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Kaart met  
meer dan  
70 voordelen!
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RELAXED ACCLIMATISEREN
18.00 uur. Inchecken in je hotel 
mét 48u-deal: bij boeking van 2 
nachten via de code ‘Hasseltin48u’ 
(op voorhand online of via mail), 
een 48u-kaart p.p. gratis. Pag. 9.

19.30 uur. Traditionele lekkernijen 
bestellen bij Taste of India en af-
sluiten met een gratis Indische 
thee. Pag. 22.

23.00 uur. Nippen van cocktails bij 
BRUUT. En een gratis shotje ach-
terover kappen. Pag. 38.

13.45 uur. Een bezoek brengen 
aan stijltempel en concept store 
La Bottega: mét gratis kledingstijl-
advies. Pag. 32.

15.00 uur. Jeneverwijs worden in 
het Jenevermuseum. Je favoriet 
ontdekken in het proeflokaal. Pag. 
33.

16.30 uur. Smullen van Hasseltse 
Maes koffie en gebak bij Tarte Tatin. 
Cadeau: een kopje koffie bij je lek-
kernij. Pag. 31.

17.15 uur. Genieten van authentieke 
adresjes zoals PoopooStyle, Paplou, 
het Hendrikshuis in de alternatieve 
buurt van de Dorpsstraat. Voorde-
len vanaf pag. 35 tot 38.

18.30 uur. Aperitieven in de Sky 
Lounge met zicht over Hasselt en 
Midden-Limburg. Pag. 24.

19.30 uur. Verrassend dineren bij 
Osteria Moretti. Je aperitief zit in de 
kaart inbegrepen. Pag. 28

21.30 uur. Het nachtleven induiken  
in Café Café (1+1 gratis). Pag. 17.

GRATIS FIETS HUREN
9.30 uur. Kopje koffie en fiks 
fietsers ontbijt in je hotel.

10.30 uur. Met je 48u-kaart  
kosteloos een fiets huren aan het  
station van Hasselt. De ook al  
inbegrepen Smaakfietsroute vol-
gen – via het fietsroutenetwerk 
door de groene rand van Hasselt.

11.30 uur. Tussenstop in Abdijsite 
Herkenrode voor een rondleiding 
met audiogids. Struinen door de 
zonnige kruidenkamers. Pag. 41.

13.00 uur. Lichte lunch in Herken-
rode.

14.00 uur. Bezoekjes aan Limburg  
Lavendel en Tuin Dina Deferme.

16.00 uur. Terug in Hasselt een 
uurtje ronddwalen in de Japanse 
Tuin. Pag. 45.

17.00 uur. Je fiets inleveren en  
tevreden naar huis.

SHOPPEN EN CHILLEN
9.00 uur. Energie opdoen aan het 
ontbijtbuffet van het prachtige 
Smaaksalon. Met de kaart: 1 ontbijt 
betalen + 1 gratis!

10.00 uur. Starten bij Toerisme 
Hasselt. Een kijkje nemen in het 
Gouden Straatje met zijn gulle  
juwelierszaken. Pag. 13, 14.

10.45 uur. Van boetiek via con-
cept store naar designwinkel op de  
Havermarkt, in de Aldestraat en 
Kapelstraat.

12.30 uur. Gastronomisch genie-
ten bij ’t Kookpunt, met het mooiste 
terrasje van Hasselt. Pag. 20.

Hoe vul je die optimaal in? Welke shops stap je binnen, welke musea bezoek 
je, waar ga je naartoe met de kinderen, waar schuif je de voeten onder de  
gezellige tafel ...? Wij helpen je graag, met een selectie van smaakvolle 
adresjes die je extra verwennen. Ben je klaar voor de leukste 48 uur ooit?

Met zijn tweetjes of  
vriendinnen twee dagen  
volop genieten van Hasselt?  
Stel gerust je eigen 48 uur 
samen. Met alle leuke  
adresjes vanaf pagina 12. 
Hieronder vind je alvast  
een portie inspiratie.

HASSELT 
IN 48U
VOOR  
LEVENSGENIETERS

VRIJ 
DAG

ZATER 
DAG

ZON 
DAG
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HASSELT 
IN 48U OP  

KINDERMAAT
Met de kids twee dagen eropuit naar Hasselt?  
Je dagen zijn zó gevuld. Doe gerust je eigen ding.  
Je vindt alle 48u-voordelen vanaf pagina 12.  
Last van keuzestress? Hierbij een voorgekauwd programma.

‘GROENE KOE’  
IN DOMEIN KIEWIT
16.00 uur. Neerstrijken in Domein 
Kiewit en ravotten in de speel-
weide en het speelbos. Pag. 43.

Ter plekke een lekker hapje eten  
in de Koe-Vert met zijn speelplek 
en zandbak.

19.00 uur. Inchecken in je hotel.

LUISTERROUTE EN VERHALEN
9.00 uur. Lekkere vitamientjes 
verzamelen tijdens een ontbijt in 
je hotel.

10.00 uur. In Het Stadsmus je 
Luister route-pakket lenen en met 
leuke opdrachten door de stad 
trekken.

12.00 uur. Lunchen bij Botanique 
met zijn superlekkerzelfgemaakte 
burgers. Pag. 19.

13.00 uur. De wonderlijke sprook-
jeswereld van het beeldverhaal 
ontdekken in Villa Verbeelding. 
Pag. 39.

14.00 uur. Een ijsje met gratis  
extra’s verorberen op een bank je 
aan IJs van de Smaak. Pag. 20.

15.30 uur. Naar Abdijsite Herken-
rode trekken en je laten onder-
dompelen in een mysterieuze  
gezinszoektocht.

17.30 uur. Aperitieven en een 
hapje eten aan het stadspark in 
het kindvriendelijke Theatercafé 
met zijn leuke speelhoek en  
buitenspeeltuin.

PLOPSA INDOOR  
OF BOKRIJK OUTDOOR
9.30 uur. Je spruiten intomen 
aan het ontbijt.

10.30 uur. Met kloppend hart 
naar Plopsa Indoor voor een dag  
superpret met alle Studio 100- 
helden. Pag. 45.

10.30 uur. Of terugflitsen in de 
tijd in Bokrijk met zijn Openlucht-
museum, workshops, superspeel-
tuin … Pag. 44.

17.30 uur. Met pretoogjes weer 
terug naar huis.

ZATER 
DAG

ZON 
DAG

VRIJ 
DAG
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HASSELT 
IN 48U
VOOR HIP VOLK
48 uur chillen, partyen,  
loungen, shop till you drop ... 
You only live once.  
Mis daarom geen kans!  
Zet snel een weekendje 
Hasselt op je bucket list. 
Hierbij een greep uit  
de mogelijkheden.

KROEGENTOCHTJE
18.00 uur. De avond goed in-
zetten met een Thais etentje bij 
Cy'an én een gratis Mai Thai als 
aperitief. Pag. 31.

19.30 uur. Genieten van de cou-
leur locale in kroegen zoals de 
Cambrinus of in Wijnbar Dito. 

CHILL OP GANG,  
STRAF EINDIGEN
9.00 uur. Stevig ontbijt tot je  
nemen in je hotel.

10.00 uur. De Dorpsstraat ont dek -
ken met zijn eigenzinnige winkels. 
Een leuke streetart-wandeling 
ma ken in de buurt. Vraag de gratis 
wandelroute bij Toerisme Hasselt.

11.00 uur. Chillen met een koffie 
bij Mucho Gusto. Zie pag. 18.

13.00 uur. Je tanden zetten in ge-
zonde en verrassend smaakvolle 
gehaktballen bij Reballion. Pag. 21.

14.00 uur. Jeneverwijs worden in 
het Jenevermuseum. Het proef-
lokaal ‘verkennen’ ;-). Pag. 33.

15.30 uur. Shop till you drop.

18.00 uur. Met de lift weer om-
hoog naar de Sky Lounge en zijn 
fenomenaal panorama. Pag. 24.

19.00 uur. Cocktails bestellen en 
een portie nacho's met pulled pork 
cadeau krijgen in het herenhuis 
van Boulebaar. Pag. 24.

22.00 uur. Als de weerlicht voor 
50 % korting naar de Versuz en 
een nacht vol stomende beats. Of 
meer intiem clubben in Café Café 
(1+1 gratis). Pag 46, 17. 

WIE ZOEKT, DIE VINDT
11.00 uur. Hééééél langzaam 
op gang komen met koffie en 
fiks ontbijtbuffet. Vergeet je late 
check-out niet te boeken ;-).

13.00 uur. Je ogen stijlvol uitkij-
ken in het Modemuseum Hasselt. 
Pag. 34.

14.30 uur. Zelfgemaakte choco-
ladetaart of cheesecake bij Tarte 
Tatin voor dat kleine hongerke. 
Mét gratis koffie. Pag. 31.

15.15 uur. Nog wat kunst opsnui-
ven in Z33 of een fiets huren en 
de street art-werken buiten het 
centrum meepikken. Pag. 47, 40.

17.00 uur. Je onderdompelen 
in curiositeiten en weetjes over 
Hasselt. De zoektocht 'Hasselt, 
Goed Gevonden' is je leidraad. 
Gratis met je 48u-kaart!

19.00 uur. Die 48u in Hasselt 
doorstrepen op je bucket list. 
En er een herhaalbezoek aan  
toevoegen.

VRIJ 
DAG

ZATER 
DAG

ZON 
DAG
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REGISTREREN 
De baliemedewerker vraagt je enkele 
gegevens*. Hij/zij registreert de kaart. 
Vanaf dat moment is ze 1 jaar geldig. 
Handig als je een 48u-kaart cadeau 
wil geven.

ACTIVEREN
Je kaart wordt geactiveerd op het 
moment dat jij je eerste voordeel  
opneemt. De baliemedewerker of 
winkelier scant de kaart en schrijft  
de datum erop. 

PROFITEREN
Vanaf dit moment is je kaart 48 uur 
actief. In die twee dagen neem je  
zoveel voordelen op als je zelf wil. 
Gratis toegang, extraatjes, kortingen …  
Laat je maar eens goed gaan. Let wel: 
je kunt per kaart eenzelfde voordeel 
maar één keer opnemen.
* Gegevens worden niet aan derden doorgegeven. 

DE 48U-KAART: 
PROPVOL  
BELEVING
EEN KAART VOL TROEVEN
Toegang tot alle musea en heel wat attracties; kosteloos een fiets huren 
voor één dag; 48 uur gratis hoppen met de bus; voordelen bij horeca 
en winkels; kortingen bij het Openluchtmuseum Bokrijk, Versuz, … 
Het zit allemaal in de 48u-kaart! En dat voor maar 19,50 euro per kaart.
Registreren, activeren, profiteren! Je vindt de 48u-kaart bij  
Toerisme Hasselt, de deelnemende musea, attracties én hotels.

1

Toerisme Hasselt  
Maastrichterstraat 59, 
3500 Hasselt,  
+ 32 11 23 95 40,  
toerisme@hasselt.be 
www.visithasselt.be

VOOR ALLE DUIDELIJKHEID
Ben je je kaart kwijt? Dan wordt 
ze niet vergoed. Bij misbruik 
blokkeren we je kaart. Toerisme 
Hasselt is niet aansprakelijk  
voor schade of kosten die 
voortvloeien uit het gebruik van 
de 48u-kaart of als een dienst 
op de kaart niet of onvoldoende 
wordt geleverd.

48 UUR
HOTEL
DEAL!

2

3

Op maandag zijn  
de meeste musea in Hasselt  

en omgeving gesloten.  
Een leuk alternatief?  

Aansluiten bij de belevingsvolle 
Stadswandeling. De gids vertrekt  

elke maandag om 14 u.  
aan Toerisme Hasselt.  

Reserveren is niet nodig.

Wat vind jij ervan? 
Heb je je 48 uur in  

Hasselt achter de rug?  
Ga even naar www.visithasselt.be  
en vul ons evaluatieformulier in.  

Zo weten we meteen hoe we  
onze 48u-kaart nóg beter  

kunnen maken.  
Alvast bedankt.

IN 
FO

Hasselt in 48 uur: dat is  
ook volop genieten van 

gastvrije en comfortabele 
overnachtingen. 

Bij boeking van 2 nachten  
via de code ‘Hasseltin48u’ 
(op voorhand online of via 

mail), krijg je een 48u-kaart 
p.p. gratis. De volgende  

hotels verwennen je  
met een 48u-deal:

RADISSON BLU  
HOTEL HASSELT: 

www.radissonblu.com/ 
hotel-hasselt

HOLIDAY INN HASSELT: 
www.hihasselt.com

HOLIDAY INN EXPRESS  
HASSELT: 

www.hiexpress.com/ 
hasselt

YUP HOTEL: 
www.yuphotel.com 
HOTEL DE GROENE  

HENDRICKX: 
www.lodge-hotels.be

HASSOTEL: 
www.hassotel.be

THE CENTURY: 
www.thecentury.be

PARK INN BY RADISSON 
HASSELT: 

www.parkinn.com/ 
hotel-hasselt
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1. GRATIS ZOEKTOCHT  
OF SMAAKFIETSROUTE  
BIJ TOERISME HASSELT
‘Hasselt, goed gevonden’ is 
een wandelzoektocht door het 
stadscentrum. De Smaakfiets-
route is een smaakvolle fiets-
route door de groene rand van 
Hasselt. Wandelen of fietsen? 
Kies één van beide tochten en 
steek de bijbehorende brochure 
op zak. 

Waarde: € 3,50

Voordeel activeren bij:  
Toerisme Hasselt,  
Maastrichterstraat 59, 
3500 Hasselt 
www.visithasselt.be

2. TWEEDE ONTBIJT GRATIS 
BIJ HET SMAAKSALON
Hier ontbijt je in een prachtig 
neoclassicistisch interieur of 
een gezellige stadstuin. Het 
ontbijtbuffet bestaat uit heel 
wat lekkers uit eigen streek. Met 
de 48u-kaart? Een supervoor-
deel: bestel 1 ontbijt en krijg het 
tweede ontbijt volledig gratis!

Voordeel activeren bij:  
Smaaksalon,  
Maastrichterstraat 61,  
3500 Hasselt,  
www.smaaksalon.be

3. GRATIS OORBELLEN  
BIJ HUIS PAUWELS  
SPAENJERS – MULTIPLE
Aandacht voor detail en subtiele 
nuance: die vind je terug in elk 
sieraad van deze goudsmederij. 
Het resultaat zijn juwelen die  
een verhaal vertellen van 
schoonheid en liefde voor  
het vak. Ga naar het Gouden 
Straatje, kom binnen, verwonder 
je en krijg zomaar – ja, zelfs  
zonder aankoop – een paar  
oorbellen cadeau.

Voordeel activeren bij:  
Huis Pauwels Spaenjers –  
Multiple,  
Maastrichterstraat 64,  
3500 Hasselt,  
www.pauwelsspaenjers.eu

4. ZILVEREN OORBELLEN  
BIJ ELKE SMELLENBERGH
In het Gouden Straatje van  
Hasselt ontdek je de juweelkunst 
van Elke Smellenbergh: volledig 
met de hand vervaardigde  
juwelen met natuurlijke vormen 
en lijnen. Bij aankoop van een 
juweel krijg je een paar zilveren 
oorbellen met witte natuurlijke 
parels cadeau (1 paar per klant). 
Bij een bezoekje aan de galerij 
kan je ook één van je ringen  
(zonder edelsteen of parels)  
laten polijsten.

Voordeel activeren bij:  
Elke Smellenbergh,  
Maastrichterstraat 68,  
3500 Hasselt,  
www.smellenbergh.be 
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5. HANGERTJE  
BIJ ‘T JUWEELATELJEE
Nog zo’n gouden adresje  
in het Gouden Straatje.  
Dominiek en Gwen verrassen 
met eigenzinnige, unieke,  
hand gemaakte en eigentijdse  
juwelen en sieraden.  
Bij aankoop van een juweel of 
lederwaren krijg je een typisch 
hangertje gratis.

Voordeel activeren bij:  
‘t Juweelateljee,  
Maastrichterstraat 78,  
3500 Hasselt,  
www.juweelateljee.com

6. CAVA 
BIJ MAISON BLANCHE
Van uitgebreid en origineel  
ontbijten tot stijlvol lunchen  
of op vrijdag- en zaterdagavond 
genieten van een gastronomi-
sche beleving: bij Maison  
Blanche ben je aan het  
smakelijke adres. Gratis glaasje 
cava op vertoon van je kaart.

Voordeel activeren bij:  
Maison Blanche,  
Maastrichterstraat 82,  
3500 Hasselt,  
www.maison-blanche.be

7. MAKE-UP TOUCH-UP  
BIJ CAFÉ BEAUTÉ
Bereid je voor op een avondje 
stappen met een gratis make-
up touch-up bij schoonheids-
salon en bistro Café Beauté. 
Ready to hit the town!

Voordeel activeren bij:  
Café Beauté 
Maastrichterstraat 93 
3500 Hasselt 
www.cafebeaute.be

8. TASTING BIJ SIPSNSODA
SIPSNSODA is de eerste 
all-in store voor cocktails en 
mocktails. Hier kan je terecht 
voor alles om je eigen cocktail 
feestje te geven. Professionele 
barmannen helpen je met je 
cocktailcreatie. Profiteer hier 
van 3 gratis cocktail- of  
mocktailtastings o.b.v.  
Hasseltse ingrediënten.

Voordeel activeren bij:  
SIPSNSODA 
Capucienenstraat 3 
3500 Hasselt 
www.sipsnsoda.com
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9. TOUCH-UP  
WENKBRAUWEN  
BIJ BRUSHBAR
Een brushing, make-up- of 
nagelbehandeling nodig?  
Dan is Brushbar de place 2 be. 
Bij aankoop van een  
hairstyling krijg je een  
wenkbrauwen touch-up  
cadeau.

Voordeel activeren bij:  
Brushbar 
Maastrichterstraat 103 A 
3500 Hasselt 
www.brushbar.be

10. GRATIS MET DE BUS
Je verplaatsen naar alle vermelde 
attracties in dit boekje en de  
Hasseltse logies? Neem gerust  
de bus. Hop on, hop off waar je 
maar wil, toon je 48u-kaart en 
betaal niets. Handig voor een 
bezoekje aan de Japanse tuin, 
Abdijsite Herkenrode, Plopsa 
Indoor, Domein Kiewit en zelfs …  
Domein Bokrijk.

Voordeel activeren: op de bus. 
Let op: je datumstrook moet 
ingevuld zijn vóór je de bus 
opstapt.

11. GESCHENKJE EN  
KORTING BIJ MICHEAL ANH
Snuister tussen kleren, tassen, 
sjaals en accessoires voor 
kinderen, dames en heren met 
origineel ontwerp en handwerk. 
Ontvang een geschenkje bij  
Micheal Anh en profiteer van 
20% korting op je aankopen.

Voordeel activeren bij:  
Micheal Anh 
Guido Gezellestraat 3 
3500 Hasselt 
www.michealanh.com

12. EÉN PLUS ÉÉN GRATIS  
BIJ CAFÉ CAFÉ
Ooit een stroopfabriek, nu  
een muziektempel. Laat je  
opzwepen door de huisdeejays 
of pik bezwerende livebands 
mee. Daarbuiten wieg je aan de 
toog op gewoon keigoede  
muziek. Bestel waar je zin in 
hebt en krijg – in ware Happy 
Hour-stijl – je tweede glas 
gratis.

Voordeel activeren bij:  
Café Café,  
Meldertstraat 42,  
3500 Hasselt,  
www.cafecafe.be
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13. KORTING  
BIJ MUCHO GUSTO
Smaakvolle koffie ontdek je bij 
Mucho Gusto Coffee Bar. Hier 
krijg je 0,50 € korting op de 
aankoop van 500g door hen 
geroosterde specialty coffee.  
Zo kan je nadien thuis ook nog 
een beetje van Hasselt proeven!

Voordeel activeren bij:  
Mucho Gusto Coffee Bar 
Zuivelmarkt 44 
3500 Hasselt 
www.muchogustocoffee.be

14. PROSECCO  
BIJ IL PASTICCIO
Bij Il Pasticcio proef je de liefde 
voor Italië! In dit restaurant  
annex delicatessenzaak geniet 
je van het leven zoals je dat 
onder de Italiaanse zon zou 
doen. Pasta's, pizza's en al-
lerlei producten rechtstreeks 
geïmporteerd uit de laars van 
Europa. Bij in-house dining krijg 
je een glaasje prosecco gratis.

Voordeel activeren bij:  
Il Pasticcio 
Maastrichterstraat 70 
3500 Hasselt

15. POTATOES EN  
COLESLAW BIJ BOTANIQUE
Deze gezonde en (h)eerlijke 
Burgers & Salad Bar werkt altijd 
met dagverse ingrediënten.  
Bestel een burger naar keuze – 
ja, ook de vegetarische  
pompoen-, falafel- of  
geitenkaasburger – en krijg 
gratis potatoes en coleslaw  
‘on the side’.

Voordeel activeren bij:  
Botanique,  
Zuivelmarkt 11/2,  
3500 Hasselt,  
www.botaniquehasselt.be

16. GRAPPA  
BIJ LA FONTANELLA
Italiaanse specialiteiten in  
het decor van een prachtig 
herenhuis. Bij bestelling van  
een seizoensmenu trakteert 
La Fontanella je graag op een 
grappa digestief uit hun  
befaamde grappa-kar.

Voordeel activeren bij:  
La Fontanella 
Maastrichterstraat 60 
3500 Hasselt 
www.la-fontanella-hasselt.be
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17. HUISAPERITIEF  
BIJ ‘T KOOKPUNT
Een prachtig herenhuis, een 
zonnig terras met zicht op een 
supergezellig pleintje maar 
vooral: een heerlijke keuken. 
Bestel een menu, geniet van de 
wereld op je bord en krijg een 
aperitief van het huis gratis.

Voordeel activeren bij:  
Restaurant ‘t Kookpunt,  
Hemelrijk 13,  
3500 Hasselt,  
www.kookpunt.be

18. LEKKER EXTRAATJE  
BIJ IJS VAN DE SMAAK
Een droom voor ijsliefhebbers. 
Kies uit meer dan 20 soorten 
ambachtelijk gemaakt ijs.  
Met je kaart krijg je er een 
gratis slagroomhoorntje of dip 
bovenop. 

Voordeel activeren bij:  
IJs van de Smaak,  
Maastrichterstraat 40,  
3500 Hasselt

19. FRISDRANK  
BIJ REBALLION
Healthy fast food met ballen.  
Reballion serveert unieke  
gerechten met gehaktballen.  
Elk gerecht inspireert zich op 
een andere wereldkeuken.  
Bij een regular portie krijg je 
een standaard frisdrank gratis. 
Ready to join the reballion?

Voordeel activeren bij:  
Reballion,  
Maastrichterstraat 32,  
3500 Hasselt,  
www.reballion.com

20. PAKJE KOFFIE BIJ MAES
Koffiebranderij Maes laat 
je proeven van haar pittige 
'Meestermengeling'. Dit erkend 
Vlaams streekproduct heeft een 
typisch Limburgs accent. Bij 
bezoek aan de winkel ontvang 
je zo een pakje van 1/4de kilo.

Voordeel activeren bij:  
Maes koffie 
Maastrichterstraat 8 
3500 Hasselt 
www.maeskoffie.be

vboussu
Cross-Out

vboussu
Replacement Text
aankoop van 1 kilo koffie
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21. INDISCHE THEE  
BIJ TASTE OF INDIA
De betere traditionele Indische 
keuken. De heerlijkste specerij-
en tillen elk gerecht naar een 
hoog niveau. Kies zelf voor mild, 
medium of hot. Wie een hoofd-
gerecht bestelt, krijgt een kop 
koffie of Indische thee gratis.

Voordeel activeren bij:  
Taste of India,  
Fruitmarkt 26,  
3500 Hasselt,  
www.tasteofindia1.com

22. TOEGANG  
BEIAARDTOREN 
168 trappen brengen je naar 
de top van de toren van de 
Sint-Quintinuskathedraal. 
Jouw beloning? Een imposant 
panorama over de Hasseltse 
binnenstad. Onderweg maak je 
kennis met de geheime wereld 
van de beiaardier: van kleine 
klokjes tot luiklok.

Alleen de 1ste zaterdag van de 
maand om 14.00 uur.

Waarde: € 4

Voordeel activeren bij:  
Sint-Quintinuskathedraal, 
Vismarkt, 3500 Hasselt,  
www.hetstadsmus.be

23. FINGERFOOD  
BIJ THE KING GEORGE
Dit legendarische Grand Café op 
de Grote Markt opende in 2016 
opnieuw de deuren. En hoe.  
Gezelliger dan ooit met een 
kaart die kiezen moeilijk maakt. 
Laat ons een beetje helpen. 
Bestel een cocktail en je krijgt 
lekker fingerfood cadeau.

Voordeel activeren bij:  
The King George,  
Grote Markt 11,  
3500 Hasselt

24. GLAASJE CAVA  
OF WIJN BIJ PLAZZA
Deze brasserie combineert 
culinaire verwennerijen met 
een sfeervolle ligging op de 
Grote Markt van Hasselt. Bestel 
een pizza boordevol smaak en 
het huis schenkt je een glaasje 
cava, witte of rode wijn.

Voordeel activeren bij:  
Plazza,  
Grote Markt 14,  
3500 Hasselt,  
www.plazzahasselt.be
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25. BORDJE FINGER FOOD 
BIJ SKY LOUNGE  
RADISSON BLU HOTEL  
HASSELT
In de Sky Lounge drink en eet 
je 65 meter hoog boven de stad 
met een schitterend panorama 
over Hasselt en omgeving. 
Neem je tijd, en snoep van een 
gratis bordje finger food bij een 
bestelling vanaf € 10. 

Voordeel activeren bij:  
Sky Lounge,  
Torenplein 8,  
3500 Hasselt,  
www.radissonblu.com/ 
hotel-hasselt

26. NACHO'S BIJ BOULEBAAR
Boulebaar op het Leopoldplein is 
een juweeltje. Lekkere gerechten 
met niet-alledaagse  
ingrediënten. Share hier een  
royale gratis portie nacho's  
(pulled pork of veggie) bij  
aankoop van 2 cocktails.  
Ook geldig bij bestelling van  
een fles cava of wijn. 
Geldig: wo-za vanaf 15.00 uur

Voordeel activeren bij:  
Boulebaar 
Leopoldplein 17 
3500 Hasselt 
www.boulebaar.be

27. GOUDEN  
BULLETPEN BIJ HAY
Het legendarische Café  
Concordia huisvest nu het hippe 
Deense designmerk HAY. Proef 
de volkse onderstroom, laat je 
verrassen door de ontwerpen 
en krijg een gouden bulletpen 
cadeau.

Voordeel activeren bij:  
HAY,  
Havermarkt 40,  
3500 Hasselt,  
www.haystore.be

28. KOFFIE BIJ DE SLADERIJ
Stel zelf in een handomdraai je 
eigen unieke en gezonde salade 
samen in deze no-nonsense 
lunchbar. Bulgur, tarwekiem, 
rijst of pasta staan van dag 
tot dag ook op de menukaart. 
De Sladerij trakteert je op een 
huisgemaakt bananenkoekje bij 
aankoop van een lunch.

Voordeel activeren bij:  
De Sladerij,  
Havermarkt 39,  
3500 Hasselt,  
www.desladerij.be

vboussu
Cross-Out

vboussu
Replacement Text
BANANENKOEKJE
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29. KORTING BIJ  
SWEET COFFEE TAKE AWAY
Koffie met smaakjes en  
toppings, smoothies en snacks 
sieren de kaart van Sweet  
Coffee take away. Met je 48u-
kaart ontvang je een large 
consumptie aan medium prijs.

Voordeel activeren bij:  
Sweet coffee take away 
Koning Albertstraat 35 
3500 Hasselt 
www.sweet-coffee.be

30. OLIJFOLIE  
BIJ EVOLUTION
Designmeubels, lampen, 
leuke accessoires ... Evolution 
heeft het allemaal. Bewonder 
het aanbod en ontvang gratis 
een flesje Serax Pure Olijfolie 
van Pascale Naessens.

Voordeel activeren bij:  
Evolution 
Kapelstraat 46 
3500 Hasselt 
www.projectevolution.be

31. KARMELIETJE  
IN DE KLEINE HAL
Een authentiek bruin café,  
dat is In De Kleine Hal. Snuif hier  
de sfeer van weleer op en laat  
je verrassen door een gratis  
Karmeliet proevertje, bij  
bestelling van een consumptie.

Voordeel activeren bij:  
In De Kleine Hal 
Maastrichterstraat 30 
3500 Hasselt

32. SPECULAASPAKKET  
BIJ FIJNBAKKER COOLS
Cools is al 150 jaar een begrip 
in Hasselt. Deze patissier staat 
bekend voor zijn fijn gebak, 
taarten, chocolade en  
Hasseltse speculaas.  
Proef ervan in de verbruikszaal. 
Smul je voor € 15 of meer? Dan 
geeft jouw 48u-kaart je recht 
op een gratis speculaaspakketje.

Voordeel activeren bij:  
Fijnbakker Cools,  
Kapelstraat 27,  
3500 Hasselt,  
www.coolshasselt.be

vboussu
Note
Vanaf april: Kuringersteenweg 504-2
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33. APERITIEF  
BIJ OSTERIA MORETTI
Overdag geniet je van een 
lekker ontbijt, antipasti, een 
hartige hap met glaasje wijn en 
andere Italiaanse specialiteiten. 
’s Avonds schuif je aan voor een 
4- of 5-gangendiner met verse 
ingrediënten. Wie een diner 
bestelt, krijgt een aperitief van 
het huis.

Voordeel activeren bij:  
Osteria Moretti,  
Aldestraat 20,  
3500 Hasselt,  
www.osteriamoretti.be

34. EEN GADGET BIJ OUI
Op zoek naar dat superoriginele 
cadeau, voor een vriend(in),  
geliefde of … jezelf? Zeg  
volmondig ja tegen Oui –  
een schatkamer vol originele  
vondsten. Bij een bezoek met 
je 48u-kaart krijg je een leuk 
gadget mee naar huis.

Voordeel activeren bij:  
Oui,  
Aldestraat 50,  
3500 Hasselt,  
www.oui-shop.be

35. PATATAS BRAVAS 
BIJ EL BOCADO
Heerlijke tapas en goede wijn: 
meer moet dat niet zijn.  
El Bocado brengt het zonnige 
Spanje tot leven. Geniet hier van 
een gratis portie patatas bravas. 

Voordeel activeren bij:  
El Bocado,  
Dokter Willemsstraat 10,  
3500 Hasselt,  
www.elbocado.be

36. PRALINE BIJ NEUHAUS
Chocolade lovers worden  
verwend bij Neuhaus. Deze  
uitvinder van de Belgische  
praline bestaat reeds sinds 
1857. Maak je keuze tussen een 
van de twee legendarische  
Wereldexpo '58 pralines en 
proef de Caprice of Tentation.

Voordeel activeren bij:  
Neuhaus 
Hoogstraat 14 
3500 Hasselt 
www.neuhauschocolates.com
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37. TOEGANG CIAP
Dit centrum voor actuele kunst 
ligt in het voormalige gouverne-
mentsgebouw in het hartje van 
Hasselt. Laat je opslokken door 
het monumentale gebouw 
en ontdek tijdelijke tentoon -
stel lingen van opkomende  
kunstenaars.

TIP: met je 48u-kaart kan je 
aansluiten bij speciale rond-
leidingen met kunstenaars als 
gids! Check www.ciap.be voor 
de exacte data.

Voordeel activeren bij:  
CIAP,  
Lombaardstraat 23,  
3500 Hasselt,  
www.ciap.be

38. PLANKJE ITALIAANSE 
HAM BIJ WIJNBAR DITO
Alsof je een wijnbar aan de 
Middellandse Zee binnenstapt. 
Wijnbar Dito is kleinschalig maar 
heeft een enorme wijnkaart. 
Gecombineerd met sublieme 
kazen en hapjes. Eens uitprobe-
ren? Bestel twee proefpaletten 
met witte of rode themawijn 
en krijg er een plankje heerlijke 
Italiaanse ham bij.

Voordeel activeren bij:  
Wijnbar Dito,  
Schrijnwerkersstraat 8,  
3500 Hasselt,  
www.wijnbardito.be

39. KOFFIE BIJ TARTE TATIN
Ambachtelijke Maes-koffie, 
heerlijk gebak, vriendelijke 
bediening in een nostalgische 
kamersfeer en … zelfgemaakte 
dagverse taarten. Héél véél 
taarten. Bij je lekkernij krijg je 
een lekker kopje koffie gratis.

Voordeel activeren bij:  
Tarte Tatin,  
Walputstraat 19,  
3500 Hasselt,  
www.tarte-tatin.be

40. MAI THAI BIJ CY'AN
Restaurant Cy'an brengt de 
smaken van Thailand op tafel. 
Laab kai, pla tod salmon of een 
food share menu? Dat en nog 
veel meer siert de menukaart. 
Extra lekker met de gratis 
(virgin) Mai Thai als aperitief bij 
aankoop van een gerecht!

Voordeel activeren bij:  
Cy'an 
Minderbroedersstraat 13 
3500 Hasselt 
http://cyanthai.be/
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41. SPECULAAS PROEVEN  
BIJ DEPAIFVE
Een duim dik, krokant aan de 
buitenkant, mals van binnen: 
bakkerij Depaifve beheerst de 
geheimen van de Hasseltse 
speculaas tot in de perfectie. 
Hier proef je op vertoon van 
je kaart van deze hemelse 
zoetigheid. Ideaal voor wie een 
stukje Hasselt mee naar huis wil 
nemen. 

Voordeel activeren bij:  
Bakkerij Depaifve,  
Minderbroedersstraat 10,  
3500 Hasselt

42. KLEDINGSTIJLADVIES, 
KORTING EN KOFFIE  
BIJ LA BOTTEGA
Ooit was dit prachtige gebouw 
een jeneverstokerij, nu is het  
dé stijltempel van Hasselt. 
Schoenen, accessoires, kledij, 
modeadvies en zelfs een eigen 
bistro. Op vertoon van je kaart 
krijg je kledingstijladvies, 5% 
korting op je aankopen én een 
gratis koffie in de bistro.

Voordeel activeren bij:  
La Bottega,  
Paardsdemerstraat 9,  
3500 Hasselt,  
www.labottega.be

43. TOEGANG JENEVER-
MUSEUM + BORRELTJE
Word jeneverwijs, ontdek 
waarom jenever ‘jenever’ heet, 
hoe de lekkernij tot stand komt, 
hoe je hem schenkt en bewaart 
en vooral … welke jenever het 
best bij jou past. Dat laatste 
ondervind je ‘aan den monde’  
in het gezellige proeflokaal.

Waarde: € 7

Voordeel activeren bij:  
Jenevermuseum,  
Witte Nonnenstraat 19,  
3500 Hasselt,  
www.jenevermuseum.be 

44. FINGERFOOD  
BIJ BORRELHUIS
Tegenover het Jenevermuseum 
ligt gevestigde waarde 'Borrel-
huis'. Bij aankoop van 2 glazen 
Musa cava, een palletje cava 
fingerfood gratis. Bij bestelling 
van 2 Limburgse bieren krijg 
je er een palletje bierhapjes 
bovenop.

Voordeel activeren bij:  
Borrelhuis 
Witte Nonnenstraat 28 
3500 Hasselt 
www.borrelhuis.be
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45. TOEGANG  
MODEMUSEUM HASSELT
Intrigerende tentoonstellingen 
rond alle mogelijke aspecten 
van de mode: je ontdekt ze in 
dit unieke museum. Het voor-
malige 17de-eeuwse klooster  
is de ideale setting. Dankzij  
de kaart is de toegang tot de  
exposities gratis én ontvang je 
een leuk presentje.

Waarde: € 8

Voordeel activeren bij:  
Modemuseum Hasselt,  
Gasthuisstraat 11,  
3500 Hasselt,  
www.modemuseumhasselt.be

46. LIMBURGS BIERTJE IN  
BRASSERIE DE BOULEVARD
De Boulevard serveert gezonde 
gerechten met een Belgische 
toets. Bij een hoofdgerecht krijg 
je een Limburgs biertje gratis.  
De brasserie heeft ook een ‘We 
Proudly Serve’ Starbucks coffee 
corner.

Voordeel activeren bij:  
De Boulevard, Holiday Inn,  
Kattegatstraat 1,  
3500 Hasselt,  
www.bestbelgianbrasserie.com/
deboulevard

47. CADEAUTJE BIJ SESSA 
Sessa is de eerste volledig eco-
logische winkel in Hasselt. Shop 
hier duurzame kleding, speel-
goed, gadgets en accessoires. 
Mannen, vrouwen of kids krijgen 
bij een bezoek een cadeautje 
aangeboden.

Voordeel activeren bij:  
Sessa  
Dorpsstraat 28/1 
3500 Hasselt 
www.sessastore.be

48. KORTING VAN  
10 % BIJ POOPOOSTYLE
Neen, je moet geen halfpipe 
overwinnen om alle skate-  
en streetware-brands te  
ontdekken bij PoopooStyle.  
Stap zwierig deze coole winkel  
binnen, verwonder je ook over 
de unieke wooden toys en krijg 
10 % korting op al je aankopen.

Voordeel activeren bij:  
PoopooStyle,  
Minderbroedersstraat 25,  
3500 Hasselt,  
www.poopoostyle.com
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49. KORTING  
BIJ GINTONICSHOP
Meer dan 200 gins en 45 soor-
ten tonics, de keuze is aan jou. 
Gintonicshop staat je bij met 
professioneel advies en schenkt 
je een mini proeverij aan 10€ 
ipv 15€. Je krijgt ook nog eens 
5% korting op je aankoop én de 
escape room 'GinScape' is voor 
48u-kaarthouders aan 40€ p.p. 
ipv 45€ (min. 10 pers.).

Voordeel activeren bij:  
Gintonicshop 
Dorpsstraat 39 
3500 Hasselt 
http://gintonicshop.be/

50. SLEUTELHANGER OF 
FLAGBAG-GADGET  
BIJ HET HENDRIKSHUIS
Shop Unique, Be Unique: dat is 
het motto van het Hendrikshuis. 
Een verrassende winkel met  
opvallend design, eenmalige  
edities en buitengewone 
curiosa. In de spotlights staat 
Flagbag, een origineel  
upcycle-product van Hasselt. 
Met je 48u-kaart kan je kiezen 
tussen een flagbag-gadget of 
een door Fietspunt gemaakte 
sleutelhanger. 

Voordeel activeren bij:  
Hendrikshuis,  
Minderbroederstraat 56-58, 
3500 Hasselt,  
www.hendrikshuis.be

51. CAVA EN KORTING
Bij So Sweet vind je vintage 
geïnspireerde kleding en  
accessoires. Hier krijg je een 
glaasje cava aangeboden  
en 10% korting op je totale 
aankoopsom.

Voordeel activeren bij:  
So Sweet,  
Dorpsstraat 32,  
3500 Hasselt, 
http://so-sweet.be/

52. CADEAUTJE BIJ PAPLOU
It’s fashion, but not as we know 
it … Bij deze authentic store vind 
je superoriginele kledij en  
gadgets. Dames, heren of  
kids ontvangen hier een leuk  
cadeautje ter waarde van 10 €!

Voordeel activeren bij:  
Paplou,  
Dorpsstraat 37b,  
3500 Hasselt,  
www.facebook.com/
paploustore
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53. SHOTJE OF DESSERT  
BIJ BRUUT
In Bruut kan je elke vrijdag- en 
zaterdagavond terecht voor 
cocktails, finger food of een  
uitgebreid diner. Bij aankoop 
van een maaltijd krijg je een  
watertandend Rocky Road  
dessert cadeau, bestaande  
uit: gesmolten chocolade, 
marshmallow en stukjes koek. 
Bij aankoop van een cocktail 
krijg je een shotje gratis.

Voordeel activeren bij:  
BRUUT,  
Dorpsstraat 26,  
3500 Hasselt,  
www.facebook.com/bruutbar

54. TWEEDE PINT  
GRATIS BIJ CAMBRINUS
Volgens sommige bronnen het 
oudste café van Hasselt.  
Binnen een gezellige volkskroeg, 
buiten een zonnig terras op een 
oergezellig pleintje. Bestel een 
frisse schuimende pint en krijg 
de tweede pils gratis.

Voordeel activeren bij:  
Cambrinus,  
Dorpsstraat 25,  
3500 Hasselt,  
www.facebook.com/ 
CambrinusHasselt

55. SLEUTELHANGER 
BIJ STIJN HELSEN
Stijn Helsen is een designer met 
internationale bekendheid.  
De Limburger ontwierp zelfs 
kostuums voor de films 'Spider-
man' en 'Pirates of the Carib-
bean'. Bij Helsen Tailors en Stijn 
Helsen Concept Store ontvang 
je op vertoon van je 48u-kaart 
een sleutelhanger.

Voordeel activeren bij:  
Helsen Tailors 
Kapelstraat 15 
3500 Hasselt 
www.helsentailors.com

SH Concept Store 
Diesterstraat 10 
3500 Hasselt 
www.stijnhelsen.com

56. TOEGANG VILLA  
VERBEELDING EN  
SET POSTKAARTEN
Sprookjeshuizen: ze bestaan. 
Dat merk je wanneer je  
ronddwaalt in dit magische  
herenhuis. Van Wonderkamer  
tot de donkere wereld van  
de steenkoolmijnen: hier vind  
je schatkamers boordevol  
illustraties, verhalen, magie  
en sprookjes. Na je bezoek  
ontvang je een mooie set  
postkaarten als aandenken.

Waarde: € 4

Voordeel activeren bij:  
Villa Verbeelding,  
Bampslaan 35,  
3500 Hasselt,  
www.villaverbeelding.be
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57. GRATIS FIETS  
VOOR 1 DAG
Rondfietsen op het Fietsroute-
netwerk met een comfortabele 
groene Fietsparadijs Limburg-
fiets – inclusief pechverhelping 
onderweg? Dat is ideaal om de 
groene rand rond Hasselt te 
ontdekken. En een tochtje te 
maken naar toppers zoals  
Abdijsite Herkenrode, Bokrijk  
en Kiewit.

Waarde: € 10

Voordeel activeren: Fietspunt 
Stationsplein Hasselt, naast 
overdekte fietsenstalling;  
open: weekdagen van 7 - 19 u., 
weekend en feestdagen  
na afspraak (0800 96 96 7).  
Weekends van half oktober tot 
half maart: Toerisme Hasselt

58. TWEEDE BOWLING-, 
SNOOKER- OF POOLSESSIE 
BIJ OLYMPIA
Sports, food, fun: je vindt  
het hier allemaal. Omarm de  
Olympische gedachte en krijg 
je tweede bowling-, snooker- of 
poolsessie gratis. Dit voordeel 
is niet geldig op vrijdag- en 
zaterdagavond na 20.00 u. en 
ook niet op feestdagen.

Voordeel activeren bij:  
Sportcentrum Olympia,  
Kuringersteenweg 242,  
3500 Hasselt,  
www.oly.be

59. ABDIJSITE  
HERKENRODE: TOEGANG 
BELEVINGSCENTRUM EN 
BIERTJE
Ooit de rijkste vrouwenabdij van 
de Nederlanden, nu een plek 
van rust, geheimen en verhalen. 
Ga met een audiogids terug in 
de tijd in het belevingscentrum 
en breng het intrigerende  
verleden tot leven. Na je bezoek 
krijg je een flesje Herkenrode 
Cister of Noctis bier mee naar 
huis.

Waarde: € 7

Voordeel activeren bij:  
Abdijsite Herkenrode 
Herkenrodeabdij 4,  
3511 Hasselt (Kuringen),  
www.abdijsiteherkenrode.be

60. TOEGANG KRUIDEN-  
EN INSPIRATIETUIN  
ABDIJSITE HERKENRODE 
EN BEZOEKERSGIDS
Rond de mooi gerestaureerde 
abdijgebouwen van Herkenrode 
ligt de prachtige kruiden- en  
inspiratietuin. Dwaal met je 
gratis bezoekersgids door de 
kamers, ruik, kijk en kom  
helemaal tot rust. Inclusief toffe 
receptjes om thuis kruidig aan 
de slag te gaan.

Waarde: € 6

Voordeel activeren bij:  
Abdijsite Herkenrode,  
Herkenrodeabdij 4,  
3511 Hasselt (Kuringen),  
www.abdijsiteherkenrode.be
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61. TOEGANG  
TUIN DINA DEFERME
Tuinarchitecte Dina Deferme  
gaf haar passie vorm. En hoe! 
Een oase van vier hectare met 
oogstrelende borders die om de  
drie weken van kleur veranderen.  
Dit alles ingebed in een mooi 
landschap. Ideaal om inspiratie 
op te doen voor je eigen tuin of 
even tot rust te komen. 

Waarde: € 5

Voordeel activeren bij:  
Tuin Dina Deferme,  
Beuzestraat 64,  
3511 Hasselt (Stokrooie),  
www.deferme.be

Open: elke zondag in juni,  
juli en augustus van 14 - 18 u.

62. INFOMOMENT  
LAVENDELDISTILLATIE  
LIMBURG LAVENDEL
Deze lavendelhoeve tekent  
een stukje Provence in Hasselt. 
Wandel tussen de lavendel-
velden en -tuinen, en ontdek 
hoe lavendel tot etherische olie 
wordt gedestilleerd.  
De intrigerende vleermuizengrot  
en amfibieënpoel dragen bij  
tot de unieke beleving.

Opgelet: Deelname infomoment 
minstens 1 dag op voorhand 
reserveren via +32 475 71 58 25.

Duur: 15 min.

Voordeel activeren bij:  
Limburg Lavendel,  
Olmenbosstraat 25,  
3511 Hasselt (Stokrooie),  
www.limburglavendel.be

63. RING BIJ SOWIESO
Deze boetiek biedt design hand-
tassen, damesmode van maat 
38 tot 52 en originele sieraden 
aan. Bij aankoop krijg je hier een 
Ô Lunet ring cadeau, gemaakt 
uit vezels van de katoenplant.

Voordeel activeren bij:  
Boetiek Sowieso 
Maastrichterstraat 84 
3500 Hasselt 
www.boetieksowieso.be

64. KOFFIE BIJ  
TAVERNE KOE-VERT
In het hart van Domein Kiewit 
ligt een sfeervolle brasserie. De 
zaak met zelfbediening werkt op 
een originele manier met lokale, 
bio- en fairtradeproducten. 
Kinderen amuseren zich in de 
ruime speelplek. Je voordeel? 
Een gratis koffie bij je stuk  
Limburgse vlaai.

Voordeel activeren bij:  
Koe-Vert,  
Putvennestraat 110,  
3500 Hasselt,  
www.koevertkiewit.be
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65. KORTING  
VAN 30 % BIJ BOKRIJK
Bokrijk plaatst vakmanschap  
van vroeger, vandaag en morgen 
centraal! Ontdek de geschiedenis 
én de hedendaagse relevantie 
van vakwerk en ga zelf aan de 
slag in de ateliers. Daarna duik 
je de jaren 60 in of ravot je in de 
openluchtspeeltuin. Bokrijk is elke 
keer anders. Met je kaart krijg je 
30 % korting op de toegangsprijs 
voor volwassenen (niet te  
combi neren met andere acties).

Waarde: € 3,75

Voordeel activeren bij:  
Bokrijk, Bokrijklaan 1,  
3600 Genk, www.bokrijk.be

Geldigheidsperiode:  
31/3 - 21/10/2018

66. KORTING BIJ  
ZWEMBAD KAPERMOLEN
Baantjes trekken in een Olym-
pisch zwembad, zonnen op de 
ligweide of dolle waterpret met 
de unieke wildwaterbaan en het 
golfslagbad: het gloednieuwe 
zwembadcomplex Kapermolen 
verwelkomt je aan € 2,5 ipv  
€ 3,5.

Waarde: € 1

Voordeel activeren bij:  
Zwembadencomplex  
Kapermolen,  
Elfde-Liniestraat 21,  
3500 Hasselt

67. TOEGANG JAPANSE TUIN 
EN POSTKAART
Maak kennis met de grootste 
authentieke Japanse tuin van 
Europa. Vijvers, kleurrijke koi-
vissen, rotspartijen, kerselaars, 
sfeervolle paadjes, bonsai-
bomen, theeceremonies: dé 
plek in Hasselt om totaal zen  
te worden. Groetjes naar het 
thuisfront sturen? Dat kan met 
de bijzondere postkaart die je 
cadeau krijgt, zegel inbegrepen!

Waarde: € 5

Voordeel activeren bij:  
Japanse tuin, Gouverneur  
Verwilghensingel 23,  
3500 Hasselt,  
www.japansetuin.be

68. KORTING BIJ PLOPSA 
INDOOR HASSELT
Hét leukste indoor themapark 
van België pakt uit met een 
Plopperdeplopse korting. € 3 op 
het inkomticket van alle mensen 
vanaf 1 meter groot. Ja, dat 
geldt ook voor jou Mega Mindy, 
Piet Piraat en Gert ;-)

Waarde: € 3

Voordeel activeren bij:  
Plopsa Indoor Hasselt,  
Gouverneur  
Verwilghensingel 70,  
3500 Hasselt,  
www.plopsaindoorhasselt.be
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69. KORTING VAN  
50 % TOEGANG VERSUZ
Uitgaan in een ‘World Top 100 
Club’: het heeft iets magisch. 
Elke maandag-, donderdag- en 
zaterdagavond en -nacht maak 
je hier deel uit van de ‘pleasure 
revolution’. Met beats, hyper-
moderne geluids-, licht- en 
showeffecten én … met 50 % 
korting op je toegangsticket.

Voordeel activeren bij:  
Versuz,  
Gouverneur  
Verwilghensingel 70,  
3500 Hasselt,  
www.versuz.be

70. SPAARPOT BIJ GRIM
Boekenwurmen opgelet!  
Grim staat garant voor de betere 
roman, een uitgelezen selectie 
non-fictie en een goed gevulde 
afdeling kinderboeken. Koop je 
voor 15€ aan boeken, wens-
kaarten of iets anders leuks? 
Dan ontvang je gratis een 'Book 
Jar' spaarpot!

Voordeel activeren bij:  
Boekhandel Grim 
Maastrichterstraat 83 
3500 Hasselt 
www.boekhandelgrim.be

71. TOEGANG HET  
STADSMUS EN PRENT
Van de oudst gekende mon-
strans ter wereld over een 
geheimzinnige Hasseltse reus 
tot de eerste dichter van de 
Nederlanden: ontdek de Has-
seltse anekdotes, verhalen en 
geheimen in dit museum. Bij 
een bezoek ontvang je een 
prent, gelinkt aan de collectie.

Voordeel activeren bij:  
Het Stadsmus,  
Guido Gezellestraat 2,  
3500 Hasselt,  
www.hetstadsmus.be

72. TOEGANG Z33
Zin in kunst? Dan is Z33, op  
de historische begijnhofsite  
in Hasselt, jouw volgende 
bestemming. Het huis voor 
actuele kunst en vormgeving 
maakt tentoonstellingen die 
je aanmoedigen om op een 
nieuwe manier naar dagelijkse 
dingen te kijken.

Voordeel activeren bij:  
Z33,  
Zuivelmarkt 33,  
3500 Hasselt,  
www.z33.be

73. TOEGANG 
MUSEUM HEILIG PATERKE
Welk mirakel verrichtte Pater 
Valentinus Paquay waardoor 
Paus Johannes Paulus II hem  
in 2003 zalig kon verklaren?  
Je verneemt het in het sfeer-
volle museum en de grafkapel. 
Vraag zeker ook naar de film 
over zijn leven.

Locatie: 
Sint-Rochuskerk, 
Minderbroedersstraat 19, 
3500 Hasselt, 
www.heiligpaterke.com

74. DOMEIN KIEWIT
Dit natuurdomein is een groene 
long in de rand van Hasselt. 
Speelbossen en -weiden, een 
bijenhal, vlinder- en insecten-
tuin, grote grazers, kinder-
boerderij en unieke picknickplek 
op een romantische vijver:  
oogstrelend. 

Locatie:  
Domein Kiewit,  
Putvennestraat 112,  
3500 Hasselt,  
www.visithasselt.be

GRATIS ACTIVITEITEN
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GRATIS 
PARKEREN
In Hasselt heb je verschillende parkeerterreinen 
waar je de auto gratis kwijt kunt. 

PARKING BOUDEWIJNLAAN: 
400 plaatsen. Hier kun je gratis de bus nemen:  
lijnen 20a, 36 en 45 voeren je naar het centrum. 
Stap op aan bushalte ‘Rijksadministratief Centrum’ 
en stap af aan een halte op of binnen de Groene
Boulevard. Vraag wel een gratis ticketje aan de
buschauffeur.

PARKING GELATINE:
Slachthuiskaai: 400 plaatsen

PARKEREN NAAST BOUDEWIJNLAAN: 
330 plaatsen

PARKING CULTUURCENTRUM CCHA:
via Kunstlaan: 320 plaatsen

PARKING ALVERBERG:
Herkenrodesingel 33: 300 plaatsen. Bushalte aan 
het parkeerterrein. Neem bus H11, H12 of H21 tot 
aan het station.

PARKING MOUTTOREN: 
Vaartstraat: 300 plaatsen

PARKING HASSELT ZUID: 
aan afrit 28 van de E313: 217 plaatsen.  
Er is een bushalte aan het parkeerterrein.  
Voor het centrum neem bus H17
of H71.

PARKING IJZERWEG: 215 plaatsen

PARKING VILDERSTRAAT: 200 plaatsen

Opgelet: parkeer je op  
straat binnen de Grote Ring  

van Hasselt? Dan moet je altijd  
betalen aan de parkeerautomaat  

of je parkeerschijf leggen.  
Het eerste halfuurtje is wel altijd 

gratis. Neem hiervoor een ticketje 
‘Hasselts halfuurtje’ aan de  
parkeerautomaat en leg het  

zichtbaar op je  
dashboard.
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CHECKLIST

 
1. Gratis zoektocht of Smaak 

fietsroute bij Toerisme Hasselt

 
2. Tweede ontbijt gratis 

bij het Smaaksalon

 
3. Gratis oorbellen bij Huis  

Pauwels Spaenjers – Multiple

 4. Oorbellen bij  
Elke Smellenbergh

 5. Hangertje bij ‘t Juweelateljee

 6. Cava bij Maison Blanche

 7. Make-up touch-up bij Café 
Beauté

 8. Tasting bij Sipsnsoda

 9. Touch-up wenkbrauwen bij 
Brushbar

 10. Gratis met de bus

 11. Geschenk en korting bij Micheal 
Anh

 12. Eén plus één gratis  
bij Café Café

 13. Korting bij Mucho Gusto

 14. Prosecco bij Il Pasticcio

 15. Potatoes en coleslaw  
bij Botanique

 16. Grappa bij La Fontanella

 17. Huisaperitief bij ‘t Kookpunt

 18. Lekker extraatje bij  
IJs van de Smaak

 19. Frisdrank bij Reballion

 20. Pakje koffie bij Maes

 21. Indische thee  
bij Taste of India

 22. Toegang beiaardtoren 

 23. Fingerfood bij The King George

 24. Glaasje cava of wijn bij Plazza

 25. Bordje Finger Food bij Sky 
Lounge Radisson BLU Hotel

 26. Nacho's bij Boulebaar

 27. Gouden bulletpen bij HAY

 28. Bananenkoekje bij De Sladerij

 29. Korting bij Sweet Coffee Take 
Away

 30. Olijfolie bij Evolution

 31. Karmelietje bij In De Kleine Hal

 32. Speculaaspakketje 
bij Fijnbakker Cools

 33. Aperitief bij Osteria Moretti

 34. Gadget bij Oui

 35. Patatas bravas bij El Bocado

 36. Praline bij Neuhaus

 37. Toegang CIAP

 38. Plankje Italiaanse ham  
bij Wijnbar Dito

 39. Koffie bij Tarte Tatin

 40. Mai Thai bij Cy'an

 41. Speculaas proeven bij Depaifve

 42. Kledingstijladvies,  
korting en koffie bij La Bottega

 43. Toegang  
Jenevermuseum + borreltje

 44. Fingerfood bij Borrelhuis

 45. Toegang + presentje  
bij Modemuseum Hasselt

 46. Limburgs biertje in 
brasserie De Boulevard

 47. Cadeautje bij Sessa

 48. Korting van 10 %  
bij PoopooStyle

 49. Korting bij Gintonicshop

 50. Flagbag-gadget of sleutelhan-
ger bij het Hendrikshuis

 51. Korting van 10% op je volledige 
aankoop + glaasje cava bij So 
Sweet

 52. Cadeautje bij Paplou

 53. Dessert of shotje bij BRUUT

 54. Tweede pint gratis  
bij Cambrinus

 55. Sleutelhanger bij Stijn Helsen

 56. Toegang Villa Verbeelding

 57. Gratis fiets voor 1 dag

 58. Tweede bowling-, snooker- of 
poolsessie bij Olympia

 59. Abdijsite Herkenrode:  
toegang belevingscentrum en 
Herkenrode biertje

 60. Toegang kruiden- en inspira-
tietuin Abdijsite Herkenrode en 
bezoekersgids

 61. Toegang Tuin Dina Deferme

 62. Infomoment lavendeldistillatie  
Limburg Lavendel

 63. Ring bij Sowieso

 64. Koffie bij taverne Koe-Vert

 65. Korting van 30 % bij Bokrijk

 66. Korting bij zwembad  
Kapermolen

 67. Toegang Japanse tuin  
en postkaart

 68. Korting bij Plopsa Indoor  
Hasselt

 69. Korting van 50 %  
op toegang Versuz

 70. Spaarpot bij Grim

Zoveel mogelijk voordelen en cadeautjes 
meepikken tijdens je 48 uur in Hasselt? 
Verlies niets uit het oog met  
deze handige checklist.
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