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Toeristische klassiekers : Crypte en het Must
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Nieuw sinds 2016 : De Smaakkaart
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Ronse kinderstad : Speurtocht Rosalie is jarig !
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Wandelen in het Muziekbos
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Ronse culinaire stad

DE SMAAKKAART RONSE
Deze lekkernij trakteert je op een stadswandeling
in ‘de Vrijheid’ waarbij proeven centraal staat. In dit
erfgoedkwartier in de binnenstad, dat nu volledig ingericht wordt kan je met je Smaakkaart van woensdag tot zondag wandelen. De smaakkaart bevat zes
smaakbonnen die je trakteren op buuntsies, een
aperitief ’t Ronsenaarke, kaas en mosterd uit Ronse,
een Italiaans hapje, een zoete hap en een Ronsisch
bier naar keuze. Een smaakkaart kost € 15,00 p.p. en
is te koop bij Toerisme Ronse.

OP STAP
MET DE GIDS

winterse wandelingen

VIER IN EENDENPAS
ROSALIE HAAR
VERJAARDAG
Rosalie is een eend. Een hele
rare. Ze werd niet uit een ei
geboren maar uit de pen van
auteur Brigitte Minne. Rosalie is niet alleen het hoofdpersonage in één van haar
boeken, ze heeft zich ook
bijgeschoold als gids. Kinderen van 5 tot 8 jaar kunnen
in haar zog een traject volgen terwijl ze opdrachten
vervullen in verband met
het rijke cultuurhistorische
patrimonium van Ronse.
Deelnemingsformulier te
koop bij Toerisme Ronse.
Tip : huur een bolderkar
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TOPPERS

Bommelsfeesten
7, 8 & 9 januari 2017
www.bommelsfeesten.be

WWW.GRAFOMAN.BE

Kerstmarkt op de Grote Markt
16, 17 & 18 december 2016
Bezoek de chalet van Toerisme Ronse op de kerstmarkt
www.visitronse.be

DE CRYPTE 
Tijdens de kerstvakantie van 13u-16u
op 27/12, 28/12, 29/12, 03/01, 04/01, 05/01 en 06/01

OOK
GESLOTEN
ZIJN WE
OPEN

Tijdens de krokusvakantie van 14u-17u
op 28/02, 01/03, 02/03, 03/03, 04/03, 05/03

Sint-Hermescrypte by night 
ZONDAG 18 DECEMBER

Maak op een originele wijze kennis met het mooiste monument van Ronse ; deze
keer wordt de parel van Ronse alleen verlicht door feeëriek kaarslicht ! Je
komt alles te weten over hoe waanzinnige pelgrims in de middeleeuwen hun
genezingsproces ondergingen.

Prijs : € 5,00 p.p.
Locatie : Zijkant Sint-Hermeskerk, Sint-Hermesstraat, 9600 Ronse

Afspraak om 18u45 - vertrekuur: 19u
Vertrekpunt: de chalet van de
dienst toerisme op de kerstmarkt
(Grote Markt, 9600 Ronse)
Prijs: € 5,00 p.p. (drankje inbegrepen)
Duur: ca. 2 uur

HET MUST - MUSEUM VOOR TEXTIEL
Tijdens de kerstvakantie : vaste rondleiding om 14u30
op 27/12, 28/12, 29/12, 03/01, 04/01, 05/01 en 06/01
Tijdens de krokusvakantie : vaste rondleiding om 15u30
op 28/02, 01/03, 02/03, 03/03, 04/03, 05/03
Prijs : € 5,00 p.p. • Locatie : inkom via de dienst toerisme
Vanaf december is de Crypte en het Must - Museum voor
textiel gesloten tot eind februari. Niet getreurd, reserveer een
gids via Toerisme Ronse en alle deuren gaan voor je open, op
het tijdstip naar keuze.

Valentijnswandeling
ZONDAG 12 FEBRUARI

Zin in een romantische wandeling ? Kom ontdekken wat de betekenis is van
Valentijn en geniet van een aantal mooie liefdesverhalen, van Romeo en Julia tot
Bonny en Clyde. De gids neemt je mee op pad in het stadscentrum van Ronse.

Check onze openingsuren tijdens de wintermaanden
Like us on Facebook !
www.visitronse.be -

Afspraak om 13u45 - vertrekuur : 14u
Vertrekpunt : binnenkoer van de
dienst toerisme ‘Spanjaardenkasteel’
(Bruulpark, 9600 Ronse)
Prijs : € 5,00 p.p. (drankje inbegrepen)
Duur ca 2 uur.

Midwinterwandeling
ZONDAG 18 DECEMBER

Op midwinter vierden onze voorouders duizenden jaren geleden het midwinterfeest. Bij deze wandeling kom je alles te weten over de verschillende betekenissen van de kerstperiode.
Afspraak om 14u45 - vertrekuur : 15u
Vertrekpunt : de chalet van de dienst
toerisme op de kerstmarkt
(Grote Markt, 9600 Ronse)
Prijs : € 5,00 p.p.
(drankje inbegrepen)
Duur : ca. 2 uur

PRAKTISCH 
Inschrijven via Toerisme Ronse :
055 23 28 16, toerisme@ronse.be, www.visitronse.be
Voor al deze wandelingen dien je op voorhand te betalen op rekeningnummer :
BE95 0682 3802 1758 van Toerisme Ronse met vermelding van de naam van de
wandeling + datum + je naam + aantal personen. Gelieve minimum 5 werkdagen
voor de deelname te storten.

Annuleringen worden niet terugbetaald.

