
ONTSNAP AAN EEN NAJAARSDIP
MET EEN HASSELTSE CITYTRIP

 
De winter, you love it or you hate it. En om heel eerlijk te zijn, ik ben er geen fan
van. De dagen worden korter, de zon laat zich amper nog zien en de koude
temperaturen zorgen ervoor dat ik het liefst van al de hele dag onder een deken
in de zetel wil doorbrengen.Dit jaar heb ik besloten het anders aan te pakken. Ik
ben er een weekendje op uit getrokken, op zoek naar manieren om deze
gevreesde najaarsdip te voorkomen. En wat is er nu beter om zo een dip tegen te
gaan dan een weekendje Hasselt?

KERST IN NOVEMBER

Ze zeggen wel eens dat je moet
wachten met kerstversiering tot na
Sinterklaas. Wel, in Hasselt doen ze
daar niet aan mee! Het jaarlijkse
kerstdorp Winterland opent al in
november en tovert de stad om tot
een waar winterwonderland. 

Het is al lang geleden dat ik nog op
schaatsen heb gestaan, maar bij het zien
van de   magische schaatsbaan kon ik het
niet laten om het nog eens te proberen.
(en ik ben maar 7 keer bijna gevallen!)
Natuurlijk kan je winterland niet verlaten
zonder op zijn minst één drankje te
drinken. Er bestaat niets beter dan warme
glühwein in mijn buik omringd door
gezellige kerstlichtjes om de winterblues
tegen te gaan.



ZOMEREVENTS IN EEN
WINTERJASJE

Wat in de zomer kan,
kan in de winter ook.
We plaatsen er de
woorden “winter
editie” bij, voegen wat
kerstlichtjes toe en
klaar!  Ik bracht een
bezoekje aan de
wintereditie van het
Vegan Festival met als
nummer één doel een
heerlijk gebakje te
scoren. Missie
geslaagd! Maar naast
lekker eten, kon je er
ook zero waste
spulletjes kopen,
informatie vergaren
over de levensstijl of
gewoon gezellig naar
live-muziek luisteren.

Ook in december staan er heel wat winterevents op de planning. Zo kan je
originele kerstcadeautjes op de kop tikken op de wintereditie van De Keet, een
leuke pop-up markt met workshops en een vintage lounge. Of kom naar de
Kersteditie van Merwt, een Hasseltse boerenmarkt waar je lokale en eerlijke
producten kan kopen. In Hasselt valt er altijd wat te beleven!



ZORGELOOS
GENIETEN OP HOTEL

Ken je dat gelukzalige
gevoel wanneer je wakker
wordt in een mooie
hotelkamer wetende dat
er beneden een heerlijk
ontbijt op je staat te
wachten? 
Mijn overnachting in het
centraal gelegen Holiday
Inn was de perfecte
afsluiter van een heerlijk
weekendje weg. Na een
uitgebreid ontbijt en een
lekker warme douche,
drink ik nog een laatste
koffietje. Terwijl ik door
het raam kijk, denk ik bij
mezelf dat de winter
misschien toch nog niet zo
slecht is.

APRÈS-SKI ZONDER SKI

Geef toe, het leukste aan een skivakantie
is toch wel de après-ski. In Hasselt kan je
het skiën gewoon overslaan en in de
Moose Bar meteen aan de pintjes
beginnen. Alles is volledig in thema. Denk
houten challet, après-skimuziek en halve
liters bier geserveerd door mensen in
dirndls en lederhosen. En dat allemaal
zonder je eerst moe te maken op de piste.
Win-win, if you ask me!


