
Leer nieuwe plekjes 
kennen in Roeselare
Wandel en win met Route de Roelevard

Ga op stap in jouw (nieuwe) stad met de verrassende 
wandeling Route de Roelevard en maak kans op 1 van 
de shop- en horecabonnen ter waarde van 50 euro.

Roelevard laat je wandelen, winnen en straks ook 
héél mooi wonen in Roeselare. 

Meer info en voorwaarden: roelevard.be/routederoelevard

Jouw nieuwe stadsleven 
start in Roelevard
Leven in de stad opent een 

volledig nieuwe wereld. Alles is op 

wandelafstand en in de buurt kun 

je altijd iets beleven. Roelevard is 

de perfecte uitvalsbasis om jouw 

nieuwe stadsleven te starten.

Wil je graag alles 

weten over Roelevard?

Contacteer ons:

0477 80 61 11

info@roelevard.be
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Wandel en win met Route de Roelevard

Ga op stap in jouw (nieuwe) stad met de verrassende 
wandeling Route de Roelevard en maak kans op 1 van 
de shop- en horecabonnen ter waarde van 50 euro.

Roelevard laat je wandelen, winnen en straks ook 

Meer info en voorwaarden: roelevard.be/routederoelevard

Jouw nieuwe stadsleven 
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Enkele highlights van je wandeling
Koers

Het museum van de wielersport is niet 

zomaar één van de hoofdpijlers van 

de stad. Tijdens je bezoek beleef je een 

interactieve rit door de geschiedenis 

van de fiets en het wielrennen. Met 

lockers, elektrische oplaadpunten en 

doucheruimtes is het dé ideale uitvalsbasis 

voor recreatieve en sportieve fietsers.  

Petanque
Zin in een namiddagje sport? Tijdens een 

bezoekje aan café Breda Viva La Vie kan 

je samen petanquen en nadien genieten 

van een Rodenbach op hun gezellig terras. 

Tijdens het petanquen snuif je ook een 

stukje kunst op. Zo kijk je uit op de mooiste 

muurschildering van Vlaanderen: De 

Slapende Vrouw van David Walker. 

De Bonte Os
Wanneer je hotel De Bonte Os 

binnenwandelt voel je meteen pure 

nostalgie. Na WOII was het hotel de eerste 

hoogbouw in Roeselare, voorzien van 

een panoramische lift met zicht op het 

bruisende centrum van de stad. Start er je 

dag met een ontbijt vol streekgebonden 

producten, in een uniek interieur. 

La Boule 
de glace

In La Boule de glace vind je übervers ijs 

bereid met de hoogste topkwaliteit aan 

basisproducten, rechtstreeks ingevoerd 

vanuit Italië en Sicilië. Met zijn jarenlange 

ervaring prikkelt Rudy Pattyn je tong op 

een culinaire wijze. Je vindt er exclusieve 

smaaksoorten, sorbets van verse vruchten 

en overheerlijk roomijs.

Bar Giraf
Soms ontdek je midden in de stad 

heerlijke verborgen plekjes, zoals deze 

voormalige pastorie. Het authentieke 

gebouw werd omgevormd tot de gezellige 

Bar Giraf, het café van meneer pastoor. 

Met respect voor de bestaande structuur 

en elementen van het pand geniet je 

zowel binnen als buiten van een drankje 

en hapje.

Crème de 
la Crema

Letterlijke én figuurlijke juweeltjes 

bewonder je in deze galerie-koffiebar. 

In het unieke interieur blinken de 

hedendaagse sieraden van Cynthia 

Jacobs. De figuurlijke juweeltjes zitten 

in een kopje: koffie van de allerbeste 

biokoffiebonen, bedacht in het Coffee Lab 

van barista Michael Van de Moortel.  

Leer nieuwe plekjes 
kennen in Roeselare

Roeselare heeft heel wat te bieden: shoppen, wandelen, eten, cultuur, wonen ... 

Onze bruisende stad ligt in het hart van West-Vlaanderen. Meer, het is — letterlijk 

en figuurlijk — het kloppend hart van onze provincie. 

Met Route de Roelevard gidsen we je graag op een unieke manier door de stad. Wandel 

6,5km doorheen Roeselare vol leuke must-do spots. Een ultieme combinatie van natuur, 

cultuur, horeca en sport. Start en eindig je wandeling aan Roelevard. Ga langs bij één 

van de aangeduide horecazaken of winkels langs Route de Roelevard en verzamel drie 

stempels op je spaarkaart. Deponeer je gestempelde kaart in onze brievenbus en maak 

kans op een mooie shop- en horecabon ter waarde van 50 euro*. 

*Info en voorwaarden op www.roelevard.be/routederoelevard

legende

Wandel en win met Route de Roelevard

Scan de onderstaande QR-code 

en ontdek meer over deze 

plekjes via korte video’s.

horeca

parking

cultuur videospot

sport
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