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Erfgoedwandeling ‘van duinen tot villawijk’ in De Haan-Centrum [nl . f] – promenade héritage 
1/04 . 15/04 . 13/05 . 3/06 . 15/07 . 19/08 . 2/09: 10.30u
Architect Leo Ide-wandeling in De Haan-Centrum [nl . f . d] – promenade architecturale, Architekturwanderung 
7/04 [nl . d] . 14/04 [nl . f] . 19/05 [nl . d] . 23/06 [nl] . 28/07 [nl . f] . 11/08 [nl . f] . 8/09 [nl]: 14u

Literaire wandeling in De Haan-Centrum [nl]
22/04 . 9/06 . 22/07 . 12/08: 10.30u

Wandeling in het spoor van Albert Einstein [nl . f] – promenade sur les pas d’Albert Einstein
12/05 . 9/06 . 12/07 . 16/08 . 15/09: 14u > infokantoor De Haan-Centrum

Het ABC van de Haanse straatnaam [nl]
17/06 . 07/07 . 5/08: 14u > op stap in de Concessiewijk West 
8/04 . 13/05 . 28/07 . 25/08: 14.30u > op stap in de Concessiewijk Oost 

Kerstsfeerwandeling in De Haan-Centrum
27/12: 18u

Erfgoedwandeling in Wenduine [nl]
14/04 . 19/05 . 9/06 . 21/07 . 11/08 . 01/09: 10.30u

Het ABC van de Wenduinse straatnaam [nl]
31/03 . 12/05 . 16/06 . 7/07 . 18/08: 10.30u

INFO EN RESERVATIE
De rondleidingen vertrekken telkens aan het desbetreffende infokantoor (tenzij anders vermeld). Ze worden gratis aan-
geboden door het gemeentebestuur (behalve de Tasty Belle Epoque wandeling). Per wandeling of fietstocht (eigen fiets 
voorzien) kunnen max. 20  personen mee, vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Bent u van plan om met vrienden, collega’s of familie binnenkort onze badplaatsen te bezoeken, dan bieden wij u graag 
rondleidingen op maat aan. Dit kan reeds vanaf 6 personen – kostprijs gids € 50.
Info: toerisme@dehaan . 059 24 21 34 (De Haan-Centrum) of 050 41 24 69 (Wenduine)

Tasty Belle Epoquewandeling in Wenduine [nl] – deelnameprijs: € 15
7/04 . 26/05 . 23/06 . 15/09 . 27/10 . 10/11: 14.30u 

Per fiets langs dijken, bossen en polders [nl] – (25 km – 3 uur)
26/05 . 11/08: 14u > infokantoor De Haan-Centrum
23/06 . 14/07: 14u > oud-gemeentehuis Wenduine, Markt 

Per fiets ‘de boer op’ [nl] – (16 km – 3 uur) 
10/07 . 3/08: 14u > infokantoor De Haan-Centrum

Op stap met een local in Vlissegem [nl]
2/06 . 11/08: 14u > vertrek per fiets aan infokantoor De Haan-Centrum


