
Mechelen stuurt  
je stappen 
Duik met Mechelen stuurt 
je stappen in de Mechelse 
geschiedenis! Je kan kiezen 
tussen twee zoektochten: Met 
Natte Voeten brengt je (droog) 
naar alle plekjes in de stad 
waar water een belangrijke rol 
speelt. Van Arend tot Zwaluw 
gaat met je op zoek naar 
dieren in de stad.

Mechelen sends  
you on your way
Are you curious by nature? 
Then Mechelen sends you 
on your way is the perfect 
guide for you. You can choose 
from two routes, that will take 
you on a fascinating journey 
through Mechelen’s history. 
With wet feet takes you on a 
(dry) tour of all the places in 
the city where water plays an 
important role. Discover the 
animals that live in the city 
with From Albatros to Zebra. 

Zin in Mechelen
Met doe- en weetgids Zin in 
Mechelen trek je met het hele 
gezin op ontdekkingstocht. 
Je amuseert je te pletter met 
de opdrachten en ontdekt 
onderweg al lezend, spelend 
en tellend de geheimen van 
onze stad. Met je smartphone 
vind je bovendien verborgen 
boodschappen!

Explore Mechelen
Take a copy of the “Explore 
Mechelen” guide with you 
on your family outing in 
Mechelen. It’s the perfect 
companion for a fun-
filled, action packed day. 
Uncover the city’s secrets by 
completing the assignments. 
What’s more, you can use 
your smartphone to discover 
hidden messages. Bundles of 
fun for the entire family!

Pretpakket
Wil je de stad proeven? Het 
Pretpakket gidst jou naar 
lokale handelaars waar je 
van Mechelse lekkernijen 
proeft. Geniet bovendien 
van korting bij enkele 
gezinsvriendelijke attracties, 
binnen én buiten de stad. 
Ideaal te combineren met 
Zin in Mechelen.

Fun Pack 
How about a taste of the city? 
The Fun Pack will guide you 
to local traders where you can 
enjoy some tasty Mechelen 
delicacies. Enjoy discounts 
for several family-friendly 
attractions, in and outside of 
the city. For a perfect all-in 
experience: combine a Fun 
Pack with Explore Mechelen!
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Hoi, ik ben Rommy, het kleine broertje van de  
St-Romboutstoren. Volg me, en ik laat je alle leuke plekjes 
van de stad ontdekken! Op visitmechelen.be/gezinnen 
vind je nóg meer plezier en tips.  
Wist je trouwens dat ik speciaal voor jullie een kasteeltoilet 
heb gebouwd in het stadhuis?  
Ik ben zoooo nieuwsgierig naar al je avonturen in 
Mechelen, deel je ze met me? Veel plezier!  
Hi, I’m Rommy, the little brother of St. Rumbold’s Tower. 
Follow me, and I’ll show you all the fun places to go in the 
city. You can find even more fun activities and tips at  
visitmechelen.be/families.  
Did you know by the way that I built a castle toilet in the 
town hall especially for you?  
I’m soooo curious about all your adventures in Mechelen!  
Will you share them with me? Have fun!

Actief, rustig, spelenderwijs of al watertandend. Mechelen 
ontdekken kan op 1001 manieren. Op dit stadsplan vind je leuke 
tips voor het ganse gezin. Want in Mechelen, daar verveelt 
niemand zich! 
Whether your style is active or laidback, whether you prefer 
to play or eat your way through the city, did you know that 
there are 100 ways to explore Mechelen? We’ve included a 
selection of fun tips for the whole family. Because nobody is 
ever bored in Mechelen!

 
Zolang de voorraad strekt / 1 rugzakje per bezoekend kind
While stocks last / 1 backpack per child visiting the city

Paleis van Margareta van Oostenrijk 
Palace of Margareta of Austria

Speelgoedmuseum / Toy Museum

De Nekker

Sint-Romboutstoren
St. Rumbold’s Tower  
and Cathedral 

Tivoli

Opstapplaats/boottrip  
Jetty boat trip

Planckendael

Schepenhuis 
The Alderman’s Hall

Begijnhof  
Beguinage

Standbeeld van Margareta van Oostenrijk  
Statue of Margareta of Austria

’t Opsinjoorke Technopolis

Hof van Busleyden  
Court of Busleyden

€3

€3

€2,5

€2,5

€3

€3

Mechelen beleven wordt nóg leuker 

met dit Pretpakket. In dit bonnenboekje 

vind je een waaier van aanbiedingen 

voor heerlijke proevertjes bij Mechelse 

handelaars en voor toffe activiteiten.

Komaan, zet je tanden in Mechelen  

en laat het je smaken!

�et PAKKET
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DOE- EN 
WEETGIDS VOOR GEZINNEN

ZIN in MECHELEN

Dit boekje is van  ................................................................................................. 
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Ik vond het
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Mechelen stuurt je stAppen MET NATTE VOETEN
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Zijn de kleinste voetjes moe, maar jullie zijn nog niet 
uitgewandeld? Leen een buggy bij Buggybooker!  
Je kan Buggybooker vinden bij Toerisme Mechelen , 
Novotel 4 en Holiday Inn Voor gezinnen met kinderen van 
1,5 tot 4 jaar. Meer info: buggybooker.com. 

Are your tiny companions tired but do you still want to explore 
the city a little longer? Then why not borrow a buggy from 
Buggybooker?  
You can find Buggybooker at Tourism Mechelen Novotel 4  
and Holiday Inn  . For families with children between the 
ages of 1.5 and 4 years. More info: buggybooker.com

.

,

haal je gratis rugzakje af bij 

toerisme mechelen

get your free backpack at the 

tourist office

Niet te missen
Not to be missed

Kazerne Dossin Brouwerij Het Anker
Het Anker Brewery4 5

2
3

Vrijbroekpark

Kruidtuin

MECHELEN

MECHELEN

MECHELEN

MECHELEN

STADSPLANgratis

CITY MAPfree



spelprikkels  game Incentives

nl: Opsinjoorke XXL
en: XXL Opsinjoorke

nl: Poppentheater XL
en: XL Puppet Theatre

nl: Waterpiano
en: Water Piano

nl: Kinderlabyrint
en: Children’s Labyrinth

nl: Volume 1.0
en: Volume 1.0

nl: Variërende Vijfhoek
en: Ever-changing  

Pentagon
Nog meer spelplezier/More fun places to play
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uitgespeeld? finished playing?
Holiday Inn Express
VIXX
Martin’s Patershof
Novotel Mechelen Centrum
NH Mechelen
Jeugdherberg De Zandpoort
Muske Pitter
Best Western Gulden Anker
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  niet te missen  not to be missed (zie backcover)

Alle hotels/Full list of hotels: 
visitmechelen.be
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