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Lier voor iedereen
Ontdek Lier, plezier op
kop!
Ontdek de parels van dit stadje. spring
op een fiets en pallieter langs de Nete.
geniet van een heerlijke picknick. bekijk
de verrassende street art . bezoek het
nieuwe stadsmuseum. proef van het
lekkers uit de streek. Of wil je liever met
een stadsgids op stap. dat kan.
Stel zelf je programma samen of
contacteer Visit Lier. We staan voor je

klaar:

WANNEER GELDIG
- De historische wandeling en de fiets- en stepverhuur zijn het hele jaar door geldig
- Het stadsmuseum is gesloten op maandag
- 't Hofke is gesloten op zaterdag en zondag
- Picknickseizoen is van I april t.e.m. 30 september
- De bootjes varen van I april t.e.m. 31 oktober
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OPENINGSUREN
- Kijk op www.visitlier.be voor de exacte
openingsuren, uitzonderingen en sluitingsdagen
- Visit Lier kan je telefonisch bereiken op
03 8000 555

GRATIS

GRATIS

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Lier
- Vanaf het station nog I km te voet naar Visit Lier
OF

- In Lier verschillende buslijnen richting centrum
- Afstappen aan halte "Grote Markt"
- Vanaf bushalte nog som te voet

EXTRA INFO
- Rolstoelingang is aan de achterkant van het stadhuis op de Grote Markt. Daar kan je aanbellen.
- Groepen zijn ook welkom op zaterdag, zon- en
feestdagen.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Stadsmuseum Lier
Bootjevaren op de
Binnennete vanaf3 jaar
Warme maaltijd
bij 't Hofke
Picknick tijdens de week
Fiets- of stepverhuur
(gratis routes bij
Visit Lier)
Historische wandeling
door Lier, op stap met
de stadsgids

gratis
(1,40
(2,50
(3,00
(3,50

(23,00

Gids: € 23,00
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Volg de gids en ontdek
Bourgondisch Mechelen
Een historische
stadswandeling vol
weetjes en toffe verhalen.
Wist je dat Mechelen een belangrijke
politieke en economische rol speelde
in de Bourgondische periode?
Veel historische gebouwen getuigen
hiervan. Hou je vast. want de lijst is
lang: de Sint-Romboutskathedraal.
de voormalige paleizen van Margareta
van Oostenrijk en Margareta van York.
het paleis van de Grote Raad ....
Kortom. laat je leiden door het
16' eeuwse Mechelen.

WANNEER GELDIG

V V V V V V

- Buiten de schoolvakanties:
op zaterdag, zon- en feestdagen
- Tijdens de schoolvakanties:
op woensdag, zaterdag, zon- en feestdagen

OPENINGSUREN
- Individuen: om 14 u.
- Groepen (op afspraak): vertrekuur naar keuze
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WANNEER RESERVEREN
- lnd ividuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mechelen
- Vanaf het station nog 1 km te voet
- OF: in Mechelen pendelbus 1, afstappen aan halte
"Veemarkt" en van bushalte nog 200m te voet
OF
Trein naar Mechelen-Nekkerspoel
- Vanaf het station nog SOOm te voet
- OF: in Mechelen-Nekkerspoel pendelbus 1,
afstappen aan halte "Steenweg" en van bushalte
nog 20m te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

gratis

Gids: € 40,00

EXTRA INFO
- De wandeling duurt ongeveer 1 u. 30 min.

OP DAGUITST AP
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Beklimming van
de Sint-Romboutstoren
De Sint-Romboutstoren
bezoeken is een unieke
beleving, zowel onderweg
als op de skywalk.
Na 538 treden sta je op de skywalk van
de Sint-Romboutstoren en heb Je een
prachtig uitzicht op de Grote Markt en
de hele stad. Op weg naar de top kan
je rusten in zes verschillende kamers.
die je elk hun eigen functie tonen. In de
toren kan je een werkend torenuurwerk
en twee beiaarden van dichtbij
bewonderen. Uniek in Europa'

WANNEER GELDIG
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- Het hele jaar door
• Gesloten op 1 januari en 25 december
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OPENINGSUREN
- Individueel:
elke dag (behalve zaterdag): van 13 u. tot 18 u.
op zaterdag: van 10 u. tot 18 u.
- Tickets te koop tot 17 u.
• Gelieve het uur van reservatie te respecteren.
• Een bezoek met gids (op afspraak) kan ook
buiten de openingsuren.
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WANNEER RESERVEREN
• Individuen: 2 dagen op voorhand
• Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mechelen
· Vanaf het station nog 1 km te voet
· OF: in Mechelen pendelbus 1, afstappen
aan halte "Veemarkt" en nog 200m te voet
OF
Trein naar Mechelen-Nekkerspoel
• Vanaf het station nog 500 m te voet
· OF: in Mechelen-Nekkerspoel pendelbus 1,
afstappen aan halte "Steenweg" en
nog 20 m te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

gratis

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Gids: € 40,00

EXTRA INFO
• Er is geen toilet in de Sint-Romboutstoren.
• Er is geen lift aanwezig.
• De bestijging wordt uiterlijk toegestaan
tot 17 u. Om 18 u. moet iedereen beneden zijn.
- Bij een groepsboeking graag de leeftijdscategorieën doorgeven (jonger of ouder
dan 27 jaar)
~ iHlFP. ~E1\J <, FPDiF·i'I
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Stadhuis - Grote Markt - 3800 Sint-Truiden / www.visitsinttruiden.be

Bezoek Sint-Truiden
Van fruitig tot historisch
Sint-Truiden, kom het
ontdekken!
De geheime code van Trudo:
Ontdek de geheime schat die Trudo.
de stichter van Sint-Truiden. in de stad
heeft verstopt. Volg de aanwijzingen op
de schatkaart. kraak de geheime code
en zorg ervoor dat je alle opdrachten
correct uitvoert.

OPENINGSUREN
Dienst Toerisme:
- 1 april t.e.m. 31 oktober: maandag tot zaterdag
van 9 u. tot 17 u. & zondag van 10 u. tot 17 u.
- 1 november t.e.m. 31 maart: maandag tot zaterdag van 9 u. tot 16 u. & zondag van 10 u. tot 15 u.
Monumenten Trudopas:
- Neem een kijkje op www.visitsinttruiden.be/
aanbod/ bezienswaardigheden/trudopas voor
de correcte openingsuren.
Schemerwandeling:
- Telkens vanaf18.30 u.
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WANNEER RESERVEREN
Monumentenwandeling:
De verschillende historische gebouwen
die je onderweg op deze wandeling
tegenkomt. kan je bezoeken met één
toegangskaart. de Trudopas.
Schemerwandeling:
In april kan je op verschillende fruitige
locaties genieten van een gezellige
avondwandeling. Volg het wandelpad
langs bloeiende boomgaarden en snuif
de sfeer van de lente op.

WANNEER GELDIG
De geheime code van Trudo en Monumenten
wandeling:
- Het hele jaar door
Schemerwandeling:
- Op 9, 13, 16 en 23 april & op 25 juni

- Individuen: 5 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

PRIJZEN

PER PERSOON

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Sint-Truiden
- Vanaf het station nog BO Om te voet
OF
- In Sint-Truiden bus 52 richting Kortenbos
- Afstappen aan halte "Sint-Truiden Markt"
- Vanaf bushalte nog 300m te voet

EXTRA INFO
- Geef bij een groepsboeking door welke activiteit
je precies wil doen.
- De Trudopas is twee dagen geldig. Deze
Trudopas krijg je gratis bij de geheime code van
Trudo en monumentenwandeling.
- Met de Trudopas kan je alle dagen van het jaar
de abdijtoren. de crypte en de kapucijnenkapel
bezoeken. van 1 april tot 31 oktober dagelijks het
Festraetsuurwerk. het kerkje van Guvelingen en
in het weekend van 14 u. tot 17 u. de Keizerszaal
en de Academiezaal.

~ iFJ fT•f'.FJ'i '/FPD!EN1 •/Ai<ANTIE / OP DAGUITSTAP

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
De geheime code
van Trudo + Trudopas
(max. 10 pers.l
Monumentenwandeling+
Trudopas (max.10 pers.l
Schemerwandeling kind
(van 6 t.e.m. 12 jaar)
Schemerwandeling
volwassene
(vanaf13 jaar)

(1,00
(1,00
(3,00
(4,SO
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Koningsstraat 4 - 1000 Brussel / www.experience.brussels

Experience. brussels,
(her)ontdek heel Brussel!
Hét vertrekpunt voor de
(her)ontdekking van de
ziel van Brussel.
(Her)ontdek een verrassende en
boeiende stadl Alle moderne middelen
zijn hier ingezet om wat je moet of
wil weten op een spannende. grappige
of pakkende manier hapklaar op te
dienen.
Experience.brussels is dan wel een
tentoonstelling en super interessant.
maar nooit saai of belerend. Je stapt
er buiten met antwoorden op Je
vragen. maar ook een heleboel frisse
plannen en voornemens. een paar
woorden zalig Brussels dialect én een
gepersonaliseerde gif of kaart uit de
fotobooth.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december

OPENINGSUREN
- Van maandag t.e.m. vrijdag: van 9.30 u. tot
17.30 U.
- Zaterdag, zon- en feestdagen: van 10 u. tot 18 u.
- Laatste toegang 30 min. voor de sluitingstijd.

WANNEER RESERVEREN
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- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog 10 min. te voet

EXTRA INFO
- De tentoonstelling is toegankelijk voor mensen
met beperkte mobiliteit. Zij kunnen het gebouw
binnen langs de toegang ter hoogte van
Koningsstraat 6.

PRIJZEN

PER PERSOON

·· 1NDIVÎDÎJËÉL ÉN GRÓÉPEt.f ''. , ..
Bezoek tentoonstelling

gratis

GROEPEN ·. . . : '···
(MIN. 6 - MAX. 25 PERS.I " . ~
Deelname pedagogische
Cl,00
activiteit

·

Groepsbegeleiders: gratis
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Leuven:
een aanrader voor heel de familie!
Universiteitsbibliotheek en toren
- Elke dag van 10 u. tot 17 u. (na inruiling voucher
in het infokantoor van Toerisme Leuven)

Geen stad in Vlaanderen
spreekt meer tot
de verbeelding dan
deze eeuwenoude
universiteitsstad.

WANNEER RESERVEREN
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- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Wandel door een rijk historisch
patrimonium. Bezoek het
prachtige gotische stadhuis en de
indrukwekkende universiteitsbibliotheek
en toren. Geniet van de joviale
Bourgondische stadscultuur en de rijke
biertraditie. Leuven. voor je het weet
ben je verkocht!

Trein naar Leuven
- Vanaf het station nog 1 km te voet
OF
- In Leuven verschillende buslijnen naar het
stadscentrum
- Afstappen aan halte "Leuven Rector De Somerplein"
- Vanaf de bushalte nog 140m te voet

EXTRA INFO
WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door

OPENINGSUREN
Toerisme Leuven
- Elke dag open van 10 u. tot 17 u. (behalve op
01/01 en 25/12) voor afhalen vouchers en
wandelplannen
Stadhuis
- Individuele bezoekers en groepen van minder
dan 10 personen (na inruiling voucher in het
infokantoor van Toerisme Leuven):
van maandag t.e.m. vrijdag om 17 u.,
zaterdag en zondag om 15 u.
- Groepen vanaflO personen reserveren een
(gratis) gids via het aanvraagformulier
- In andere talen (Frans en Engels) gelden andere
uren voor het bezoek.

- Bezoek stadhuis: groepen vanaflO personen
reserveren minstens 3 weken voor het bezoek
een gids, enkel voor een rondleiding om 15 u. Bij
niet opdagen zal een annulatiekost aangerekend
worden.

IJ!l)[fl.,+t!

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
Wandel plannetjes
Voucher voor bezoek:
Univers iteits bi bi iotheek
en toren

gratis
gratis

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Voucher voor bezoek:
gratis
stadhuis
GROEPEN (MIN. 10 PERS)
Bezoek stadhuis
gratis
met gids

Gids: gratis

\jr◄ruw
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Stadsgolf in Leuven
Je golft langs kerken,
over pleinen en ontdekt
de mooiste plekjes die
de stad te bieden heeft.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari

OPENINGSUREN
- Op maat van de groep
- Je huurt een pakket en kiest wanneer je speelt

Bij stadsgolf gebruiken we originele
golfclubs en de daarbij horende
golftechniek met een lichter balletje.
De holes zijn alledaagse attributen uit
het straatbeeld zoals een stand beeld.
brugje. waterloop ....

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 4 dagen op voorhand
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Leuven
- Vanaf het station nog 15 min. te voet

Verder laten we je graag verrassen
door onze creativiteit die ervoor zorgt
dat elke hole een aparte beleving kent.
Stadgolf is door iedereen uitvoerbaar
en kan altijd en overall
Wie beschikt er over een verborgen
straatgolftalent en wordt de winnaar
van de dag?

108
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PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
alle leeftijden

PRIJZEN

(8,00
PER GROEP

GROEPEN !MIN. 10 PERS.)
groepsprijs

(85,00
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Visit Aalst
Ontdek Aalst met de
kinderen en laat je
verrassen!
Aalst. Oilsjt. De ajuinenstad.
Een stad van mensen die trots zijn
op hun prachtige Grote Markt en hun
historische helden zoals Adolf Daens en
Louis Paul Boon. Waar de zelfspot altijd
om de hoek loert. De medewerkers van
Visit Aalst heten je van harte welkom
in het toeristisch infokantoor op de
Hopmarkt. op een boogscheut van
de Grote Markt.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 en 2 januari

OPENINGSUREN
- Op weekdagen: van 9 u. tot 17 u.
- Op zaterdag: van 10 u. tot 17 u.
- Op zon- en feestdagen: van 13 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 dag op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Aalst
- Vanaf het station nog 700m te voet

Dé blikvanger van het kantoor is
de 360°-film. Je stapt binnen in een
mini-cinemazaal waar je in 7 minuten
tijd het allerbeste van Aalst en haar
deelgemeenten te zien krijgt. Een
unieke ervaring'
Visit Aalst biedt heel wat wandel- en
fietsproducten aan waardoor je Aalst
op een aangename. ludieke. originele en
zelfs digitale manier kan ontdekken. We
heten je welkom in Aalst. Geniet ervan!
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GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Stadswandelbrochu re:
Tussen de rokken
van de aju inenstad
Ki nderwandelzoektocht:
Op stap met rik de
spotvogel
1-padwandel i ng:
Wij zijn zot van Aalst

(1,50

(1,50
(2,50
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Stadhuis - Grote Markt - 9200 Dendermonde / www.toerismedendermonde.be

a;

Dendermonde - Ros Beiaardstad
Ontdek de verborgen
parels van de Ros
Beiaardstad!
Dendermonde, de thuishaven van de
Vier Heemskinderen en het vermaarde
Ros Beiaard, ligt aan de monding van
de Dender in de Schelde.
De historische stadskern getuigt van
het rijke verleden van deze voormalige
vestingstad. Dit waardevol patrimonium
wordt omringd door een aangename
groene gordel.
Het Stadhuis. de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
het Sint-Alexiusbegijnhof en de vele
musea zijn zeker de moeite waard om
te bezoeken'

.

WANNEER GELDIG
Ros Beiaardwandeling:
- Niet mogelijk op maan- en feestdagen
- Niet mogelijk tijdens volgende periodes:
de eerste 14 dagen van januari
de maand mei
de eerste 14 dagen van juli
de laatste 14 dagen van augustus
de laatste 14 dagen van december
Kajakverhuur:
- Van april t.e.m. september
Audiogids:
- Tijdens de openingsuren van de toeristische
dienst

1

V V V V V

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

.1

V V V V V
JUL

AUG

SEP

OKT

DEC

NOV

■
m
■
li1

OPENINGSUREN
Toeristische dienst:
- Zaterdag, zon- en feestdagen:
van 12 u. tot 16.30 u.
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag:
van 9.30 u. tot 16.30 u.

GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Kajak Dender

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

(7,00

GROEPEN
(MIN. 10 - MAX. 25 PERS.>
Ros Beiaardwandeling
gratis
(2 uur)

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Dendermonde
- Vanaf het station nog 10 min. te voet
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Audiogids: € 1.00
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