Ieper heeft de best bewaarde vestingen van het
land. Een wandeling op de vestingmuren staat
garant voor anderhalf uur genieten rondom de
binnenstad. Las zeker een stop in op het unieke
terras van Pacific Eiland! Zin in meer? Wat dacht
je van een beklimming van de belforttoren, de
glooiingen en bossen van het Heuvelland, de
houten loopplanken bij Hill 60, de Ieperboog, …
In en rond Ieper raak je nooit uitgewandeld.

2
In en rond Ieper valt zoveel te beleven dat je
er gerust een weekendje lang kunt geniepen.
Zin in een originele overnachting of hou je het
graag standaard? Ieper heet je welkom!

Tip 2

Tip 8

Een rondje Ieper

Weekendje weg!

Ieper Westhoekstad heeft voor elke fietser
wat wils. Een aanrader is de fietsroute langs de
beruchte Ieperboog, de fel bevochten frontlijn
rondom Ieper (36km). Of doe de oversteek naar
het Heuvelland en trotseer via het Westhoek
fietsnetwerk bekende hellingen als de Kemmelberg en de Rode berg. Durf jij de uitdaging aan?

8 tips van:
Heerlijk
geniepen in
en rond Ieper
Westhoekstad.

Trendy shops, leuke eetplekjes, culinaire hoogstandjes, hippe bars, een bruisend nachtleven
aan de Vismarkt: Ieper has it all!

Tip 1

Tip 7

Ie-per fiets!

Ieper hipster
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Tip 3

Tip 5

Ssssssst...

Proef Ieper!

In en rondom Ieper kun je bij uitstek genieten
van rust en natuur. Beleef de Gasthuisbossen/
Galgebossen of het Provinciedomein
De Palingbeek en dompel je onder in de stilte
van haar bossen, geniet op een terras van het
zachte zicht over Zillebekevijver, overschouw
het glooiende landschap van het Heuvelland, …
Hier heeft de natuur nog het laatste woord.

Geniepen doe je natuurlijk ook met je smaakpapillen. In de Westhoekstad Ieper ligt er om elke
hoek wel iets lekkers te rapen. Een streekbiertje
uit Brouwerij De Kazematten, een artisanaal
ijsje bij Hoeve Zuid Bellegoed of een wijntje uit
Steenstraete en Heuvelland? Laat het smaken!

Tip 4

Tip 6

In Vlaamse velden

Ieper = fun!

Doe eens zot! Roeien bijvoorbeeld. In Ieper?
Ja, op de vestingen. Of ga overkop in Bellewaerde.
Laat je creativiteit botvieren in het keramiekatelier Stefan’s Pottery. En stop zeker ‘s in
een chocoladeshop, da’s pas écht genieten
’int geniep’ .

De Eerste Wereldoorlog is onlosmakelijk
verbonden met Ieper en de Westhoek. Stilte
is op zijn plaats, zeker als het klaroengeschal van
de Last Post onder de Menenpoort weergalmt.
Het startpunt voor de ontdekking van het
oorlogsverleden blijft natuurlijk het prestigieuze ‘In Flanders Fields Museum’ in de Ieperse
Lakenhalle.

De groeten uit Ieper,
De Stille Genieper.
8 tips van:

meer tips op
www.toerisme-ieper.be

Deel je avonturen in Ieper met
#STILLEGENIEPER

