
Rust en tafel, beste reiziger
Rust uit in een van onze gastenkamers en laaf en spijs  
u ’s morgens aan een heerlijk ontbijt. 
Volle maag? Dat horen wij graag! Dan gidsen we u naar  
de middeleeuwse schatten van onze thuisstad - bekende  
én verborgen.

Verken de middeleeuwen …  
en het nachtleven
Wij trakteren u op verscheidenheid: een keur aan bed&breakfasts  
in een eigentijdse én historische stad. Bestorm het Gravensteen, 
bewonder het Lam Gods en tel de drie torens vanop het water. 
Genoeg geschiedenis? Pik dan een concert mee, ga voor culinair 
genot of pintelier in onze eigenzinnige studentenstad. 

Rust en tafel, beste reiziger
Rust uit in een van onze gastenkamers en laaf en spijs  
u ’s morgens aan een heerlijk ontbijt. 
Volle maag? Dat horen wij graag! Dan gidsen we u naar  
de middeleeuwse schatten van onze thuisstad - bekende  
én verborgen.

Verken de middeleeuwen …  
en het nachtleven
Wij trakteren u op verscheidenheid: een keur aan bed&breakfasts  
in een eigentijdse én historische stad. Bestorm het Gravensteen, 
bewonder het Lam Gods en tel de drie torens vanop het water. 
Genoeg geschiedenis? Pik dan een concert mee, ga voor culinair 
genot of pintelier in onze eigenzinnige studentenstad. 

Uw daguitstap:  
Brugge, Antwerpen of Brussel?
Sommigen beweren dat Gent het beste van Brugge, Antwerpen  
en Brussel combineert. En wie zijn wij om dat tegen te spreken?  
Wie toch een van die kunststeden wil bezoeken: ga uw gang.  
De terugrit naar uw favoriete stad duurt maar een halfuurtje. 
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Ervaar gastvrijheid in 
authentieke bed&breakfasts.
Verken het pittoreske Gent met onze tips.
Ontdek nabijgelegen middeleeuwse steden. 
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Bruges
50 km

GENT

Antwerp
59 km

Brussels
60 km

Historical center ± 1,7 kmCenter
± 4 km

Gilde der Gentse Gastenkamers
Sint-Veerleplein 2, 9000 Gent
info@bedandbreakfast-gent.be

Dienst Toerisme 
Office du Tourisme
Tourist Office 
Sint-Veerleplein 5, 9000 Gent
T. +32 9 266 56 60
www.visitgent.be
15/03 > 14/10: 9.30 uur tot 18.30 uur
15/10 > 14/03: 9.30 uur tot 16.30 uur
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“Gent is een van 
de mooiste 

historische steden 
van Europa"
François Mitterand 

“Gand le secret le 
mieux gardé 

d’Europe” 
Lonely Planet

“Ghent, third most 
authentic city in 

the world”
National Geographic  
Traveler Magazine


