BROCHURE DIGITAAL TE VERKRIJGEN VIA
ONDERSTAANDE DIENSTEN TOERISME OF VIA
www.toerismevlaamseardennen.be

Toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen
-

RESERVATIE & INFO:
Toerisme Ronse
Hoge Mote
De Biesestraat 2 - 9600 Ronse
T: 0032 (0) 55/232 816
E: toerenmettaxis@ronse.be

INFO & AANVRAAGFORMULIER BOEKING OOK VIA:
Toerisme Oudenaarde
Stadhuis
9700 Oudenaarde
T: 0032 (0) 55/317 251
E: toerisme@oudenaarde.be

TOEREN MET TAXI’S

Toerisme Geraardsbergen
Markt
9500 Geraardsbergen
T: 0032 (0) 54/ 437 289
E: toerisme@geraardsbergen.be

Moeilijk te been?
Rolstoelgebruiker?
Zorgbehoevend?
Op reis met kleine kinderen in kinderwagens?
Geen auto ter beschikking?

Ben je beperkt mobiel en wil je toch op vakantie gaan in de
Vlaamse Ardennen, maak dan kennis met ons uitgebreide
aanbod in de brochure “Toeren met taxi’s”.
Reserveer je overnachting en ontvang (voordeel)vouchers voor
gratis taxiritten, die je tot in het hart van Vlaanderens Mooiste
Landschap brengen.
Met de steun van

Met de steun van

BOEK EN KRIJG GRATIS VOUCHERS VOOR TAXIRITTEN

JE HOEFT GEEN
RENNERSBENEN TE HEBBEN

HOE MAAK JE GEBRUIK VAN
DIT ARRANGEMENT:
1. Maak in de brochure ‘Toeren met taxi’s –
Toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen’
een verblijfskeuze.
2. Reserveer je overnachtingen telefonisch
aan het taxiloket op 0032 (5) 5 232 816  of via
toerenmettaxis@ronse.be
3. Bij aankomst in je hotel of B&B ontvang je vouchers
ter waarde van 40 euro per overnachting, en dit
voor een max. van 2 nachten. * Met deze vouchers
kan je je verplaatsen met een taxi tijdens je verblijf

- om het heuvelachtige landschap van de Ronde van

van en naar het logies, attracties en of horeca in de

Vlaanderen te ontdekken
- om halt te houden in pittoreske dorpjes waar de tijd

Vlaamse Ardennen.
4. Als je op stap wil gaan, maak je een reservatie bij

bleef stilstaan
- om kennis te maken met het historisch erfgoed  

één van de deelnemende taxibedrijven en geef je bij

- om te genieten van een biertje en andere lekkere

afrekening de nodige vouchers

streekgerechten

* De voorwaarden voor het krijgen en gebruik van de vouchers
staan vermeld in de brochure

OM COMFORTABEL TE TOEREN
IN VLAANDERENS MOOISTE LANDSCHAP!
In brochure ‘Toeren met taxi’s, toegankelijk reizen in de
Vlaamse Ardennen’ sommen we de logies, de evenementen en bezienswaardigheden met een toegankelijkheidslabel op en tonen we plekjes die vlot toegankelijk
zijn voor toeristen die minder kwiek of mobiel zijn. We
doen je bovendien een
aantrekkelijk

aanbod

om

en

logeren

de

streek verkennen aan
elkaar te koppelen, met
behulp van comfortabele taxidiensten.

