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Van fleurige menu's tot bloemrijke expo: heel
Gent in teken van Floraliën

Niet alleen het Citadelpark, maar heel Gent staat van vrijdag 29 april tot en met

zondag 8 mei 2022 in het teken van de 36ste Floraliën. Zo is er een florale

degustatietoer, staat Hotel d’Hane Steenhuyse in de bloemen en is er een

kleurrijke expo in het Huis van Alijn.

De Floralïen gaan dit jaar door onder het motto 'Mijn paradijs, mijn wereldse tuin' en vinden

plaats in het ICC, de Floraliënhal, het Kuipke en de Plantentuin van de UGent in het

Citadelpark. Maar daar blijft het niet bij: heel Gent staat in het teken van het bloemenfestival.

Ook de Stad Gent draagt een steentje bij.

⏲
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Culinair met bloemen

In samenwerking met PuurGent is er een 'florale degustatietour' uitgetekend. Van patissiers,

chocolatiers en ijsmakers tot bierbrouwers, heel wat Gentse makers hebben allerlei fleurige

producten ontwikkeld. De route is er voor iedereen, maar wie een Floraliënticket heeft, krijgt

een extraatje. En dan zijn er ook nog de talrijke Gentse restaurants die uitpakken met een

Floraliënmenu. Wie een menu bestelt, krijgt 6 euro korting op een Floraliënticket, wie al een

ticket heeft, krijgt een extra degustatie.

Na 6 jaar kijk ik heel erg uit naar de Floraliën, sinds jaar en dag het perfecte
uithangbord voor onze telers en onze bloementraditie. En de hele binnenstad
zal vol bloemen hangen, je zal ze letterlijk kunnen proeven.
— Sofie Bracke, schepen van Economie en voorzitter PuurGent 

Stadspaleis in de bloemen en fleurige expo

In samenwerking met Historische Huizen Gent wordt Hotel d'Hane Steenhuyse in de Veldstraat

omgetoverd tot een bloemenparadijs. Bloemendecorateur Frederiek Van Pamel staat in voor de

inkomhal, Gentse floristen nemen de kamers onder handen.
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Hotel d'Hane Steenhuyse is zonder extra bloemen ook al prachtig, maar na de
interventie van bloemenexpert Frederiek Van Pamel en de Gentse floristen zal
ons stadspaleis nooit zo mooi geweest zijn. Een uniek én gratis
bloemenspektakel voor jong en oud.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Tot slot slaat het Huis van Alijn de handen in elkaar met de Gentse handelaars Blommm en

Little Green Stories voor de tijdelijke installatie 'Floraliën in het Huis van Alijn'. Tien dagen

lang doen echte bloemen en planten hun intrede in het museum. Met een Floraliënticket kan je

het museum voor slechts 2 euro bezoeken.

Contact

PuurGent: Céline Morris, e-mail celine.morris@stad.gent, gsm 0494 30 62 84

Historische Huizen: Katalin Chovanetz, e-mail katalin.chovanetz@stad.gent, tel. 09 266 85

03

Huis van Alijn: Annelien Noppe, e-mail annelien.noppe@stad.gent, gsm 0473 56 13 88

Bevoegd

Alle informatie over de randactiviteiten 'Gent en Floraliën'
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Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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