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Parkeer op Parking Vrijdagmarkt Aa . Stap de Vrijdagmarkt over, volg
de hand van het standbeeld van Jacob van Artevelde en stap de brug
over de Leie over. Je komt op de Kraanlei en recht voor jou vind je
Temmerman iI het oudste snoepwinkeltje van Gent. Stap rechtdoor
naar de Rodekoningstraat en je komt in Het Patershol Bb , een oude
wijk in het historisch centrum met een gesloten stratenpatroon dat sinds
de middeleeuwen is bewaard. Hier kan je met je date de nostalgie van
oude tijden opsnuiven, genieten van de architectuur en kunst en van de
pittoreske straten met z’n vele restaurants, cafés en trendy bars.

Sla links af naar de Corduwanierstraat en daar vind je het intieme
praatcafé Rococo 11 in huiskamerstijl met enkel kaarsen als verlichting
en een temperamentvolle cafébazin achter de toog. Loop terug naar de
Rodekoningstraat en sla linksaf, en nogmaals links naar de Plotersgracht.
In het Patershol vind je tal van leuke en lekkere restaurantjes. Loop de
straat verder door, sla rechtsaf in de Vrouwebroersstraat. Ga op het
einde links naar de Lange Steenstraat die overloopt in de Lievestraat.
Steek de Lievebrug cC over en sla rechtsaf op de Lievekaai. Pauzeer even
en geniet van de natuur en zijn schoonheid. Gezellige plaats om mooie
foto’s te maken. Op het einde sla je links af naar het Zilverhof.
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Aan huisnummer 32 zie je een metalen hek, loop hierdoor en je komt
in de wijk het Prinsenhof, wandel verder en stap over het brugje van
de Lieve dD . Je komt op de Sint-Antoniuskaai, ga naar links over het
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brugje en je ziet in de verte het Rabot eE liggen, ga terug links en je
komt op Hof Ten Walle. Op je rechterzijde bevindt zich de vernieuwde
19e eeuwse textielfabriek waar regelmatig concerten, proeverijen,
vernissages en feestjes worden gegeven. Loop onder de poort door
en je komt in het Prinsenhof. Op je linkerzijde heb je het standbeeld
van Keizer Karel

F

. Je gaat de de Simon Mirabellestraat in recht

tegenover het standbeeld. Volg deze straat naar rechts en je komt in de
Rabotstraat. Hier loop je naar links richting het Sint Elisabethplein. Ga
op het plein naar rechts en je komt in Begijnhofdries.

Volg verder en ga naar links en je komt in het Begijnhof gG met de
Sint-Elisabethkerk hH . Doorloop het Begijnhof en loop terug. Op je
rechterzijde sla je de Zwartekatstraat in, ga links in de Provenierstraat
en geniet van het gezellige steegje. Sla rechtsaf en blijf de baan volgen, ga
vervolgens links naar de Brugstraat.
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Op je linkerzijde bevindt zich het Klooster van de Karmelieten

I

.

iets verder in de straat links bevindt zich het alom gekende
ribbetjesrestaurant De Gekroonde Hoofden 22 . Je komt aan de
Oude Vismijn 33 waar je lekker kan kuieren op het mooie terras met
een lekker glaasje. Je gaat over de hoofdbrug en rechts op het SintVeerleplein bevindt zich de prachtige B&B De Waterzooi 44 waar je je
date in een verder stadium nog eens kan verrassen met een romantische
overnachting. Op de hoek van het Sint-Veerleplein bevindt zich de
mystieke burcht Het Gravensteen jJ uit de 12e eeuw waar je gezellig
kan kuieren in het gras. Na je bezoek aan het Gravensteen kan je heel
lekker lunchen in het vegetarische restaurant Boon 55 .

Ga terug richting Brug via het Sint Veerleplein en vooraleer de brug over
te steken kan je genieten van een gezellige en romantische vaartocht
langs de historische gebouwen en de prachtige wateren aan
de opstapplaats van Boat in Gent 2II . Ga het water over naar
de kleine Vismarkt. Links op de Groentenmarkt vind je
het Schuddevisstraatje van Gent waar zich de Hot Club de Gand 66 ,
jazz en bluesclub bevindt, zeker een bezoekje waard.
Op de Groentemarkt vind je het kleinste, bruin café van Gent
uit de 18e eeuw, ’t Galgenhuis 77 .
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kopen aan een kraam op de Groentenmarkt waar je, Himschoot IV4 ,
de oudste ambachtelijke bakkerij van Gent vindt. Voor de beste broden
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Wat zeker niet mag ontbreken zijn de Gentse neuzen 3III , die kan je

Gent

en gebak moet je bij Himschoot zijn. Loop verder langs het water en
je komt aan de Graslei kK . Zowel aan de Graslei of de Korenlei lL
aan de overzijde) kun je tot rust komen met je date of geliefde aan de
waterkant. Geniet van de schoonheid van de historische gevels die zich
weerspiegelen in het water.

Aan de kant van de Korenlei ligt het fantastische Restaurant
Allegromoderato 88 , uitgeroepen tot een van de 50 meest romantische
restaurants van Europa, zeker de moeite waard! Er is ook een
opstapplaats bij Rederij Dewaele 5V voor een gezellige boottocht.

M
Op de Graslei net voor de Sint-Michielsbrug m
bevindt zich Hotel

1898 The Post 99 , bezoek zeker hun gezellige bar boven. Sla linksaf
voor de Sint-Michielsbrug naar de Sint-Michielshelling, volg de splitsing
links richting de Korenmarkt en neem de eerste straat rechts naar Klein
Turkije. Aan je rechterzijde bevindt zich de Sint-Niklaaskerk nN die
opgetrokken is in Doornikse blauwe steen.
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10 gebouwd tegen de Sint-Niklaaskerk kan je iets
In de serre Ray 10

drinken of eten en genieten van de passanten. Loop door tot je op een
splitsing komt en neem de rechterzijde naar de Poeljemarkt. Recht voor
jou staat de 95 meter hoge Belforttoren oO . Ga rechts naar het Emile
Braunplein en steek de baan over naar de Mageleinstraat.
Op je linkerzijde vind je de shop Tailored Flavours VI6 hier vind je vers
gebrande noten en lekkere chocolade. Sla rechtsaf in de Bennesteeg.

Op je linkerzijde vind je een hippe wijnbar Parole 11
11 . Keer terug naar
de Mageleinstraat, ga rechts en dan de eerste straat links. Je komt in de
Korte Kruisstraat en op het einde van de straat sla je links af in de Lange
Kruisstraat. Loop de straat uit en je komt op het Sint Baafsplein pP .
Breng hier een bezoek aan de Sint Baafskathedraal qQ waar het Lam Gods
wordt tentoongesteld. Ga iets drinken op het terras bij de Foyer 12
12 waar
je een prachtig zicht hebt over het Sint-Baafsplein.
Zin in iets zoets? Proef de lekkere, handgemaakte chocolade bij
Chocolatier Van Hoorebeke VII
7 , iets verder aan rechterzijde van de Foyer.
Tegen het Belfort staat de Gentse Lakenhalle rR .
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Stadhuis sS . Achter de gevel schuilen 51 zalen waaronder de trouwkapel.
Menig bruidje droomde al weg bij de prachtige romantische glasramen.
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Sla rechtsaf naar de Botermarkt en op je linkerzijde bevindt zich het

Gent

Wie weet ben jij wel de volgende!

Ik hoop dat je hebt genoten van deze unieke, romantische plekjes.
Laat de liefde groeien en bloeien!

Romantische groeten,

Kathleen Callewaert
www.soulmate4life.be

Soulmate 4 Life

9

Sammy Sanders ©

Liefdesroutes

Soulmate 4 Life

Gent

10

Liefdesroutes

Soulmate 4 Life

Gent

11

Horeca

Gent

Adressen
GENT

1

Praatcafé Rococo - Corduwaniersstraat 57
visit.gent.be/en/eat-drink/rococo

2

De Gekroonde Hoofden - Burgstraat 4
degekroondehoofden.be

3

Oude Vismijn - Rekelingestraat 5
facebook.com/Oude-Vismijn-Gent

4

B&B De Waterzooi - Sint-Veerleplein 2
dewaterzooi.be

5

Boon - Geldmunt 6
boon.gent

6

Hot Club de Gand - Schulddevisstraatje 2
hotclub.gent

7

‘t Galgenhuis - Groentenmarkt 5
galgenhuis.be

8

Allegromoderato - Korenlei 7
allegromoderato.be
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Hotel 1898 The Post - Graslei 16
www.1898thepost.com

10

Ray - Klein Turkije 20
ray.gent

11

Wijnbar Parole - Bennesteeg 9
parole.gent

12
L

De Foyer - Sint-Baafsplein 17
foyerntgent.be

I

Temmerman - Kroonlei 79
temmermanconfiserie.com

II

Boat in Gent - Kraanlei
boatingent.be

III

Gentse neuzen - Groentenmarkt 2
gentseneuzen.be

IV

Bakkerij Himschoot - Groentenmarkt 1
bakkerijhimschoot.be

V

Rederij Dewaele - Korenlei 4A
debootjesvangent.be

VI

Tailored Flavours - Mageleinstraat 21
tailoredflavours.be

VII

Chocolatier Van Hoorebeke - Sint-Baafsplein 15
chocolatesvanhoorebeke.be
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