
De Kust

Veel nieuwe froeven
aan de Kust

Het toeristisch seizoen start aan de

Kust met tal van nieuwe, opmer-
kelijke initiatieven. We zetten de

voornaamste op een rijtje. Het is
meer dan ooit de moeite om de

Kusl te rerkennen!

Troevenl<aart
Westtoer presenteert een nieuwe toeristi-
sche kaart met een hele reeks troeven van
de Kust. De 'Troevenkaart van de Kust'
besteedt uitgebreid aandacht aan natuur.
bezienswaardigheden. beachclubs, shop-
ping, bewaakte badzones, speeltuinen...
Gratis verkrijgbaar bij de verschillende
diensten voor toerisme.

Pocketgids Ínet logeeradresjes
Ook nieuw is de pocketgids '20x logeren
en genieten aan de Belgische Kust' (uitge-
geven bij Lannoo) waarin eet- en verblijf-
tips voor een geslaagd weekendje gebun-
deld werden. Er staan leuke ideeën in om
betaalbaar te overnachten of de culinaire
rijkdom van de regio te ontdekken.

Fietsen aan de kust is zalig. De hele kust-
lijn van 67 km breed is overal bereikbaar
door het fietsnetwerk en de kustfietsroute.
Meestal fiets je er van punt A naar B en
terug, maar dankzij Trap&Tram hoef je

Onderweg leer je de eigen identiteit van
de tien kustgemeenten goed kennen. De
gids kost 14,95 euro. Meer inÍo op
www. la n n oo re izen. be/ku st.

Flandige fiets- en wandell<aart
Westtoer pakt ook uit met een volledig

Reservatie sterl* aenbevolen!
Opnieuw ging Westtoer een samenwer-
kingsverband aan met 11 fietsverhuurders
langs de kustlijn die 150 fietsen zullen ver-
huren en met Rijwielen Pinte uit Bredene
die zal instaan voor de herverdeling, het
herstel en het onderhoud ervan. Boven-
dien kan Westtoer rekenen op de mede-
werking van De Lijn voor het tramticket en
de promotiecampagne. Meer info is te
raadplegen via www.trapentram.be.
Omdat het aantal beschikbare fietsen
beperkt is, wordt vooraf reserveren sterk
aanbevolen. Dit kan via de website of via
het invullen van een reservatiecoupon bij
een van de Trap&Tram-verhuurpunten.
Prijs van een ticket all-in (huur van de fiets
+ ticket voor de kusttram): 17 euro.

Trap&Tram is een pilootproject dat tot stand
komt met de steun van de Vlaamse Regering in
het kader van het Kustactieplan 2CO5-2009.

vernieuwde fiets- en wandelkaart. 'Fietsen
en wandelen in West-Vlaanderen 2010'
biedt een overzicht van het volledige aan-
bod aan bewegwijzerde routes en netwer-
ken in West-Vlaanderen (5.700 km!). De
kaart kost 1 euro en is te koop bij Westtoer
en de lokale Diensten voor Toerisme.

Verffek op de fiets, lrom ter"urg met de Ër"&,m
niet dezelfde weg terug te fietsen. Huur
een fiets in punt A en lever deze later af in
punt B. Hierna keer je terug
naar het startpunt met het tic- : ' _

ket van de kusttram! iiHí
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