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Jazeker, Hasselt da’s natuurlijk 
speculaas, jenever en mode! Maar 
wist je dat Hasselt één van de 
grootste street art steden van België 
is? Op een kleurrijke tocht door de 
stad ontdek je metershoge street art 
en miniscule graffiti. 

Bovendien heb je hier een 
uitstekende 4G-ontvangst: 
Gezelligheid, Gastronomie, 
Gastvrijheid en Good Vibes. En 
dat allemaal binnen een straal van 
amper 1 kilometer. Van Jenever- tot 
Modemuseum, van basiliek tot 
kathedraal, van exclusieve boetiek 
tot keten: Hasselt Heeft Het! 

Iets buiten het hart van Hasselt ligt 
de grootste Japanse Tuin van Europa. 
De tuin toont zich van zijn fleurigste 
kant met de kersenbloesems in het 
voorjaar en de chrysanten in het 
najaar. De ideale plaats bij uitstek om 
helemaal zen te worden!

Op Abdijsite Herkenrode maak je 
kennis met de fascinerende wereld 
van de rijkste vrouwenabdij van de 
Nederlanden. Ga op stap met een 
abdis. Ze vertelt je alles over het 
leven in Herkenrode, doorspekt met 
pittige anekdotes.

Geniet in groep van het goede 
leven in Hasselt! Kom samen met 
je vereniging, vrienden of familie de 
sfeer opsnuiven in de hoofdstad van 
Limburg. Een team van enthousiaste 
gidsen en medewerkers staat klaar 
om jullie het beste te tonen van wat 
Hasselt te bieden heeft. Kom en 
beleef het allemaal. Tot binnenkort!
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Warm Welkom
Je bezoek in stijl starten? Toerisme 
Hasselt verwelkomt je in het Smaaksalon. 
Hier geniet je van een glaasje bubbels 
met iets lekkers. Je krijgt een eerste 
kennismaking met de stad om je in de 
juiste sfeer te brengen.

Maandag tem zaterdag vanaf 10 u.

  45 min.         € 5 p.p.

  www.visithasselt.be/groepen

Hasselt Heeft Het - wandeling
Hasselt heeft het. Wat? Dat kan je 
horen en zien tijdens deze luchtige 
wandeling. Je krijgt een algemeen beeld 
van Hasselt als stad van mode, jenever, 
speculaas en street art. Je beleeft alle 
facetten van de stad! Een gids neemt je 
mee op ontdekking door het hippe en 
hedendaagse Hasselt.

  2 u.         € 60

  www.visithasselt.be/groepen

ZAKELIJKE UITSTAP?
Inspiratie nodig 
voor jouw meeting, 
vergadering, 
teambuilding, congres 
of personeelsfeest? 
Een collega van Meet 
in Hasselt denkt met je 
mee. Een programma 
op maat samenstellen? 

Meet in Hasselt neemt dat veldwerk 
graag over. Als objectieve service van 
Stad Hasselt gaan we volledig uit van 
jouw wensen. Dit doen wij kosteloos. Eén 
aanspreekpunt, géén zorgen.

  meetinhasselt@hasselt.be 
        www.meetinhasselt.be

Groepsbezoek reserveren?

• Min. 14 dagen voor de gewenste bezoekdatum aanvragen.

• Enkel te reserveren via www.visithasselt.be/groepen

• Het groepstarief is geldig vanaf 15 pers. tenzij anders vermeld. 

• Kleinere groepen betalen een individueel tarief.

• Vanaf 16.15 u is een avondtarief van toepassing in de musea 

   en Japanse Tuin.

• Max. 20 pers. per gids tenzij anders vermeld.

• De factuur volgt ná je bezoek.

• Gratis parking voor autocars langs de Koning Boudewijnlaan.

• Rondleidingen kunnen afgestemd worden op personen met

   een beperking.

kijk uit naar onze iconen:

Tijdstip aanvang Meer info & Reserveren

Aantal personenPrijs

Prijs gids

start-to-hasselt
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De lakennijverheid was ooit 
een bron van welvaart en ligt 
aan de basis van Hasselt als 
modestad. Getuige hiervan 
zijn de talrijke boetiekjes van 
trendy, alternatief tot exclu-
sief en natuurlijk het Mode-
museum Hasselt!

M
O

DE
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Expo ‘Wonder Women – Sterke vrouwen in de mode’
13 april 2019 – 15 september 2019

Voor de eerste keer ooit, wijdt het Modemuseum Hasselt een expo aan 
vrouwelijke modemakers. Wonder Women gaat dieper in op de rol en 
de impact van deze ontwerpsters die een grote invloed hebben op de 
modegeschiedenis.

MODE

Expo ‘SMUK’
12 oktober 2019 – 8 maart 2020

‘Smuk’ voert je naar een wereld 
van pracht en praal, schittering en 
schoonheid. De expo zoomt in op 
de historische én hedendaagse 
versieringstechnieken die eigen zijn 
aan de luxueuze mode-industrie. 

Expo ‘Activewear’
4 april 2020 – 6 september 2020

Sport- en straatkleding beheersen 
het hedendaagse modebeeld. 
Sportswear en mode kennen 
een lange geschiedenis. De expo 
belicht de interactie tussen beide 
domeinen.

Bezoek je graag één van de expo’s met 
een gids? Dat kan!

1,5 u.          € 6 p.p.          € 60 
www.visithasselt.be/groepen

Modemuseum HASSELT
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Modewandeling
Ontdek hoe Hasselt zich ontwikkelde tot hippe 
modestad. Een gids vertelt hoe de winkelcultuur door 
de tijd evolueerde van kleine boetiek tot conceptstore. 
Naast het modeverleden ligt de focus op actuele 
modethema’s zoals de samenwerking tussen grote 
modehuizen en ketens, duurzaamheid en het gedrag 
van de consument.

   2 u.       € 60    
  www.visithasselt.be/groepen

MODE

MIA-H 
Aan de oevers van de Hasseltse blauwe boulevard ligt 
MIA·H, de Mode Incubator voor Accessoires Hasselt. 
Op deze inspirerende locatie kan je terecht voor 
creatieve workshops. Je krijgt ook een kijkje achter de 
schermen van deze innoverende incubator.

  hello@mia-h.be     www.mia-h.be 
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Even binnenkijken 
bij La Bottega
In deze voormalige jeneverstokerij staat de ultieme 
fashion-ervaring centraal. Tijdens een bezoek ontdek je 
het verhaal van het ondernemers-duo Karine en Marc.

   1 u.       € 60  

  admin@labottega.be    www.labottega.be

Huis Pauwels Spaenjers
Maak bij Huis Pauwels Spaenjers kennis met de kunst 
van het juweelontwerp – mét of zonder bubbels. Bij elk 
arrangement bezoek je Multiple en krijg je uitleg over de 
lopende expo. 

  info@pauwelsspaenjers.eu      www.pauwelsspaenjers.eu
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Jenever drink je niet, jenever 
degusteer je. Maar hoe 
schenk je en bewaar je deze 
lekkere drank? Wie vond 
hem uit? Waarom heet hij 
jenever? Je ontdekt het in 
Hasselt, dé jeneverstad bij 
uitstek! 

JE
NE

VE
R
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JENEVER

Expo ‘Vloek of zegen?
100 jaar alcoholwet’
5 mei – 1 september 2019

100 jaar geleden leidde de strijd 
tegen het alcoholisme tot de Wet 
Vandervelde. Kom te weten wat 
deze omstreden wet betekende voor 
(jenever)stokers of cafébazen.

SCREEN IT | Tastbaar 
ontastbaar. 
Immaterieel 
jenevererfgoed in beeld
5 oktober 2019 - 6 januari 2020

Het jeneververhaal gaat over meer 
dan alleen machines of flessen 
maar ook over tradities en recepten. 
Deze expo toont ontastbare 
elementen in een tastbare expo. 

Expo ‘Gedeponeerd 
GEREGISTREERD. 
Jenevermerken in Limburg 
van 1880 tot 1936’ 
1 februari 2020 - 3 januari 2021 (o.v.) 

Sinds eind 19de eeuw registreerden 
en deponeerden stokers namen én 
etiketten van hun jenevermerken. 
De expo geeft je een beeld van het 
Limburgs jeneverlandschap van 
1880 tot 1936. 

JENEVERmuseum
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Foodpairing: 
Chocolade en jenever
Proef hoe jenever en chocolade 
elkaar aanvullen. De pralines van 
het Hasseltse chocoladehuis Boon 
matchen perfect bij de huisjenevers 
en -likeuren van het museum. 

   2 u.        max. 20 pers.
   € 25 p.p. (min. € 250 per groep)

   jenevermuseum@hasselt.be  
        +32 11 23 98 60

Workshop: Maak je eigen 
jenever! 
Onder deskundige begeleiding ga 
je aan de slag met graanalcohol, 
moutwijn en verschillende 
vruchten- en kruidenaroma’s. 
Nadien ga je naar huis met je eigen 
flesje (10 cl) graanjenever. 

   2 u.        max. 20 pers.
   € 25 p.p. (min. € 250 per groep)

   jenevermuseum@hasselt.be  
        +32 11 23 98 60

Tasting: 
juniper fix 
In het Jenevermuseum duik je eerst 
in het productieproces en proef je 
de pure smaak van twee jenevers. 
Daarna verwerkt bartender Rob 
Biesmans in zijn bar, Koks & Tales, 
deze jenevers in twee cocktails.  

   2 u.        max.20 pers.    

   € 30 p.p. (min. € 300 per groep) 

   jenevermuseum@hasselt.be   
        +32 11 23 98 60 
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Jeneverwandeling
Maak een borrelende 
stadswandeling met gids langs 
gebouwen, monumenten 
en locaties met een rijke 
jenevergeschiedenis. Er zijn 
geen proeverijen of bezoeken 
inbegrepen.

   2 u.          € 60

   www.visithasselt.be/groepen   
   1,5 u.        € 5 p.p.         € 60  

   www.visithasselt.be/groepen   
   1,5 u.         € 5 p.p.          € 60

   www.visithasselt.be/groepen   

Drank is des duivels 
‘Mijnheer pastoor’ of ‘tante begijn’ 
preken tijdens de rondleiding 
ludiek over deze ‘duivelse’ drank. 
Ze nemen je terug naar de 
jeneverzeden van weleer.

Het verhaal achter de 
drank  
Een gids schenkt klaarheid 
in het productieproces en de 
geschiedenis van jenever. Je sluit 
de rondleiding af met een borreltje 
in het proeflokaal. 

JENEVER

JENEVERmuseum
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Binnenkijken bij ’t Stookkot 
In Distillerie ’t Stookkot stoken ze de Hasseltse jenever 
volgens de regels van de kunst. In deze voormalige 
vierkantshoeve maak je kennis met de jenevers en eaux 
de vie. 

    1 u.         € 4 p.p. (min. 10 pers.) 

    reservaties@stookkot.be    
          www.stookkot.be 

Stokerij der Hasseltse echtheid 
Stokerij Vanderlinden houdt de Hasseltse traditie van 
het distilleren in ere. Tijdens een rondleiding krijg je een 
inkijk in het authentieke productieproces en geniet je 
van een borrel. 

   1,5 - 2 u.         € 5 p.p. (max. 15 pers.) 

   contact@stokerijvanderlinden.be 
         www.stokerijvanderlinden.be 
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De Japanse Tuin is de 
grootste in zijn soort in 
Europa. Het is de ideale plek 
om de Japanse cultuur ten 
volle te beleven. Een Japanse 
tuin zet aan tot meditatie en 
bezinning en dat is in Hasselt 
niet anders!
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Japanse symboliek en 
cultuur
Kerselaren, koi, bruggetjes, bonsais, 
kronkelpaadjes, waterpartijen. Elk 
seizoen verandert de tuin van kleur 
en van unieke sfeer! Beleef deze 
tuin en ontdek de symboliek samen 
met een gids.  

   1,5 u.         € 4,50 p.p.       € 60

   www.visithasselt.be/groepen

JAPANSE TUIN



18 19

HASSELT MEETS JAPAN

Japanse 
theeceremonie
Woon in het theehuis 
een authentieke Japanse 
theedemonstratie bij. Laat je 
verrassen door elke uitgekiende 
handeling: esthetisch, symbolisch 
én rustgevend.

   1 u.

   € 4,50 p.p.
Prijs demonstratie: € 240 
(max  15  pers.) Vanaf 16 pers.: 
€ 11 per extra deelnemer

   stafdaems@hotmail.com
         +32 3 482 14 40     
         www.stafdaems.be

Sushi-workshop 
in de Japanse tuin
Met Japanse rijst en andere 
bijgerechten leer je twee soorten 
maki sushi bereiden. Deze sushi is 
één van de bekendste vormen.

   +/- 1,5 u.

   € 6 p.p. 
         Prijs workshop: € 325 

(max. 10  pers.)

   shigemiekhart@gmail.com

Creatief op zijn Japans
Dompel je onder in origami of kirie. 
Ga creatief aan de slag met het 
vouwen of knippen van papier en 
inspireer je op de seizoenen, de 
natuur en verschillende soorten 
feesten. 

    1 u.

   € 6 p.p. 
         Prijs workshop: € 150 

(max. 10 pers.)
   shigemiekhart@gmail.com

JAPANSE TUIN
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    1 u.

    € 6 p.p. 
          Prijs wandeling: € 100 
          (max. 15 pers.)

    info@godfriedkippers.be

    1 u.    

    € 4,50 p.p.
          Prijs workshop: € 100 (tot 10 p.p.), 
          >10 p.p. € 5 extra p.p., (max. 20 pers.          
          per groep)

    johan.jacques@telenet.be

    1,5 u.

    € 4,50 p.p.
          Prijs tasting: €  20 p.p. 

(min. 10 pers. )

    info@sasaworks.be

Sake-tasting voor 
groepen
Tijdens het degusteren van vier 
verschillende sake’s met bijhorend 
hapje krijg je meer uitleg over deze 
unieke drank.

Kennismaking 
boeddhisme en 
meditatie
Shaku Jinsen, boeddhistische 
priester en leraar uit de Japanse 
Shingon-traditie, zet je op weg met 
inspiraties uit de boeddhistische 
leer en een inleiding tot meditatie.

Poëtische wandeling
Poëzie die perfect past in de 
Japanse Tuin? Poëtisch verteller 
Godfried Kippers neemt je mee in 
zijn “Zal ik een eindje met je mee 
wandelen”. Ontdek de tuin op een 
nieuwe manier!

Openingsperiode Japanse Tuin: van 31/03/2019 
t.e.m. 3/11/2019 en van 21/03/2020 t.e.m.  
01/11/2020
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Ooit was Herkenrode de 
rijkste vrouwenabdij van 
de Nederlanden. Dompel 
je onder in de historiek van 
deze unieke site. 
Abdijsite Herkenrode is méér 
dan alleen geschiedenis. Het 
is ook een oase van rust in 
een enorm natuurdomein.
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  1,5 - 2 u.        € 4 p.p.       € 60

  www.visithasselt.be/groepen
  1,5 – 2 u.        € 4 p.p.        € 60

  www.visithasselt.be/groepen

ABDIJSITE HERKENRODE

Belevingscentrum
In het belevingscentrum krijg je, in een authentiek 
historisch kader, het verhaal van deze rijke  
vrouwenabdij. Je volgt een chronologisch parcours door 
de boeiende geschiedenis van 600 jaar vrouwen op 
Herkenrode, in voor- en tegenspoed. 

Op stap met… de abdis
De laatste abdis van Herkenrode vertelt je over het 
leven in deze vrouwenabdij. Haar verhaal doorspekt ze 
met humor en anekdotes. Ze verwacht van jou absolute 
vroomheid en gehoorzaamheid!
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Kruiden- en 
inspiratietuin
Een herborist leidt je rond in 
dit hedendaags kruidenpark: 2 
hectare groot en met meer dan 
500 verschillende planten in een 
bijzondere architectuur. 

Van 1 april t.e.m. 31 oktober

  1,5 u.       € 3 p.p.     € 60 

  www.visithasselt.be/groepen

Expo Kloostersite 
Herkenrode 
In de 16de-eeuwse kelders van het 
klooster maak je kennis met de 
geschiedenis van 900 jaar Orde 
van het Heilig Graf: ‘Van Jeruzalem 
tot Herkenrode’. 
Bezoek je de kloostersite op 
donderdagnamiddag? Dan krijg 
je een exclusieve inkijk in de 
Blauwe Zaal met zijn sierlijke 
muurversieringen.

  1,5 u.       € 1 p.p.       € 60

  www.visithasselt.be/groepen

Teambuilding 
(vanaf september 2019)
Ontrafel het mysterie van de 
abdij van Herkenrode door de 
opdrachten tot een goed einde 
te brengen. Hiervoor reis je door 
de geschiedenis van Abdijsite 
Herkenrode.

  www.abdijsiteherkenrode.be
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ABDIJSITE HERKENRODE

Proevertjes- en weetjeswandeling
Proef van al het lekkers dat de abdij en de streek 
te bieden hebben. Tijdens je wandeling ontdek je 
samen met een gids allerlei weetjes over de abdij, de 
geschiedenis en de natuur errond.

  2,5 u. (3,5 km)

  € 12 p.p. (min. 8 pers. en max. 14 pers.)
€ 9,90 p.p. (vanaf 15 pers.) 
€ 8 p.p. (< 18 jaar)

  € 60 

  www.visithasselt.be/groepen

Een wandeling vol geluk
Een gelukscoach geeft je in de kruiden- en inspiratietuin 
eenvoudige, concrete opdrachten die je geluk kunnen 
verhogen. De wandeling is ook een ideale teambuilding!

  2 u.        € 3 p.p.

  € 60 (max. 15 pers.)

  www.visithasselt.be/groepen
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Op stap met de boer van Herkenrode
Bioboer Pieter is een rasechte entertainer én 
voortreffelijke gids. Hij deelt met jou allerlei weetjes over 
de omgeving, zijn dieren, de graansoorten, het bier en 
de jenever.

Workshop pizza bakken
De historische Tuiltermolen is een ideaal decor voor een 
lekkere workshop. In de authentieke bakoven krijgt jouw 
pizza een unieke smaak. 

  3 u.   

  € 35 p.p. (min. 15 pers. en max. 35 pers.)

  Tuiltermolen@herkenrode.be
        www.herkenrode.be

Van 15 mei tot 30 september.
  2 u.

  € 121 (max. 30 pers.)

  info@landknapen.be
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Een echte foodie? Dan ben 
je in gastronomisch Hasselt 
op het juiste adres! Naast 
de Hasseltse speculaas en 
jenever heeft de stad nog 
veel meer lekkers te bieden. 
Je proeft ze op één van onze 
wandelingen. 
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Proevertjesroute 
Tijdens deze geanimeerde route 
ontdek je de unieke en smaakvolle 
adresjes van Hasselt. Onderweg 
proef je van een aantal heerlijke 
Hasseltse specialiteiten! 

  2 u.        € 9 p.p.       € 60

  www.visithasselt.be/groepen

Proevertjesroute - XL
Een echte lekkerbek? Deze pittige 
tocht door de binnenstad, leidt 
je langsheen een aantal adresjes 
waar je geniet van tal van smaak-
volle proevertjes.

  2 u.       € 10 p.p.     € 60 

  www.visithasselt.be/groepen
        Niet op zondag en maandag.

Proevertjesroute -
by night
Laat je aangenaam verrassen door 
onze Hasseltse lekkernijen. Proef 
ze allemaal tijdens je avondlijke 
ontdekkingstocht door de stad! 

  2 u.       € 13 p.p.     € 60 

  www.visithasselt.be/groepen
        Niet op zondag.

PROEF HASSELT



28 29

   € 25 p.p. (max. 8 pers.)

   heleenvanderstraeten@gmail.com 
www.bakkersdochter.be 

   4 u.        € 44 p.p.         € 120 

   www.visithasselt.be/groepen

PROEF HASSELT

Walk & Dine
Deze culinaire wandeltocht met driegangenmenu brengt 
je tot in de gezelligste restaurants van Hasselt. Na elk 
gerecht ga je samen met jouw gids naar het volgend 
lekker adresje.

Workshop speculaas bakken
Bakker Jacques geeft een korte demo en vertelt je het 
verhaal achter de Hasseltse speculaas. En dan ga je 
zelf aan de slag! Je neemt jouw zelfgemaakte speculaas 
(500gr.) mee naar huis. 
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   2,5 u.  

   € 25 p.p. (min. 8 pers.)   

   www.citybeergolf.be
www.city-golf.be

   2 u.        € 15 p.p. (min. 10 pers. )   

   gert@jessenhofke.be
www.jessenhofke.be

   2,5 u. 

   € 19 p.p. (min. 12, max. 30 pers.) 

   www.bierolade.be

Bruisende biertocht
Wist je dat Hasselt ook een verras-
sende bierstad is? Je ontdekt het 
samen met een echte zytholoog. 
Je bezoekt de drie beste biercafés 
en proeft er telkens van een ander 
streekbier. 

City Beer Golf Hasselt
Het stadscentrum van Hasselt 
verandert in één leuk golfterrein. 
Golf je weg door Hasselt en verken 
de stad. Onderweg stop je af en toe 
om een biertje te proeven. 

Brouwerij Jessenhofke
In deze biologische brouwerij maak 
je kennis met het brouwproces en 
de huisgemaakte bieren. Je gaat 
naar huis met een uniek proefglas!

Lekker ontbijten, lunchen of 
dineren in groep? Ontdek onze 
restaurants voor groepen op 

www.visithasselt.be/groepen.

TIP
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Kunst en keramiek die je 
voorbijloopt of street art 
waar je niet naast kijkt? 
Een gids leidt je blik langs 
(verborgen) parels van kunst 
in de stad. De bekende en 
verborgen Hasseltse plekjes 
krijg je er zomaar bij.

H-
AR

T
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   2 u.         € 60

   info@owsh.be     +32 474 60 87 60
www.owsh.be

H-ART

   www.stadstriennale.be

STADSTRIËNNALE 
‘SCREEN-IT’
5 oktober 2019 tot 5 januari 2020

De drie centrale pijlers van dit 
festival zijn hoe onze hedendaagse 
schermcultuur invloed heeft op het 
produceren van, het kijken naar en 
het tonen van actuele kunstvormen.  

Street Art wandeling
Tijdens deze kleurrijke tocht 
maak je kennis met gevels vol 
graffiti en verborgen street art. Je 
ontdekt Hasselt op een unieke en 
bijzondere manier. 
Wil je geen enkel werk missen? 
Download dan de Street Art Cities 
app en ga op pad!

Z33
Z33 - Huis voor Actuele 
Kunst organiseert expo’s over 
maatschappelijke thema’s die kritisch 
belicht worden. Een gids leidt je rond 
in de tentoonstellingen van Z33. 

   1 u.          € 2 p.p.         € 60 

   info@z33.be      + 32 11 29 59 60
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  2 u.       € 60 

  www.visithasselt.be/groepen
  2 u.       € 60

  www.visithasselt.be/groepen

H-ART

CIAP
CIAP is een centrum voor actuele 
kunst. De expo’s in het voormalige 
provincieraadsgebouw zijn gratis. 
Je kan deze bezoeken met of 
zonder gids. 

Hasseltse
keramiekwandeling
Een gids toont je de opmerkelijke 
sierkeramiek in gevels van enkele 
herenhuizen. Deze wandeling leidt 
je tot in Het Stadsmus, waar je 
de decoratieve keramiekcollectie 
bewondert.

De kunst van 
het voorbijlopen
Hoe vaak loop je aan de 
hedendaagse kunstwerken in de 
stad voorbij? Met deze wandeling 
sta je er voor een keertje bij stil. 
Maak kennis met de hedendaagse 
kunst in de stad én in Het 
Stadsmus. 

  info@ciap.be      www.ciap.be        
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  1,5 u - 2 u.        € 3 p.p.        € 40  
  reserveren@villaverbeelding.be 
+32 11 22 26 24
www.villaverbeelding.be

Stap in een wereld vol woord en beeld en ga op ontdekkingsreis in dit inspirerend huis. Verken de wonderkamer met 
kijkkastjes vol verhalen, de sprookjeskamer en de expo’s.

OP EEN DAG, MISSCHIEN… 
De wereld van Mélanie 
Rutten 
19 juni 2019 -  14 september 2019

Laat je onderdompelen in het 
universum van illustrator Mélanie 
Rutten. Interactieve installaties to-
nen een natuurvolk en hun wereld 
van spel, dans en dromen.

DUIZEND-EN-EEN NACHT IN 
ILLUSTRATIES 
6 oktober 2019 - 18 april 2020

In een sfeervolle tent met kussens 
komen de oosterse vertellingen 
van duizend-en-één nacht tot 
leven. Ze glanzen nóg meer dankzij 
de betoverende prenten van 
Annemarie van Haeringen, Martijn 
van der Linden en Geertje Aalders.

VILLA VERBEELDING
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Het Stadsmus dompelt je 
onder in historisch Hasselt 
én haar hedendaagse 
couleur locale. Dit is het 
ideale vertrekpunt om de 
stad te ontdekken! Laat 
je verrassen door talrijke 
(verborgen) plekken en 
pleintjes in de stad. Hendrik 
& Katrien verwachten je!
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  2 u.        € 60

  www.visithasselt.be/groepen

Historische 
stadswandeling
Deze wandeling voert je langs de 
voornaamste historische highlights 
van Hasselt. Onderweg snuif je met 
een stadsgids de sfeer op van deze 
dynamische stad. 
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   1,5 u.        € 60

   www.visithasselt.be/groepen

H-ISTORISCH

Oud Kerkhof
Maak een tijdreis naar de 19de eeuw. Je wandelt tussen 
imposante grafmonumenten. Je krijgt uitleg over het 
verleden van Hasselt en de gewoontes van 
de begraafplaats.

   1,5 u.         € 60 

   www.visithasselt.be/groepen

Het Stadsmus
Om de verhalen over Hasselt en haar inwoners 
te leren kennen, moet je in Het Stadsmus zijn. De 
collectiestukken, samengebracht rond zes thema’s, 
zijn gelinkt aan mensen en anekdotes. Het is een leuk 
startpunt voor een verdere verkenning van de stad.
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   2 u.       € 60 

   www.visithasselt.be/groepen

Hazelaarroute
Verken met je autocar de 
belangrijkste bezienswaardigheden 
en natuurgebieden van Hasselt. 
Een gids komt aan boord en 
begeleidt je tijdens de 60 km lange 
tocht.

Museum Heilig Paterke
Hier hoor je het levensverhaal 
van Pater Valentinus Paquay. 
Bezoek de Sint-Rochuskerk mét 
grafkapel. Ontdek in het museum 
authentieke gebruiksvoorwerpen 
en kledingstukken. 

Madammenroute
Tijdens deze route laat een gids je 
kennismaken met straffe verhalen 
van en over markante madammen 
die een rol hebben gespeeld of 
nog spelen in Hasselt.

   2 u.        € 60 

   www.visithasselt.be/groepen
   3 u.       € 90 (1 gids per autocar)

   www.visithasselt.be/groepen
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Wil je graag binnenkijken 
op plaatsen waar je 
niet zomaar mag of kan 
binnenwandelen? Op enkele 
markante locaties krijg je 
een unieke kijk achter de 
schermen en ontdek je de 
verhalen die achter hun 
gevels schuilen. 

EX
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‘T SCHEEP 
Achter de gevel van de Kezerreme en 
’t Scheep schuilen boeiende verhalen 
over de nieuwe werking, architectuur 
en duurzaamheid. Verken dit innovatief 
kloppend hart van de stad. 

Dinsdag om 14 u., 16 u., 18 u. of vrijdag 10 u., 14u. 

   2 u.         € 60    

   www.visithasselt.be/groepen

EXCLUSIEF BINNENKIJKEN
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    1,5 u.         € 2 p.p.          € 60 

    www.visithasselt.be/groepen

EXCLUSIEF BINNENKIJKEN

Recor Group 
Maak kennis met Belgisch 
vakmanschap! Je neemt een 
kijkje achter de schermen van dit 
familiebedrijf en je ontdekt het 
verhaal achter de meubelen.  

Gerechtsgebouw 
Hasselt 
In deze verrassende Hasseltse 
‘landmark’ geeft een gids uitleg over 
de diverse diensten. Hij wijst je op 
de speciale architectuur en verklaart 
boeiende justitiebegrippen.  

Beiaardtoren 
Tijdens de beklimming van de 
beiaardtoren van de Sint-Quintinus-
kathedraal maak je kennis met de 
topstukken. Eens boven heb je een 
prachtig uitzicht! 

Woensdag of vrijdag tussen 14 en 16 u. 

    1,5 u.         € 60 

    www.visithasselt.be/groepen

    2,5 u.          € 5 p.p. 

   petra.maes@recor-group.com 
www.recorhome.com
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    1,5 u.        € 60 

    www.visithasselt.be/groepen  
       

    1,5 u.         € 60 

    www.visithasselt.be/groepen
    2 u.         € 60  

    www.visithasselt.be/groepen 

Oude Gevangenis 
Hasselt 
De Oude Gevangenis is de 
thuisbasis van de faculteit Rechten 
van UHasselt. Je ontdekt nog 
verwijzingen naar de oude functie. 

Corda 
Experience 
Op de vroegere Philipssite verrees 
de Corda Campus. Ervaar samen 
met een Corda guide de dynamiek 
van deze toonaangevende 
technologie campus.  

Vliegveld 
Aero-Kiewit 
Het vliegveld van Kiewit is het oudste 
vliegveld van België. 
Het is een belangrijk centrum in 
het luchtvaartgebeuren in ons land. 
Ontdek de rijke geschiedenis tijdens 
een geleid bezoek!  
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Kom tot rust te midden van 
de Hasseltse natuur. Of snuif 
een stukje Provence op in 
de Lavendelhoeve. Wil je het 
wat actiever? Trek dan je 
wandelschoenen aan en ga 
op pad in De Wijers.

NA
TU

UR
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NATUUR

Limburg Lavendel
In dit stukje Provence kom je alles 
te weten over lavendel. Je ontdekt 
o.a. hoe lavendelolie gedistilleerd 
wordt. Je wandelt tussen de 
lavendelvelden en -tuinen met 
talrijke kunstwerken.

    1,5 u.         € 6 p.p.

    info@limburglavendel.be    
www.limburglavendel.be
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    www.domeinkiewit.be

NATUUR

De Wijers
Abdijsite Herkenrode ligt in De Wijers, een prachtig 
natuurgebied met meer dan 1000 vijvers. Herkenrode 
speelde een belangrijke rol in de uitbouw van het 
vijvercomplex. Verken het via één van de vele wandel- 
en fietsroutes die hier starten. 

    abdijsiteherkenrode@hasselt.be
www.abdijsiteherkenrode.be

Magnetisch groen in Domein Kiewit
In Kiewit wandel je tussen de ruige Gallowayrunderen, 
stap je over plankenpaden of kies je voor een picknick 
aan de vijver. Van hieruit vertrekken wandelingen in het 
vijvergebied De Wijers.
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Action Park
Een hoge touwenpiste, waterparcours, deathride, 
klimmuur, bmx-piste, oriëntatieloop, teambuilding, 
boogschieten… Kies met je groep vier activiteiten uit en 
leef je helemaal uit. 

De tuin van Dina Deferme
Laat je in deze romantische tuin van 4 hectare verrassen 
door de unieke sfeer. Ervaar de rust die elk deel van 
deze tuin uitstraalt. 

Dagelijks van mei tot oktober.

    2 u.        € 9,50 p.p. 

    info@deferme.be    
www.deferme.be

    3 u.         € 9 p.p.         +32 11 23 94 50
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Op zoek naar een 
interactieve gezinsactiviteit 
met de kinderen én de 
stad ontdekken? Goed 
nieuws. Het kan in 
Hasselt. Je ontdekt de stad 
spelenderwijs met de kids. 
Fun verzekerd.
(Aanbod niet geldig voor 
scholen.)

KI
DS

De Knibbel Knabbel 
tocht
Je vertrekt met een lege 
picknickmand voor een leuke 
zoektocht. Je trekt door de stad, 
lost vragen op en ontdekt toffe 
adressen. Onderweg sprokkel je 
allerlei lekkernijen bij elkaar.  

Niet op zon- en feestdagen. 

    € 6 p.p.

    www.visithasselt.be
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    gratis

    www.visithasselt.be

KIDS

Hasseltse Heldentocht
De Hasseltse Heldentocht brengt onze bekende helden 
heel even terug tot leven, zodat ze kinderen kunnen 
helpen in hun moedige queeste om de schatkist te 
openen!

Luisterwandeling - ‘Ik zie, ik zie ... 
wat jij niet ziet’ (8 - 12 jaar)
Een geheimzinnige stem neemt je mee op tocht door 
Hasselt. Ze vertelt verhalen die je op een andere manier 
naar de stad laten kijken. Onderweg los je opdrachten 
op.

    2 u.         € 2 per kind.  

    hetstadsmus@hasselt.be
www.stadsmus.be
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    2 u.

    bc.kiewit@natuurpunt.be 
+ 32 11 24 60 23 
www.natuurpuntlimburg.be

Fabelen en palaveren
Het Hazelvrouwtje neemt jong en 
oud mee op een ludieke wandeling. 
Wie ontcijfert het geheim van de 
Hasseltse waterspuwer? 

Boeboeks 
avonturentocht
Haal de boeboekstas met 
keutelleuke opdrachten in het 
herenhuis van Domein Kiewit en 
ga op ontdekking met Piepel en 
Soeza Boeboek. Voor gezinnen met 
kinderen tussen 5 en 11 jaar. 

Beeldig. Leuke 
wandeling voor 
kinderen
Verken met een gids de stad op 
kindermaat. Met verkleedkleren 
en accessoires brengen de 
kinderen de verhalen tot leven 
die schuilgaan achter een aantal 
Hasseltse monumenten. 

    2 u.       € 60 

    kristelrenckens@telenet.be
          +32 496 10 27 65

    2 u. - 2,5 u.         € 60

    www.visithasselt.be/groepen
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Hasselt anders bekijken? Ja 
hoor, deze veelzijdige stad 
heeft heel wat in huis om je 
te blijven verrassen! Mag het 
wat avontuurlijker? Leef je 
dan uit tijdens één van onze 
interactieve stadsavonturen.

HA
SS
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HASSELT ANDERS

Duurzaam Hasselt 
Wandeling
Een gids neemt je mee langs 
adresjes in Hasselt die gaan en 
staan voor eco, bio, local, fair trade, 
vegan, solidair of tweedehands. 
Een tocht gevuld met info, weetjes 
en tips.

    2 u.        € 60   

    info@owsh.be     +32 474 60 87 60
www.owsh.be

Toegankelijke 
stadswandeling
Voor minder mobiele en oudere 
bezoekers.
Tijdens de wandeling ontdek 
je het verrassende Hasselt. Je 
vermijdt hobbelige kasseistraten, 
hoge stoepranden en hellingen. 
Onderweg lassen wij regelmatig 
rustpauzes in.

    2 u.        € 60 

    htgidsen@yahoo.com
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    2 u.       € 60  

    www.visithasselt.be/groepen

HASSELT ANDERS

Winterwandeling
Een gids leidt je langs gezellige, 
winterse plekjes in de stad. 
Verwarm je aan de boeiende 
verhalen over een winter in de 
stad. Laat je verwonderen op deze 
bijzondere tocht

Een wandeling vol 
geluk
Een gelukscoach neemt je 
mee naar enkele Hasseltse 
geluksplekken. Je krijgt eenvoudige, 
concrete opdrachten die je geluk 
verhogen. De wandeling is geschikt 
als teambuilding.

Architectuur-
wandeling
Een gids voert je langs de meest 
markante architecturale hoekjes 
van Hasselt met aandacht voor 
de gerestaureerde en opvallende 
gebouwen en pleinen in de 
binnenstad.

    2 u.       € 60

    www.visithasselt.be/groepen
    2 u.       € 60

    info@owsh.be     +32 474 60 87 60
www.owsh.be
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Hasselt BOEMT!
Op je smartphone verschijnt het 
bericht dat een prachtig Hasselts 
symbool dreigt vernield te worden. 
Met hulp van de gids voorkom je 
dit! Kraak de code tijdens deze 
stadszoektocht.

Moord in de binnenstad!
Een dode! Aan het 
Capucienenplein. Is het een 
ongeval? Al snel blijkt er meer aan 
de hand. Ga op onderzoek uit en 
ontdek de mooiste plekjes in de 
stad.

Quizwandeling
Maak spelenderwijs kennis met het 
Hasseltse verleden, heden én …
toekomst. Voorkennis is niet nodig!

    2 u. - 2,5 u.        € 60          www.visithasselt.be/groepen

STADSAVONTUREN
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HASSELT ANDERS

Er zijn nog tal van 
andere stadsspelen 
mogelijk in Hasselt. 
Ontdek ze hier:

    www.city-golf.be
www.cityfootgolf.be
www.dasbox.be
www.ichallenge.be
www.lockedinhasselt.be
www.eventkasteel.be
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Toerisme Hasselt -  
dienst groepsbezoeken
Maastrichterstraat 59
B - 3500 HASSELT
T +32 11 23 95 42
groepsbezoeken@hasselt.be
www.visithasselt.be/groepen

De dienst groepsbezoeken is 
bereikbaar op weekdagen van 
10 u. - 17 u. 
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ontdek ons volledig groepsaanbod op 
www.visithasselt.be/groepen


