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VAN OORLOGSLANDSCHAP NAAR UNIEK NATUURGEBIED
Na WO I was De Palingbeek herschapen tot een desolaat maanlandschap. De natuur
herstelde zich vrij snel. Het oorlogslandschap werd een natuurgebied waar zeldzame
fauna en ﬂora een plekje vonden. Ontdek de talrijke oorlogsrelicten en hoe de natuur
de voorbije 100 jaar evolueerde tot het huidige provinciedomein.
Wie

volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar

Duur

2 tot 3 uur

Prijs

gezinnen 60 euro, vzw’s 70 euro en commerciële groepen 120 euro

Aantal

30 personen

Start

kan op diverse plaatsen - met gids

WELKOM IN
PROVINCIEDOMEIN

DE PALINGBEEK

OP NATUURAVONTUUR IN DE PALINGBEEK
We spelen en genieten samen in de prachtige natuur. Natuurbeleving staat hierbij
centraal.
Wie

gezinnen met kinderen vanaf 5 jaar

Duur

2 tot 3 uur

Prijs

gezinnen 60 euro, vzw’s 70 euro en commerciële groepen 120 euro

Aantal

30 personen

Start

kan op diverse plaatsen - met gids
Bezoekerscentrum De Palingbeek

AANBOD VOOR GROEPEN

Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
bc.palingbeek@west-vlaanderen.be - 057 23 08 40

Op zoek naar een verrassende wandeling

www.west-vlaanderen.be/palingbeek
bezoekerscentrum De Palingbeek

DePalingbeek

@provinciewvl

www.west-vlaanderen.be/gavers

voor een familie- of groepsuitstap ?

WELKOM IN HET
PROVINCIEDOMEIN

ROERING EN ROMANTIEK LANGS DE VAART

DE PALINGBEEK

Eind 19de eeuw-begin 20ste eeuw zorgt de aanleg van de Vaart voor veel roering.
Ontdek op een ludieke manier het bewogen verhaal van die Oude Vaart...de klagende
en opstandige arbeiders bij Febronie van café A l’Entrepôt of de vaak straffe verhalen
van Marcel, de tuinman van Kasteel De Palingbeek. Marcel en Febronie krijgen ondertussen vlinders in de buik... Deze theaterwandeling is 2,7 km lang en bedoeld voor
volwassenen en jongeren.

ALGEMEEN
- Boekingen gebeuren via bc.palingbeek@west-vlaanderen.be, eventueel telefonisch
057 23 08 40.
- Een digitaal reservatieformulier wordt per mail toegestuurd naar de verantwoordelijke van de groep. Een reservatie is pas definitief als deze ook bevestigd wordt door
de aanvrager.
- Het bezoekerscentrum is steeds de plaats van afspraak tenzij anders vermeld.
- Indien het vermelde uur van afspraak niet wordt gerespecteerd, heeft de begeleider
het recht het programma aan te passen.
- Zonder voorafgaandelijke afstemming mag het maximum aantal deelnemers niet
worden overschreden.
- De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van aanpassingen tenzij de reservatie
reeds is bevestigd.
- Bij annulatie kan het reeds betaalde bedrag terugbetaald worden, wanneer dit minstens 48 uur voor aanvang van de activiteit wordt gemeld.
- Honden aan de leiband kunnen toegelaten worden mits overleg bij de reservatie.
Het gebruik van de cafétaria in het domein dient vooraf gereserveerd te worden. Mits
reservatie en consumptie kan een eigen lunchpakket worden meegebracht.
www.depalingbeek.be
Aan het bezoekerscentrum zijn de picknickbanken buiten vrij te gebruiken.

SPEURTOCHTEN IN DE PALINGBEEK
Ga je mee op vleermuizensafari?
Een leuke rugzak met speurboek en vleermuis masker, diploma en pin sturen je op safari.
4 euro per rugzak, kinderen vanaf 8 jaar
Zit er een vliegend konijn in het domein?
Basiel, de boswachter heeft hulp nodig. De bosdieren helpen om het raadsel te ontrafelen.
1 euro per zoektocht, kinderen vanaf 3 jaar

OP STAP MET DE RANSEL
We volgen het spoor van een 17-jarige soldaat uit WO I die begraven ligt in de Palingbeek. Aan de hand van de inhoud van zijn rugtas en een stapel brieven gericht aan
zijn ouders stappen we door de rijke geschiedenis van het domein en zoeken we naar
verbanden tussen het oorlogslandschap van toen en het natuurdomein van nu.
Wie

volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar

Duur

2,5 uur

Prijs

gezinnen 60 euro, vzw’s 70 euro en commerciële groepen 120 euro

Aantal

max. 30 personen

Start

bezoekerscentrum de Palingbeek - met gids

Wie

volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar

Duur

2,5 uur

Prijs

100 euro

Aantal

30 personen

Start

aan de infopanelen bij Cafetaria De Palingbeek

