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1. HANZEWANDELING

€ 4,p.p.

In Hasselt ligt de geschiedenis op straat. Wandel met een ervaren gids langs de sfeervolle grachten
en door de smalle straatjes. Hanzestad Hasselt zit vol verhalen uit een ver en minder ver verleden.

2. RONDLEIDINGEN OP THEMA

€ 4,p.p.

Valt er nog wat te ontdekken in Hasselt? Jazeker! Wij bieden rondleidingen op thema voor jong en
oud: Rondom het Bastion, Spreekwoordelijk Hasselt, Kinderwandeling en Hasselt Ontdekt Amerika.

3. INDUSTRIE VAN TOEN

€ 13,p.p.

Tot 1990 werden er in Hasselt nog schelpen gebrand tot metselkalk. Het waren daarmee de laatste
werkzame kalkovens in West-Europa. Breng een bezoek aan dit unieke industriële monument.

4. HOOG OP ZOLDER

€ 5,p.p.

De Grote Kerk is beeldbepalend voor Hasselt. Tijdens een rondleiding door de kerk ervaart u meer
over de bouwhistorie en bezienswaardigheden. Het hoogtepunt is een kijkje op de gewelvenzolder.

5. RONDVAART STADSGRACHTEN

Vraag
naar
prijs

Vanaf het water bekijkt u de stad met heel andere ogen. Vaar door de grachten van Hasselt en laat
u verrassen door de verhalen van uw gids. Een unieke ervaring die u zeker niet mag missen!

6. KNAPZAKROUTE

€ 25,p.p.

Breng een bezoek aan Natuurboerderij Hogeboom en ga op pad met de huifkar. De lunch gaat mee
in de knapzak. De dag wordt afgesloten met een inspirerende rondleiding door Eendenkooi Haasjes.

7. KERK, KLOOSTER & KAPEL

€ 4,p.p.

Van bedevaartsoord tot een bolwerk van de reformatie. Ontdek het religieus erfgoed van Hasselt en
ervaar hoe geloof en devotie al eeuwenlang verweven zijn met de geschiedenis van de Hanzestad.

8. STADSGATENTOCHT

€ 18,p.p.

Deze fietstocht voert u door het unieke natuurgebied Stadsgaten, even buiten Hasselt. Tijdens de
tocht bezoekt u de buurtschap Zwartewatersklooster, Camping De Stadsgaten en De Veldschuur.

9. UW EIGEN ARRANGEMENT

op
maat

Wilt u meer weten over onze arrangementen of wilt u mogelijkheden combineren? Vraag ons er
naar. Wij denken graag met u mee en maken samen met u een arrangement op maat .

