ARRA
NGEM
ENTEN

ONTDEK
HANZESTAD HASSELT
Stichting Hanzestad Hasselt Marketing

I

Kaai 5

l

8061 GD Hasselt

www.hanzestadhasselt.nl I 038 - 477 37 94 l info@hanzestadhasselt.nl

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. RONDOM HET BASTION

€ 4,p.p.

Hasselt was ooit een belangrijke vestingstad. Het Vispoortje en de herbouwde Veerpoort zijn daar
nog de stille getuigen van. Ga op ontdekkingstocht langs de sporen van de vestingwerken.

3. GROEN VAN TOEN

€ 4,p.p.

Op de verdedigingswerken van Hasselt werd in de 19e eeuw het Van Stolkspark aangelegd. Onze
gids wandelt met u langs bijzondere bomen en planten en vertelt de geschiedenis van het park.

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.

prijs
n.o.t.k.

5. RONDVAART STADSGRACHT
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. SPREEKWOORDELIJK HASSELT

€ 4,p.p.

We gebruiken nog regelmatig spreekwoorden. Maar weten we nog wel waaraan uitdrukkingen hun
betekenis ontlenen? Tijdens een wandeling door Hasselt worden diverse zegswijzen toegelicht.

7. KERK, KLOOSTER & KAPEL

€ 4,p.p.

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

8. KINDERPUZZELTOCHT

€ 1,p.p.

Deze puzzeltocht neemt kinderen op een leuke en leerzame manier mee op reis langs monumenten
en geschiedenis van Hasselt. Het boekje met opdrachten is af te halen in De Werkplaats.

prijs
n.o.t.k.

9. ARRANGEMENT OP MAAT
Wilt u meer weten over onze arrangementen? Catering combineren met een dagje uit? Vraag het
ons. Wij denken graag met u mee en maken samen met u een arrangement op maat.

