ook aan de dominicanenkerk 
houdt het treintje halt.

Einde van de tocht
Van Bunnenplein omstreeks 17.30 uur

ZOete en ZOute 
pOldertOCHt

elke vrijdagnamiddag in juli en augustus

Opstapplaats
lichttorenplein (Knokke) 14 uur

Programma
de pajerotrein slingert door de polders en 
brengt je met een ervaren gids langs de 
mooiste plaatsen van Knokke, westkapelle, 
ramskapelle en Heist. aan het Hazegras 
presenteert Hoeve Zoete polder een proe-
vertje. Je houdt halt aan de Kalfmolen. er 
is een kort bezoek met drankje aan het For 
Freedom Museum voorzien. daar kan je in 
de buurt ook de molen van Callant ontdek-
ken.

Einde van de tocht
lichttorenplein omstreeks 17.30 uur



Juli

• Za 7 - 10.15 uur - Zoutewandeling - 
   albertplein aan het monument
• Ma 9 - 13.30 uur - Fietstocht Horizon 8300 - 
   lichttorenplein Knokke
• Do 12 - 10.15 uur - Bezoek casino - 
   rode Kruispost t.o.v. Zwaluwenlaan
• Do 12 - 13.30 uur - Architectuurfietstocht 
   Knokke-Heist - toerisme Knokke
• Za 14 - 10.15 uur - Wandeling door Oud-
   Knokke - Gemeentehuis a. Verweeplein
• Zo 15 - 10.15 uur - Wandeling door 
   duinbergen - Christus-Koning kapel
• Ma 16 - 13.30 uur - Een art nouveau  
   verkenning met de fiets - Heldenplein Heist
• Do 19 - 10.15 uur - Bezoek casino - 
   rode Kruispost t.o.v. Zwaluwenlaan
• Do 19 - 13.30 uur - Architectuurfietstocht   
   Knokke-Heist - toerisme Knokke
• Za 21 - 10.15 uur - Zoutewandeling -
   albertplein aan het monument
• Ma 23 - 13.30 uur - Fietstocht naar Damme  
   lichttorenplein of 14 uur - Heldenplein
• Do 26 - 13.30 uur - Architectuurfietstocht  
   Knokke-Heist - toerisme Knokke
• Za 28 - 10.15 uur - Wandeling door Oud-
   Knokke - Gemeentehuis a. Verweeplein
• Zo 29 - 10.15 uur - Wandeling door 
   duinbergen - Christus-Koning kapel

Augustus

• Za 4 - 10.15 uur - Zoutewandeling -
   albertplein aan het monument
• Ma 6 - 13.30 uur - Fietstocht naar Zwarte 
   polder - toerisme Knokke
• Do 9 - 13.30 uur - Een art nouveau 
   verkenning met de fiets - Heldenplein Heist
• Za 11 - 10.15 uur - Wandeling door Oud-
   Knokke - Gemeentehuis a. Verweeplein
• Zo 12 - 10.15 uur - Wandeling door 
   duinbergen - Christus Koningkapel
• Ma 13 - 13.30 uur - Architectuurfietstocht 
   Knokke-Heist - toerisme Knokke
• Do 16 - 13.30 uur - Fietstocht naar   
   Oostkerke - toerisme Knokke of 14 uur -   
   Heldenplein Heist
• Za 18 - 10.15 uur - Zoutewandeling - 
   albertplein aan het monument
• Do 23 - 10.15 uur - Bezoek casino - 
   rode Kruispost t.o.v. Zwaluwenlaan 
• Do 23 - 13.30 uur - Architectuurfietstocht  
   Knokke-Heist - toerisme Knokke
• Zo 26 - 10.15 uur - Wandeling door Oud-
   Knokke - Gemeentehuis a. Verweeplein
• Do 30 - 10.15 uur - Bezoek casino - 
   rode Kruispost t.o.v. Zwaluwenlaan 
• Do 30 - 13.30 uur - Architectuurfietstocht  
   Knokke-Heist - toerisme Knokke

ZOMertOCHten
KnOKKe-Heist

2012

Op wandel door Heist
Garnalentocht

Beeldig Knokke-Heist
Zoete en zoute 

poldertocht

Tickets en reservatie
Toerisme Knokke-Heist

050 630 380

wandel- en FietstOCHten
i.s.m. Gidsenkring toon Ghekiere

Voor bezoek aan casino is inschrijven vooraf noodzakelijk op het nummer 050 67 31 52.

praKtisCHe inFOrMatie

Prijs
Op wandel door Heist
Volwassenen: € 4 | -12 jaar: € 2 | 
drankje inbegrepen

Garnalentocht – Beeldig Knokke-Heist – 
Zoete en zoute poldertocht
Volwassenen: € 12 | -12 jaar: € 6 | 
drankje inbegrepen

Tickets en reservatie (verplicht)
dienst toerisme Knokke-Heist 
Knokke: Zeedijk-Knokke 660
Heist: Knokkestraat 22
Tel.: 050 630 380

Wandel- en fietstochten i.s.m. Gidsenkring 
toon Ghekiere
Volwassenen: € 4 | -12 jaar: € 2

Bezoek Casino Knokke 
Volwassenen: € 5 | -12 jaar: € 4

Je kunt deze activiteiten (het hele jaar 
door) ook reserveren voor groepen. 

Meer informatie en beeldmateriaal over de 
zomertochten vind je op www.sincfala.be.

V.u. danny lannoy, pannenstraat 140, 8300 Knokke-Heist

puur Genieten@ www.KnOKKe-Heist.Be


