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FA M I L I ES O L O G R O E P

ZOEKTOCHTEN
Trek je er liever op eigen houtje 
op uit? De zoektochten nemen 
je mee door Gent. Aan de hand 
van vragen, raadsels en puzzels 
leer je telkens een ander 
stukje stad beter kennen. 

Een zoektocht duurt meestal 
1,5 uur. Erg leuk voor scholen of 

als familie-uitstap of teambuilding! 

Ga op ontdekking door historisch Gent, neus rond in 
het Patershol of Prinsenhof, kijk je ogen uit in het 
Miljoenenkwartier of wandel mee met Bavo naar de 
oorsprong van de stad en ontdekt de Portus Ganda of 
volg het spoor van Jan Van Eyck.

Wil je na een zoektocht nog even genieten van de 
stad vanop het water? Combineer je zoektocht met 
een boottocht door middeleeuws Gent!

WANDELINGEN 
WIJKEN, STRATEN, PARKEN EN PAROCHIES
• De Rabotwijk
• De Gentse Coupure: een dame 

met allure
• Het Citadelpark: groen bastion 

aan de rand van de stad
• Het Miljoenenkwartier: 

herinneringen aan de 
Wereldtentoonstelling van 1913

• Lievekaai en Prinsenhof, een 
romantische enclave met 
keizerlijke allures

• Onze mondaine Kouter, over 
ezels en sigaren

• Sint-Martens-Latem & Deurle

• Vlaanderenstraat: comeback van 
een 19de-eeuwse boulevard

• Bezoek aan de Sint-Salvatorkerk – 
Heilige Kerstkerk

• De Reep: wordt dit de nieuwste 
Gentse trekpleister?

• Visserij en Wijdenaard: de 
herboren samenvloeiing van Leie 
en Schelde en de vergeten Coupure

• Sint-Denijs-Westrem, laveren 
tussen Kroeg, Kerk, Kasteel en 
Klooster.

• Meeriskercke: het abc… en p 
van een gemeente

MONUMENTEN EN MUSEA
• Bijloke Muziekcentrum
• Caermersklooster 

(vandaag Kunsthal Gent)
• Campo Santo & Westerbegraafplaats
• Gravensteen
• Het Pand
• Oud en nieuw justitiepaleis
• Sint-Baafsabdij 
• Sint-Baafskathedraal

• Sint-Niklaaskerk
• KANTL – Hotel Van Oombergen
• Handelsbeurs
• Het Havenhuis op de Graslei
• Kasteel van Laarne
• Monasterium PoortAckere
• Torentjes van het Rabot
• Zebrastraat
• De Centrale

KUNST, MUZIEK EN ARCHITECTUUR
• Duiven op mijn kop, fl aneren langs 

Gentse standbeelden
• Een nocturne over het Gentse 

Lichtplan 
• Graffi ti: smet of kunst?
• Kunst in de straat 
• Kunsthal Gent
• Het Gelaat – op zoek naar gezich-

ten, ogen en maskers in de stad
• Rococowandeling – Wat blijft van 

de pruikentijd over in Gent?
• Walter De Buck: beeldend 

kunstenaar, muzikant, anarchist 
en sociaal

• Verre kijken: een stadswandeling 
met verrekijkers

• De Rechtvaardige Rechters – 
De diefstal en de mogelijke 
vindplaatsen 

• Gent in de tijd van Jan Van Eyck
• Jan Van Eyck en de vrouwen
• Van Romaanse tot hedendaagse 

architectuur – Een wandeling in de 
tijd langs burgerlijke woningen van 
de middeleeuwen tot vandaag

• De spanning tussen klassieke, 
historiserende en art nouveau 
gebouwen in het Kunstenkwartier.

• Art nouveau en art déco in 
de stationswijk – Hoe Gentse 
architecten hun woning ontwierpen

• Over het hoofd gezien? Gentse façades

GESCHIEDENIS
• Klassieke historische wandeling 

doorheen het Gentse centrum 
• Brouwen, stoken en bottelen: 

over geestrijk en ander nat
• Gentse vrouwen
• Godshuizen, gasthuizen en 

hospices: de Gentse hospitalen
• Joseph Plateau en de Gentse 

cinema
• Macht en opstand, Gent en 

Keizer Karel
• Over de boze viandt: het 

verschijnsel hekserij verklaard

• Van badstoven tot Glazen Straatje, 
geschiedenis van de prostitutie

• Gentse geuzen – 
Van Willem De Zwijger tot 
Willem I

• Van Proletenkwartier naar 
kennisberg: de transformatie 
van de Blandijnwijk

• Oranje boven! Neuzen naar 
Nederlandse sporen in Gent

• Gent, hoofdplaats van 
‘Etappegebied IV’

• Gent door vreemde ogen

RELIGIE, LEVENSBESCHOUWING EN POLITIEK
• Gent, bakermat van het socialisme
• Heiligen en hun attributen: 

wandelen in geur van heiligheid
• Vrijmetselarij: het verhaal van 

passer en winkelhaak
• Bezoek het moederhuis van 

de Zusters van Liefde in de 
Molenaarstraat

• Vrouwen geven van katoen

• Mariawandeling
• Turkije aan de Leie
• Ooit gewijd, nu reeds ontwijd – 

Het tweede leven van ons 
religieus erfgoed

• Calvinisme in Gent
• Kerktorens, minaretten 

en fabrieksschouwen in 
de Rabotwijk

DE GENTENAARS
• Brouwen, stoken en bottelen: 

over geestrijk en ander nat
• Gent en zijn vrouwen, een 

alledaags verhaal?
• Gent Ludiek
• Gent op z’n kookpunt, culinaire 

wandeling
• Verliefd, verloofd, getrouwd: 

een amoureuze stadswandeling
• Wonen in het 

Sint-Elisabethbegijnhof
• Gent weerspiegeld in haar 

straatnamen, de Turrepoort en 
haar verborgen weetjes

• Furies, gravinnen, hertoginnen 
en meisjes van Gent

• Op zoek naar eetbare en 
medicinale planten in de 
Gentbrugse Meersen

• ‘Portus Ganda, een feniks die uit 
zijn as herrijst’

• De verborgen armen van de Leie
• De Gentenaars en hun amusement
• Gent en graan, het dagelijks brood
• Gent à la mode – van glamoureuze 

Groote Magazijnen tot verleidelijke 
concept stores

• Gentse professoren verfraaien de stad

GANDANTE
Nieuwsgierige toerist of rasechte Gentenaar? 
Maakt niet uit, met de gidsen van Gandante ontdek 
je de stad en haar eigenzinnige bewoners op een 
verrassende manier. Gandante (= Ganda andante, 
vrij vertaald: te voet door Gent) staat voor een ruim 
aanbod aan begeleide wandelingen, rondleidingen, 
zoektochten en lezingen. Voor elk wat wils!

Wie er in groep op uit wil, heeft de keuze tussen 
ruim 100 thematische wandelingen, daguitstappen 
en groepsbezoeken. Gaande van prostituees tot 
begijnen, van jezuïeten tot vrijmetselaars, van 
graffi ti tot opera. Gent heeft nog weinig geheimen 
voor onze gidsen. 

Even de stad ontvluchten kan ook. 
Tijdens een mini-cruise op de Leie bijvoorbeeld. 
Of liever een fi etstocht langs kunstenaars- of 
kanaaldorpen? 
Wie de stad alleen of in een kleine groep wil 
ontdekken, vindt dan weer zijn gading in de 
zoektochten. Als een echte speurneus ontdek je 
de talrijke onbekende Gentse pareltjes. 
Aansluiten bij een groep kan tijdens onze twee-
maandelijkse nieuwsbriefactiviteit of tijdens de 
Gentse Feesten. 
Alle info hierover en de meest recente kalender 
vind je op onze website.

Ons team van professionele gidsen staat klaar om 
samen met jou Gent te verkennen. Kwaliteit en 
fl exibiliteit  zijn onze belangrijkste troeven. Ons 
volledige aanbod vind je op www.gandante.be. 

Zoek je naar een dagprogramma op maat? 
Geef ons een seintje en ons team staat klaar 
om dit vorm te geven.

Tout entièrement Gandante se donne à la 
promotion de l’héritage culturel de la ville 

de Gand. Nos guides, toujours de bonne humeur, 
vous accueillent de manière professionnelle. 

Ils vous offrent l’occasion de faire la connaissance 
d’une ville, soit médiévale et belle dans beaucoup 
de ses constructions anciennes, soit splendide par 
sa grandeur et son esprit contemporains. 
Vous trouverez notre offre complète sur 
www.gandante.be. 

Gandante is an enthusiast organisation for 
the promotion of the cultural inheritance of 

Ghent from an original and unusual point of view. 
In the company of highly qualifi ed guides (historians 
and art historians) the city gets another dimension 
and you as a visitor can expect and enjoy a high level 
treatment. 
For an overview of our offer, check out 
www.gandante.be. 

CULINAIREWANDELINGEN
& DAGPROGRAMMA’S

Er zijn heel wat Gentse lekkernijen: cuberdons, 
Gentse mokken, Gandaham, Tierenteynmosterd… 
om nog te zwijgen van de lokale bieren en jenevers. 
Tijdens een culinaire wandeling neemt de gids je 
mee naar een originele chocolade- en snoepwinkel 
of een gezellig cafeetse. Een chocoladewandeling of 
koffi ewandeling is ook mogelijk!

De grote honger wordt gestild met een drie- of 
viergangenmenu. De gids begeleidt je met sappige 
verhalen en pittige anekdotes naar de verschillende 
restaurants. Santé!

Plan je een originele uitstap in Gent? Klop gerust bij 
ons aan met je plannen. We geven je graag advies. 
Of meer nog, we ontwerpen je hele uitstap en we 
regelen gids, toegangstickets, reservaties,… voor 
jou! Je hoeft enkel nog te genieten van de stad en 
het gezelschap!
Elke culinaire wandeling en (dag)programma wordt 
op maat gemaakt van jouw wensen, doelgroep en 
beschikbare budget. 

Voor grote groepen en bedrijven: www.artoria.be

Het volledige aanbod aan wandelingen, zoektochten, 
lezingen en dagprogramma’s vind je op 
www.gandante.be. 

INDIVIDUEEL AANBOD
koop je tickets online via 
www.gandante.be/individueel/



LEIECRUISES LANGS DE KUNSTENAARSDORPEN

Kom helemaal tot rust op een mini-cruise op de Leie. 
Vanop het water geniet je van het schilderachtige 
uitzicht. Onderweg bezoek je met de gids de 
dorpskernen van Sint-Martens-Latem en Deurle. 

Tijdens de terugtocht geniet je van een hapje en een 
drankje aan boord, terwijl het landschap langzaam 
voorbijschuift. Begrijp je nu waarom zoveel 
kunstenaars hier inspiratie vonden?

JAN VAN EYCK

Geniet van tal van wandelingen, rondleidingen en 
fi etstochten gelinkt aan Jan Van Eyck, de Vlaamse 
Meester die onlosmakelijk met de stad verbonden is:

• Gent in de tijd van Van Eyck
• Jan Van Eyck en de vrouwen
• De terugkeer van het Lam
• Een dag in het spoor van Van Eyck in Gent
• Het Lam Gods, een lectuur vol symbolen
• De Rechtvaardige Rechters – De diefstal 

en de mogelijke vindplaatsen
• ...

GENT OP Z’N KOOKPUNT

Smakelijke verhalen en pittige anekdotes dompelen 
je onder in de geschiedenis van onze culinaire 
gewoontes en tafelmanieren. Onderweg proef je van 
het lekkers dat Gent te bieden heeft… 

Een wandeling om duimen en vingers bij af te likken!

PATERSHOL, PRINSENHOF 
EN HET ELISABETHBEGIJNHOF

Gent is veel meer dan de Graslei en de drie torens. 
Weg van de platgetreden paden ontdek je een heel 
ander gezicht van Gent. 

Het Patershol, de oudste volkswijk van Gent, het 
Prinsenhof waar ooit de wieg van keizer Karel stond 
en de Gentenaars stroppendragers werden of het 
begijnhof van Sente Lisbetten uit de 13e eeuw, waar 
meer dan 600 begijnen woonden.  

VAN BADSTOVEN TOT 
GLAZEN STRAATJE

De geschiedenis van de 
prostitutie in Gent. De 
gids vertelt je alles over 
bordelen, rosse buurten, 
vakjargon en het oudste 
beroep ter wereld. Een 
wandeling waarvan 
je gegarandeerd rode 
oortjes  krijgt!

BOOT- & FIETSTOCHTEN

Even uitrusten en intussen tóch de stad verkennen: 
kom aan boord en bewonder middeleeuws Gent 
vanop het water. De boot kan ook ingezet worden als 
taxi tussen verschillende locaties. 
Liever wat actiever? 
Fietsend van Gent naar Sint-Martens-Latem ontdek 
je natuur en kunst in de Leiestreek. Ook de Gentse 
Kanaalzone geeft zijn geheimen prijs: eeuwenoude 
kastelen, vergeten molens, een ‘beluik voor het 
chique volk’, … 

NEUZEN DOOR HISTORISCH GENT

Welke torens vormen de bekende torenrij? 
Wat stellen ‘de Gekroonde Hoofden’ voor? 
Wanneer werd het Gravensteen gebouwd? 
Hoeveel weegt de kanonskogel van de Dulle Griet? 
In welk straatje ruikt het altijd naar verf? 
Hoe gaat de legende van de Hoofdbrug? 

Onder het wakende oog van de draak op het Belfort 
ga je op verkenning door het Gentse stadscentrum. 
Een zoektocht voor echte curieuzeneuzen!

HET BELFORT

De middelste toren van de bekende torenrij was 
ooit hét symbool van de stedelijke macht. Tijdens 
een bezoek aan het Belfort geniet je niet alleen van 
een prachtig uitzicht over het Gentse stadscentrum 
maar word je ook meegenomen op een boeiende reis 
doorheen de middeleeuwse geschiedenis. 

Alle info over een (groeps)bezoek aan het Belfort 
en online ticketreservering vind je op 
www.belfortgent.be.

PRINSENHOF

GRASLEIGRAVENSTEEN

GENT LUDIEK

Een wandeling 
boordevol anekdotes 
over de meest 
eigenzinnige inwoners 
of bezoekers van 
Gent. Maak kennis met 
Lowie-die-Zwiet, de 
roaste Wasser en Miele 
Zoetekoeke. Gentse 
geschiedenis die net 
niet de boekskes 
haalde…


