Eten en drinken

Fruitarrangement

Zomerterras De Zevenster: hier kan je even
verpozen en iets drinken, uiteraard met (maar
niet alleen) vers geperst appelsap! (gesloten
in de winter, vanaf maart open op zaterdag en
zondag).
Contact: 0476 61 46 70
www.tack-decauwer.be,
info@tack-decauwer.be

Het arrangement bestaat uit het wandelen van
de fruitroute met daarin 3 voorziene tussenstops:

B&B Fruithof Tack: Deze luxueuze B&B
serveert luxeontbijten na afspraak, vanaf
18 euro per persoon.
Contact: 0477 37 10 26
www.fruithoftack.be, joristack@telenet.be

Prijs: 25 euro per persoon

1. luxeontbijt in B&B Fruithof Tack met cava
2. rondleiding bij één van de drie fruitbedrijven
+ proevertje van de bomen
3. bezoek aan het terras van de Zevenster

Boekingen arrangementen
of rondleidingen

Bed & Breakfast Fruithof Tack****
Luxe B&B tussen de boomgaarden met
mogelijkheid tot ontbijtbuffet.
Contact: 0477 37 10 26
www.fruithoftack.be, joristack@telenet.be
Vakantiehoeve Berckelaer****
Grote vakantiehoeve midden de boomgaarden
met capaciteit van 32 personen.
Contact: 0473 48 69 59
www.berckelaer.be, info@berckelaer.be

Bezoek bij de fruittelers
Op afspraak openen onze fruitbedrijven graag
hun deuren. Ze gunnen je een blik achter de
schermen: ontdek er het proces van de
bloesems tot het plukken van het fruit.
Na de rondleiding kan je uiteraard proeven van
een glas vers fruitsap of een heerlijk stuk fruit!
Te boeken op afspraak, vanaf 15 personen,
1 week op voorhand, 5 euro per persoon.

V.U.: Chris Lippens (burgemeester), Burgemeester Omer de Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Slapen tussen de fruitbomen

Neem contact op met het toeristisch infokantoor van Sint-Gillis-Waas. Wij werken samen
met jou een passend programma uit. Reserveren bij de B&B, Vakantiehoeve of Zomerterras
doe je rechtstreeks.

Wist je dat

pantone 7689C
RGB 40/141/193

Er in Sint-Gillis-Waas meer dan 20 fruittelers
actief zijn en dat hun producten gegeerd zijn tot
in China?

Meer info

Toeristisch infokantoor GC De Route
Stationstraat 201 bus 1
9170 Sint-Gillis-Waas

03 229 02 14
cultuur.toerisme@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be

fruitroute
Sint-Gillis-Waas
wandel- en fietsroute van 9 km

Fietsen en wandelen
tussen de fruitbomen
Volg de bewegwijzerde fruitroute van 9 km
langs verschillende appel- en peergaarden.
Tijdens de bloesemperiode (vermoedelijk eind
april- begin mei) is de fruitroute op zijn knapst.
Je fietst of wandelt dan tussen de bloesemweelde en beleeft een intense bloemengeurervaring!
De fruitroute zelf is een heel jaar door te
bewandelen of fietsen. Elk seizoen heeft zijn
eigen kleurenpalet en charme… Het ontdekken
waard!

