
De Gentse 
Fietsen Route

Rij de Gentse 
Fietsen route, helemaal 

zoals jij het wil.

Ride the Gentse  
Fietsen route, exactly 
the way you want it.

Huur - Rent

HUUR JE FIETS 
BIJ DE FIETSAM-
BASSADE GENT
Gent en fietsen, dat is twee 
handen op één buik. 
Ontdek onze stad op twee wielen 
en doe dat helemaal zoals jij 
het wil. Bij de Fietsambassade 
hebben we voor iedereen een 
fiets op maat. Met of zonder 
kinderen, elektrisch, gezellig 
met zijn tweetjes op de tandem 
of bakfiets, noem maar op. En 
uiteraard kan je de route ook 
gewoon met je eigen fiets rijden. 

Kom langs, kies je fiets, en o� 
you go. Zo simpel is het. Neem 
je vrienden, kinderen of pick-
nickmand mee en geniet van 
Gent.
Info & openingsuren: 
www.defietsambassade.gent

RENT A BICYCLE 
AT THE FIETSAM-
BASSADE GHENT
Ghent plus cycling, that is the 
perfect match. 
Discover our city on two wheels 
and do it however you want. At 
the Fietsambassade we have a 
tailor-made bicycle for everyone. 
With or without children, electric, 
romantically together on a 
tandem, cargo bike, you name it.

Come over, choose your bike, 
we will prepare everything and 
o� you go. It’s that simple. Bring 
your friends, children or picnic 
basket and enjoy Ghent.
Info & opening hours: 
www.defietsambassade.gent

ONDERHOUD OF 
HERSTEL NODIG?

Kom naar een fietspunt en laat je 
fiets achter in de goede handen 
van één van onze fietsherstellers. 
Zodra jouw fiets hersteld is, 
ontvang je een sms. Ondertussen 
kan je een vervangfiets huren 
aan kortingstarief.
Info & openingsuren: 
www.defietsambassade.gent

NEED REPAIRS OR 
MAINTENANCE?

Is your own bicycle broken? Join 
us at a bicycle point and leave 
your bike in the skilled hands of 
one of our bicycle technicians. 
As soon as your bike is ready, 
you receive a text message. In 
the meantime, you can rent a 
replacement bicycle at a dis-
counted rate.
Info & opening hours: 
www.defietsambassade.gent

Het Gentse  
Fietsen Spel
Op stap met kinderen? Dan 
hebben we nog een extra uitda-
ging voor je. Kan jij deze foto’s 
spotten langs de route?

The Gentse 
Fietsen Game
Touring with kids? We have an 
extra challenge ready! Try to find 
the four pictures below, like a 
true detective.

Repareer - RepairsOntdek - Discover

Wij hebben er gezin in! - The fam on wheels!
Elisabeth trekt er geregeld op uit met haar kroost en 
dan komen onze longtail fietsen echt van pas.  
Deze hotspots laten zij en haar kinderen alvast niet 
links liggen.

Elisabeth o�ten goes exploring with her kids and our 
longtail bikes really come in handy. She is happy to 
tell you the best spots for kids.

Romantici - Love is in the air
Axel en Klaske maken het romantisch op de tandem. 
Ze delen hun favoriete plekjes langs de route. Ideaal 
voor een picknick, selfie of zonsondergang.

Axel and Klaske are in a romantic mood. They are 
happy to share their romantic spots along the route 
while riding our tandem bike. Ideal for a picnic, selfie 
or lovely sunset.

Deugenieters - Little pleasures
Pierke Pierlala, de Gentse deugniet, kent onze stad 
door en door, dus mogen zijn tips voor genieters niet 
ontbreken. Met zijn elektrische fiets lijkt hij wel te 
vliegen door de stad! 

Pierke Pierlala. He knows every corner of our city, so 
his tips for connoisseurs should not be missed. With 
his e-bike he seems to fly through the city of Ghent! 

• Plonzen in de Blaarmeersen 
Splashing at the Blaarmeersen

• De fietstunnel aan de Rozemarijnbrug 
The bike tunnel at the Rozemarijnbrug

• Met draken vechten in het Gravensteen 
Fighting dragons at the Gravensteen

• Een frisse iced tea bij bar Bidon 
A fresh iced tea at Bidon

• Klimmen in de Gentbrugse Meersen 
Climbing at the Gentbrugse Meersen

• Ko�e in de tuinen van de Bijlokesite 
Co�ee in the Bijloke gardens

• De treurwilg in het Prinsenhof 
The weaping willow at Prinsenhof

• Selfie met de 3 torens 
Selfie with the 3 Ghentian towers

• Spaghetti in café de Robot 
A spaghetti at bar the Robot

• Uitblazen aan het Houtdok 
Relax at the Houtdok

• Plat de jour in café De Roos 
Plat de jour at bar the Roos

• Vogels spotten in de Bourgoyen 
Bird watching at the Bourgoyen

• Ko�e en taart in De Krook 
Co�ee and cake at the Krook

• Stilstaan op de Westerbegraafplaats 
Taking a moment at Westerbegraafplaats

• Het torentje van Gent-Sint-Pieters 
The little tower at Gent-Sint-Pieters 
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Gentse Fietsen wedstrijd!
Wil je een Gent Cadeaubon ter waarde van 50 euro winnen? Neem tijdens 
je fietstocht een mooie of grappige foto, post het op Facebook of Instagram 
en tag @defietsambassadegent samen met de hashtag #gentsefietsen. 
Onze jury kiest uit alle inzendingen elke maand vier winnaars.   
(wedstrijdreglement op www.defietsambassade.gent)

Gentse Fietsen contest!
Feel like winning a Gent Gi�t voucher, to deeply enjoy our beautiful city? 
Grab your camera, take a fun or beautiful picture along the way and post 
it on Instagram or Facebook, tag @defietsambassadegent, along with the 
hashtag #gentsefietsen. Our jury will pick four winners every month.  
(contest rules at www.defietsambassade.gent)

Scan this QR-Code
to see the digital map.

Scan deze QR-Code om 
de digitale kaart te bekijken

fietsambassade.gent.be/nl/gentsefietsen fietsambassade.gent.be/en/gentsefietsen
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20 EUR / dag
20 EUR / day

26 EUR / dag
26 EUR / day

26 EUR / dag
26 EUR / day

Elektrische fiets - E-bikeLongtail fiets - Longtail bike

Tandem - Tandem bike

Gewone fiets - Regular bike
12 EUR / dag- 12 EUR / day

Bakfiets - Cargo bike
26 EUR / dag- 26 EUR / day

Ouder-kind tandem - Parent-child tandem
26 EUR / dag- 26 EUR / day



Shortcut - 9 km

Shortcut - 9 km
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De Blaarmeersen

De Rozemarijnbrug

Het Gravensteen

Bar Bidon

De Gentbrugse Meersen

Café De Roos

De Bourgoyen

De Krook 

De Westerbegraafplaats

Gent-Sint-Pieters

De Bijlokesite

Het Prinsenhof

De 3 torens

Café De Robot

Het Houtdok

LEGENDE

Start / eindig je fiets tour hier - Start / end your bike tour here
Huur je fiets hier - Rent your bike here

Fietspunt Centrum 
Emiel Braunplein

2 Fietspunt Gent-Dampoort 
Oktrooiplein 10

3Fietspunt Gent-Sint-Pieters 
Voskenslaan 27
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Scan this QR-Code
to see the digital map.

Scan deze QR-Code om 
de digitale kaart te bekijken

fietsambassade.gent.be/nl/gentsefietsen fietsambassade.gent.be/en/gentsefietsen

Totale afstand zonder verkortingen: 37 km
Total distance without shortcuts: 37 km or 23 miles


