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Wat te doen in Knokke-Heist en omgeving 
 
Te voet 

 Wandelen langs de zeedijk 

 Shoppen in Knokke 7 dagen op 7 

 Naar de markt  

o Dinsdag markt in Heist 
o Woensdag en zaterdag markt in Knokke  
o folkloremarkt op donderdag (juli-augustus) 

 Huur een go-cart op de dijk 

 Mosselen steken en krabben vangen aan de pier  

 Zonsondergang in de zee 
 

Per fiet : Huur een (elektrische) fiets en maak een tochtje  

 Langs de zeedijk naar het Zoute en het Zwin (www.zwin.be) 

 Door de polders naar het pittoreske Retranchement, Cadzand, etc.. 

 Heerlijk verse schepijs eten bij Hoeve Hazegras of versgemaakte confituur en kersenbier proeven bij Zoete Polder 
(www.zoetepolder.be) 

 Naar het pittoreske Damme met zijn gezellige restaurantjes www.toerismedamme.be of een ritje met de huifkar tussen 

Damme en Oostkerke : www.huifkardamme.be 
 
Met de kusttram 

 ‘s Morgens vroeg naar de vismijn of bootjes kijken in Zeebrugge 

 Sealife in Blankenberge (www.sealife.be) 

 De Lustige Velodroom met komische fietsen op de zeedijk in Blankenberge www.delustigevelodroom.be 

 Zandsculpturen kijken in Blankenberge www.zandsculptuur.be 

 Plopsaland in de panne (www.plopsaland.be)  

 Earth Explorer in Oostende (www.earthexplorer.be) 

 
Met de auto 

 Werelderfgoedstad en Middeleeuws Brugge : 
http://www.brugge.be/internet/nl/toerisme/bezienswaardigheden/10musts.htm 

 Damme Boekendorp : www.toerismedamme.be/evenementen/evBoekendorp.htm 

 
Sporten 

 zwemmen inde zee of overdekte zwembadcomplex Sportoase Duinenwater in Knokke www.sportoase.be/nl/duinenwater 

 Alle mogelijke watersporten in 1 van de vele watersportclubs in Knokke-Heist : www.knokke-
heist.info/ontspanning/sport/watersportclubs 

 Tennissen in Duinbergen www.tennisclubduinbergen.be of het  Zoute www.zoute.be 

 Paardrijden in Knokke of Damme (www.westtoer.be) en  

 tennissen, minigolfen ,boogschieten en petanque in www.chalet-suisse.be 

 Golfen in Royal Zoute Golfclub : www.zoute.be 

 Minigolf en 12 holes approach golg: www.approachgolfknokke.be 

 

Varia 

 Bioscoop : www.beverlyscreens.be 

 Laat je verwennen in 1 van de 26 restaurants van de zwinregio www.knokke-heist.info 
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