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Projecten op het Driehoeksplein
Wat er zoal te beleven valt? 
In één woord: alles! En dat 
gaat van verteer en vertier, 
over shoppen en hoppen, 
tot volop ruimte aan land 
of bij het zilte water. Voor 
iedereen: oudere of jongere 
volwassenen en net zo goed 
voor kinderen. Een verblijf 
in Knokke-Heist, dat voel je 
met je lijf en met je leden: 
van het zachte zand tussen 

je tenen tot de kreeft op 
je tong. Niets dan uitkijken 
naar wat je bovenal bev-
alt.Levendig Knokke-Heist 
bruist van de evenementen
Knokke-Heist bruist. Het 
uitgaansleven sprankelt en 
de evenementenagenda 
puilt uit van de festiviteiten. 
Elke maand is er wel iets te 
doen. Dat gaat van carna-
val, strandloop en galabal 

tot modetentoonstelling. 
Dat varieert van de Moun-
tainbike Beach Challenge 
en het internationaal Foto-
festival tot de verkiezing 
van Miss België Beauty. En 
verder kunt u weer geni-
eten van het popevenement 
Kneistival, de kunst- en an-
tiekmarkt Art Nocturne, het 
Vuurwerkfestival, de Folk-
loremarkt, de Zwintriatlon 

en nog veel meer.Knokke-
Heist kan je gerust de kust 
van het genieten noemen. 
Deze kust is afgezoomd met 
een serie van vijf stranden, 
te samen 12 kilometer lang!

Heist, Duinbergen, Albert-
strand, Knokke, Het Zoute. 
Ieder strand heeft zo zijn 
karaktertrekken: Heist is 
“familiaal”, Duinbergen 

“residentieel”, het Albert-
strand “sportief”, Knokke 
“select” en het Zoute is vast 
en zeker “exclusief en el-
egant”. U ziet het; voor elk 
wat wils.

De wonderlijke combinatie 
van rust en bruisend leven 
die je in Knokke-Heist in de 
zomer op één van zijn vijf 
stranden kan vinden, lokt in 

de winter ook veel mensen. 
En in de lente, en de herfst.

Knokke-Heist, de badstad 
met vijf stranden en vier 
seizoenen. De wonderli-
jke combinatie van rust 
en bruisend leven die je in 
Knokke-Heist in de zomer 
op één van zijn vijf stranden 
kan vinden, lokt in de win-
ter ook veel mensen. En in 

de lente, en de herfst.

Knokke-Heist, de badstad 
met vijf stranden en vier sei-
zoenen.
De wonderlijke combinatie 
van rust en bruisend leven 
die je in Knokke-Heist in de 
zomer op één van zijn vijf 
stranden kan vinden, lokt in 
de winter ook veel mensen. 
En in de lente, en de herfst.


