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Nieuwe website om duurzame citytrip naar Gent
samen te stellen

Bij de start van het toeristische seizoen lanceert Gent een nieuwe webpagina waar

bezoekers zelf een duurzame citytrip naar Gent kunnen samenstellen én delen

met vrienden. Gent telt dan ook al heel wat duurzame logies, en intussen is er nog

een speler bijgekomen: Fairbnb.
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Gent lanceert als eerste stad in Vlaanderen een webpagina waar bezoekers een volledig

duurzame citytrip kunnen samenstellen. Op visitgent.be/duurzaam-toerisme krijg je in vijf

talen talloze ecologische opties voorgeschoteld, van duurzame logies en vervoersmiddelen tot

vegetarische restaurants, milieuvriendelijke activiteiten of adresjes om te ecoshoppen. Een

citytrip samenstellen is eenvoudig en gebeurt zonder inloggen. Nadien kan je je keuzes voor je

citytrip ook delen met vrienden in een handig lijstje.

Dankzij deze website maken we een bezoek aan Gent nog gemakkelijker voor
wie kiest voor duurzaam citytrippen. Zo spelen we een van de grootste troeven
uit in ons toeristisch beleid: onze pioniersrol op vlak van duurzaamheid. Dat is
immers iets om trots op te zijn.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme

Fairbnb

Gent telt heel wat logies die het ecologische label Green Key of het internationale label Green

Globe hebben. Daar komt nu nog een derde speler bij. Fairbnb is een coöperatief

verhuurplatform dat gemeenschapsversterkend toerisme promoot door te investeren in lokale

projecten. Fairbnb biedt ook al elders in Vlaanderen logies aan, maar zette voet aan de grond in

Gent.

De duurzame en faire aanpak van de moedercoöperatie van Fairbnb
begeesterde me om het ook hier in België uit te rollen. De synergie met de
aanpak van het Gentse bestuur, Toerisme Vlaanderen en nog veel andere
besturen was daarbij een opsteker van formaat. Samen bouwen we aan een
nieuwe, volhoudbare vorm van toerisme.
— Jan De Bock, Fairbnb Ambassador Belgium

Contact

Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, joris.wauters@stad.gent, gsm 0498 28 70
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Jan De Bock, Fairbnb Ambassador Belgium, jan.debock@be.fairbnb.coop, gsm 0495 59 55
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Bram Van Braeckevelt
Schepen van Openbare Netheid, Toerisme, Werk, Evenementen en Feesten, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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