Speciallekes
Culinaire trektochten
(voor- hoofd- en nagerecht
op verschillende plaatsen), workshops zoals een
exclusieve koffieworkshop,
‘food comparing’ zoals bv
bier & chocolade, maatwerk
incl. bezoeken aan een
brouwerijen, paardentram,
sportieve zoektochten, enz...

Meer info?
Surf snel naar:

Wanneer?

Culinaire Wandelingen wandelt het
hele jaar door, zowel overdag als
’s avonds, elke dag behalve op zondag.
Deelnemen doe je enkel in groep onder
het motto “hoe meer zielen hoe meer
vreugde”. (vanaf 6 personen)

www.culinairewandelingen.be
Voor bijkomende vragen of
inschrijvingen, mail naar:
info@culinairewandelingen.be
of bel naar:
+32 493 72 28 56

waar culinair

genieten
&

cultuur
historisch

amusement
hand in hand gaan

Onze internationaal gekende stad aan de
Schelde mag dan klein zijn in oppervlakte, de
diversiteit en vele onverwachte troeven die
deze metropool te bieden heeft, zullen je zeker
verrassen. Van het hippe Zuid tot aan het
Historisch centrum en van hieruit tot op het
mondaine Eilandje of de wereldse Stationsbuurt, telkens maar een tiental minuten
wandelen.
Met meer dan tien jaar ervaring laat Culinaire
Wandelingen je aan de hand van culinaire
trektochten, op maat uitgewerkte evenementen of met pittige thema’s de stad op
een ongekende manier ontdekken. Een leuke
gids prikkelt je geschiedkundige interesse en
natuurlijk worden de smaakpapillen verwent.

Hou je meer van fysieke uitdagingen, neem
dan deel aan onze unieke workshops of ludieke
zoektochten.

T h e m a’ s
Op Spaans avontuur in Antwerpen

Op wijnavontuur in Antwerpen

( BY DAY OR BY NIGHT )

Je treedt in de voetsporen van de Spaanse conquistadores en proeft de zuiderse zon via Spaanse
lekkernijen. Onthaal, begeleide wandeling door
het historische centrum, alle proeverijen en afsluitende maaltijd inbegrepen (+- 5 uur)

Je maakt kennis met de verrassende, smaakvolle
wereld van wijn. Begeleide wandeling door het
Historische centrum inclusief diverse proeverijen
en afsluitende maaltijd met aangepaste wijn (+- 4.5
uur)

Op avontuur in Antwerpen met Streken

Op bieravontuur in Antwerpen

Je snoept van de streekproducten van ’t Stad en
verkent hierbij meteen het hippe Zuid. Begeleide
wandeling met proeverijen (+- 2.5 uur) of begeleide wandeling van het Zuid naar het Historische
centrum met proeverijen, voor en- hoofdgerecht
en afsluitende koffie met snoeperij (+- 4.5 uur)

Laat je onderdompelen in de wereld van onze nationale trots en ervaar dat bier meer is dan alleen
maar bier. Begeleide wandeling door het
Historische centrum en het Eilandje inclusief
diverse proeverijen en een lekkere maaltijd als
startschot (+- 4.5 uur)

Op chocolade avontuur in Antwerpen

Op wereldavontuur in Antwerpen

Ontdek en ontrafel de geheimen van dit goddelijk
genotvol afrodisiacum. Begeleide wandeling door
het historische centrum en de artistieke Theaterbuurt inclusief proeverijen en afsluitend stoofpotje
(+- 3.5 uur); zonder stoofpotje achteraf duurt de
wandeling +-2.5 uur.

Je maakt een culinaire wereldreis doorheen de
verschillende culturen die onze Sinjorenstad biedt.
Begeleide wandeling met zeer diverse en uitgebreide proeverijen doorheen de gekleurde
stationsbuurt (+- 3.5 uur)

Op koffie met pateekes in Antwerpen

Op zinnenstrelend Avontuur in Antwerpen

Nippend van het zwarte goud en snoepend van de
heerlijkste lekkernijen ontdek je waarom Antwerpen ook synoniem staat voor Koekenstad.
Begeleide wandeling door het historische centrum en de artistieke Theaterbuurt met diverse
proeverijen en een verrassende koffie-workshop
(+-3.5 uur). Zonder de koffie-workshop duurt de
wandeling +- 2.5 uur.

Bereid je voor op een hartstochtelijke kennismaking met de geschiedenis van de erotiek in onze
Scheldestad en de effecten van afrodisiaca.
Begeleide wandeling door het Historische centrum
en de Theaterbuurt inclusief diverse proeverijen
en een verleidelijke maaltijd om deze dag prikkelend af te sluiten. (+- 4.5 uur)

