
PAJOT EXPERIENCE

GOOIK, 
DE PAREL VAN HET 
PAJOTTENLAND

Een prachti ge streek rijk aan cultuur, mooie landschappen, 
Geuze, wijndomeinen én lekker eten. De ideale setti  ng die alles te 
bieden heeft  om een fantasti sche dag in goed gezelschap te beleven. 
Tenminste wij zorgen voor de prachti ge setti  ng, route en Vespa’s, jullie 
vooral voor het goede gezelschap :).



PAJOT EXPERIENCE 
NEEMT JE MEE NAAR DE MOOISTE PLEKKEN 
EN LAAT JE KENNISMAKEN MET DE TYPISCHE 
GEUZE BIERTJES, DE GLOOIENDE HEUVELS 
EN DE GASTRONOMISCHE HOOGSTANDJES.

IK NEEM JULLIE GRAAG MEE LANGS ALLE 
BEZIENSWAARDIGHEDEN EN ACTIVITEITEN VAN 
DEZE FANTASTISCHE STREEK. TE BEGINNEN MET 
GESCHIEDENIS EN CULTUUR.



Wie nog nooit in het Pajott enland geweest is, zal 
zich verbazen over de kastelen, musea en mooie 
domeinen die de streek te bieden heeft . Op vlak van 
cultuur kom je zeker aan je trekken!

GESCHIEDENIS & CULTUUR

MUSEUMTUIN EN KASTEEL 
VAN GAASBEEK

KASTEEL DOMEIN 
GROENENBERG KASTEEL VAN BEERSEL

MOLEN VAN ZEPPOSROZENTUIN COLOMA

Dit kasteel ziet er spectaculair uit met zijn brug en glooiende 
heuvels op de achtergrond, een ideale tussenstop voor leuke 
foto’s en een kasteel dat doet wegdromen. 

Het park is een oase van sti lte, met prachti ge plantcollecti es 
azalea’s, hortensia’s en rododendrons, perfect om even de 
benen te strekken.

Ontdek dit sprookjesachti ge kasteel en geniet van een 
rondleiding dankzij de QR-audiotour.

De dag afsluiten kan je doen door een echt nostalgische tus-
senstop te maken bij de enige echte Kapitein Zepposmolen uit 
de jaren ’60. Bezoek de molen die jarenlang het decor was van 
de serie ‘Kapitein Zeppos’ en neem een sprong terug in de ti jd.

Brengt je route je langs Sint-Pieters-Leeuw? Dan kan je een tus-
senstop maken bij een van de mooiste rozentuinen uit het Pajot-
tenland: de rozentuin Coloma. Hier laat je je betoveren door de 
prachti ge tuin en de heerlijk geur die de bloemen verspreiden.



Een echte bierliefh ebber in de groep? Dan kunnen 
de Pajotse bieren vast wel smaken. 

Geen fan van bier? Geen zorgen want, ook voor 
wijnliefh ebbers kan je in de streek terecht, want 
wijngaarden vind je er ook! 

GEUZE EN WIJN

Geuzestekerij 
Oud-Beersel
Bezoek de Geuzestekerij Oud-Beersel, 
en leer het heerlijke Geuze kennen in het 
bierhuis. 

Ga zeker ook eens langs in de Brewery 
Shop om je nieuwe favoriete bier mee te 
nemen naar huis.

Platt elandscentrum 
Paddenbroek
Nood aan een pauze ti jdens je route? 
Geniet van het prachti ge uitzicht terwijl 
je iets drinkt of knabbelt in fi ets- en wan-
delcafé Paddenbroek in het midden van 
de parel van het Pajott enland. 

Brouwerij Sako

Deze Brouwerij in Pepingen bezorgt 
je een wijde variëteit aan soorten bier. 
Bezoek de brouwerij en stokerij en 
laat je verrassen door de heerlijke 
Pajotse bieren. 

Fietscafé 
RUSTnneke
De naam spreekt voor zich, RUST. 
En ook voor de kleine, of grote dorst 
en een hongerke ben je welkom in het 
pitt oreske Pepingen.

Wijndomein 

Kan bier je minder bekoren? 
Dan hebben we goed nieuws, 
want wijnlovers worden zeker niet ver-
geten ti jdens Pajot Experience. 
Kijk uit over de prachti ge wijngaarden 
van Dappersveld-Woesti jn of 
Stuyvenberger en kom helemaal tot rust. 
Geniet van de omgeving in het char-
mante Gooik.



De dag goed starten met een lekker ontbijt?  
Even nood aan een pauze van al de kastelen, tuinen en mooie landschappen?  
Of even nood om de kuiten wat rust te gunnen tijdens je fietstocht?  
Dan kan je de fijne dag afsluiten of starten in een van de charmante eet- en  
drinkgelegenheden in het Pajottenland.

Naast dit alles zijn er nog een heleboel andere leuke 
restaurants en cafés, vraag ons zeker om meer info!

CULINAIR

Carmello 
 
Start je dag goed met een heerlijk ontbijt 
of geniet ten volle tijdens een zalige  
picknick, tot in de puntjes verzorgd  
door Carmello.

Gastro-atelier 
 
Verfijnd tafelen zonder zorgen doe je bij 
Herman en Monique in Gooik. Je kan er 
terecht voor een heerlijke lunch, BBQ of 
een diner.

Restaurant  
De Rare Vos  
 
Graag een nostalgische en gemoedelijke 
sfeer? Ga dan zeker langs bij Restaurant 
de Rare Vos is Schepdaal. Het café is een 
echte bruine kroeg van vroeger en werd 
hier helemaal in tact gehouden, je proeft 
er de beste biertjes uit de streek.  
Voor een lekker diner kan je er ook  
terecht in het vernieuwde restaurant, 
mijn tip: het stoofvlees!



Proef en beleef het Pajottenland met de Vespa of elektrische fiets, 
en laat je onderdompelen door alles wat het Pajottenland rijk is aan 
cultureel erfgoed, culinaire hoogstandjes en prachtige landschappen. 
De glooiende heuvels langs de routes, dagen vele fietsers uit om ze te 
beklimmen.

Zin in een meer sportieve en avontuurlijke touch aan je Pajot Experi-
ence? Huur dan zeker een van onze elektrische mountainbikes en 
ontdek op een sportieve manier de streek!



Ziezo, ik heb voor jou de mooiste bezienswaardigheden die het 
Pajott enland rijk is opgesomd, met de beste adresjes om een 
fantasti sche dag te beleven. 
Pajot Experience neemt je graag mee door de streek die écht 
alles aanbiedt voor een teambuilding die werkelijk iedereen 
zal bijblijven! 
Voor een onvergetelijke teambuilding is er maar één adres: 
Pajot Experience.

Tot binnenkort?


