Voorkant folder

Het Waasland telt maar liefst
720 kilometers aangename
en veilige fietswegen. Het is
een landelijke streek met
uitgestrekte polders en veel
fietswegen langs de rivier de
Schelde.

Met een fiets op toeristische uitstap in Sint-Niklaas en
het Waasland. Dat kan makkelijk en goedkoop met
een huurfiets van het fietspunt De Versnelling aan
het station van Sint-Niklaas.
Het fietspunt De Versnelling verhuurt nieuwe damesen herenfietsen. Je kan er ook leuke elektrische
fietsen huren.

Je fietst naar pittoreske
plekjes in alle gemeenten,
elk met hun streekgebonden
gastronomie.
Sint-Niklaas heeft de grootste
markt van het land en is de
ballonstad van België. De
stad heeft aan de bezoeker
ook heel wat te bieden aan
musea. Met de fiets loont
een toeristische route door
de stad zeker de moeite.
Je kan een keuze maken uit
één van de vele fietsroutes
en thematochten van
Toerisme Oost-Vlaanderen.
Je vindt deze fietsroutes en
kaarten in het info-kantoor
toerisme in het historische
gebouw op de Grote Markt
van Sint-Niklaas.
Dienst Toerisme Sint-Niklaas
Open elke dag van 9 u. tot
12 u. en van 13 u. tot 17 u.
Elke zaterdag, zondag en
feestdag van 10 u. tot 16 u.
(enkel in de zomerperiode)
Tel : 03 778 35 00
toerisme@sint-niklaas.be
Toerisme Oost-Vlaanderen
www.tov.be

Prijs verhuur per fiets
1/2 dag
1 dag
2 dagen
Week

6€
9€
15 €
25 €

Prijs verhuur per e-fiets
1 dag
18 €
2 dagen
30 €
Vanaf twee dagen huur
voor elke bijkomende
dag 9 € .

Fietspunt De Versnelling
Leopold II-laan - aracade station Sint-Niklaas
Open elke dag van 7 u. tot 19 u.
Zaterdag van 9 u. tot 13 u. (van mei tot sept)
Andere dagen en uren open op afspraak.
Tel : 0492 72 01 21 en 0493 51 64 76
versnelling@vzwdenazalee.be
www.denazalee.be
www.facebook.com/denazalee

V.U. : Jan Ryckaert, Heistraat 115, 9100 Sint-Niklaas
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The Region of Waas counts
more then 720 kilometers
pleasant en safe cycling
paths. It’s a rural region with
wide fields and a lot of cycling routes nearby the river
Schelde.

Make a touristical bike trip in Sint-Niklaas and the
region of Waas. That can be easily and cheap with a
rental bike from the bike point at the station of SintNiklaas.
The bike point hires out new women's and men's bicycles. You can also choose for an electric bike.

You can cycle to picturesque places in every small
town, each with there own
gastronomic specialties of
the region.
The city of Sint-Niklaas has
the largest marketplace of
Belgium and is also the balloncity of the country.
The city offers the visitors lots
of museums, and the touristical bike trips are certainly
worthwhile.
The visitor can make choices
from lots of cycling routes.
The cycling routes and maps
are available in the touristic
info office in the historic
building on the marketplace
of Sint-Niklaas.
Tourism Sint-Niklaas
Open every day from 9u. till
12 u. am and from 1u. till 5u.
pm. Open every saterday,
sunday and holiday from
10u. am till 4u. pm.
(only during the summer)
Tel : 03 778 35 00
toerisme@sint-niklaas.be
Tourism East Flanders
www.tov.be

Price bike rental
1/2 day
1 day
2 days
Week

6€
9€
15 €
25 €

Price e-bike rental
1 day
18 €
2 days
30 €
As of two days rental : for
each additional day 9 €.

Bike point Acceleration
Leopold II-laan - aracade station Sint-Niklaas
Open every day from 7u. am till 7u. pm.
Saterday open from 9u. am till 1u. pm
(from may till sept)
Every other days and hours open by appointment . Tel : 0492 72 01 21 en 0493 51 64 76.
versnelling@vzwdenazalee.be
www.denazalee.be
www.facebook.com/denazalee

