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Lovedown-tool bezorgt singles en koppels
perfecte Gentse date

Dankzij de nieuwe Lovedown-tool van de Stad Gent zijn singles en koppels maar

een paar muisklikken verwijderd van de perfecte Gentse date. Aan de hand van

enkele snelle vragen stelt de tool een uitstap samen die vrienden of geliefden als

gegoten zit.
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http://persruimte.stad.gent/


De Lovedown-tool, die kadert in het relanceplan voor het toerisme in Gent, komt er na

anderhalf jaar van lockdowns en afstand houden. De tool stelt op basis van de voorkeuren van

twee personen de perfecte uitstap samen. Het principe is eenvoudig en snel: op

www.lovedown.gent klik je bij vijf korte vragen op je voorkeuren. De link die je daarna krijgt,

stuur je naar je date. Als die de vragen heeft beantwoord, krijg je beiden het resultaat. Het

gezellige uitstapje op maat bestaat altijd uit een activiteit, een hapje of een drankje en een

adresje om te overnachten.

Met de Lovedown-tool spelen we even voor cupido. Niet alleen om mensen
samen te brengen na een lange periode van afstand, maar ook om het
veelzijdige aanbod van onze mooie stad in de kijker zetten en om de
toeristische sector in Gent te steunen.
— Bram Van Braeckevelt, schepen voor Toerisme

De Lovedown-tool heeft voor elk wat wils. Voor wie de voorkeur geeft aan cultuur, verwennerij

en romantiek, zou de tool een bezoek aan een van de Gentse musea, een diner in een

sterrenrestaurant en een overnachting in een romantisch hotel kunnen voorstellen. Wie dan

weer kiest voor rondkuieren, trendy en budgetvriendelijk, kan een straatkunstwandeling doen,

dansen in een hip Gents café en daarna overnachten in een budgetvriendelijke hostel.

Ga op Lovedown in Gent

http://www.lovedown.gent/
https://persruimte.stad.gent/images/403725
https://persruimte.stad.gent/images/403726
https://visit.gent.be/nl/lovedown
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