Leuven

Streekbieren

Leisure

Je bent in Vlaams-Brabant, rijkste bierregio ter wereld! Onze
Beer Hop Beer Shop biedt een selectie van 100 Leuvense en
streekbieren, aangevuld met 30 overige bekende Belgische
bieren. Wij geven met plezier bieradvies!

local beers

You are in Flemish Brabant, world’s richest beer region! Our
Beer Hop Beer Shop offers 100 local and regional specialty
beers and 30 more famous Belgian and Trappist beers. We
are happy to give you beer advice!

Office&
Shop

Fietsverhuur
Bike Rental

Guided Activities
Tourist Info
Bike Rental
Regional Beers Shop

Mountainbike, other bikes & guides on request
*Incl pechverhelping / mobile breakdown service

More info @

Flanders Leisure Office
Tiensestraat 5, Leuven
+32 (0)16 43 81 44
hello@leuvenleisure.com
www.leuvenleisure.com
www.beerhop.be

Guided Tours
Tourist Info
Bike Rental
Regional Beers Shop

Beer
Printed on paper from responsible forestry
V.u.: Sebastiaan Cloet, IJzerenmolenstr. 150/74, Heverlee

1h max. day
City Bike €4
€20*
E-Bike
€5
€30
e-step
€7
Kickbike €3
€12
Kids’ Bike €2
€10
Tandem
€5
€25
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Leuven!
Beer

21/3 - 20/9

FRIDAY

1 9 U 30 B i er p ro ef t o e r / P u b Ta s ti n g T o ur
NL/EN 23 euro pp incl 5 proevertjes / beer samples
Op deze wandelende proeverij langs de beste biercafés krijg je
telkens een ander streekbier en leer je wat er zo bijzonder aan is.
Smaakpapillen in de aanslag!

Zaterdag

dag
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o
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saturday

1 0 u 30 & 14u K an o a f va a rt

14,5 euro pp

Je vaart in een twee-, drie- of vierpersoonskano door prachtig
natuurlandschap. De meanders van de Dijlevallei lenen zich
schitterend voor een ontspannen kanotochtje. We geven je tips en
instructies, helpen je te water en wachten je aan het einde van het
traject aan het majestueuze Arenbergkasteel op.

1 3u30 B ro uw erij fi e ts t o ch t /

B r e w e ry B i ke Rid e

NL/EN 35 euro pp incl bike rental and tasting

Via de mooiste wegen fietsen we naar een kleine brouwerij in de
buurt van Leuven. Onze gids-bierkenner leidt je door bossen en
velden, langs kastelen en abdijen. Je krijgt een rondleiding in de
brouwerij en we proeven er de huisbieren.
We head on a journey to one of the craft brewers around the city.
Our guide-beer specialist will lead you trough forests and fields,
past castles and abbeys. You get a tour of the brewery and a
chance to taste the local made beers.

1 5 u Wandel i n g Ho o gt e p u n te n

& Verbo rge n Ho e k j e s NL 9 euro pp

Het stadhuis en Fonske, de colleges van de Naamsestraat en
Domus. Het zijn maar enkele iconen van Leuven. Maar er is ook de
verborgen stad. Achter doorgangen en deuren die gesloten lijken,
gaan verrassingen schuil… Verbaasd, versteld, perplex? Inderdaad,
Leuven verwondert!
Op deze wandeling combineer je enkele klassiekers met ook meer
verrassende kanten van de stad.

week

E v e ry we e k

21 / 3 - 20 / 9

Plaatsen zijn beperkt,
inschrijven is aangeraden via

Het Blokkende Hart

EXTRA

Iedere

VRIJDAG

Limited places,
best reserve through

hello@leuvenleisure.com

van Leuven

ZE S E E UWE N UN I V E RSI TE I T NL
zaterdag 2/4, 7/5, 4/6, 2/7, 6/8 en 3/9
14u - 16u30
9 euro pp
De colleges en bibliotheken, fakbars en peda’s. De universiteit is
ovéral! Welke verhalen gaan achter deze gebouwen schuil? De
oudste en grootste universiteitsstad van België legt haar heden,
verleden en geheimen voor u bloot. Niet enkel studeren en vlijt
aan d’universiteit!

O Luvanium, Dorstige Bierstad

NL

elke tweede en vierde zaterdag van de maand
26/3, 9/4, 23/4, 14/5, 28/5, 11/6, 25/6,
9/7, 23/7, 13/8, 27/8 en 10/9
14u - 17u
15 euro pp incl drie proevertjes

Ooit gehoord van cuytbier, Leuvensch, Peeterman of Luvanium?
Op deze wandeling kom je alles te weten over het gerstenat dat
de Leuvenaars doorheen de eeuwen brouwden en dronken. Een
rondleiding die overloopt van anekdotes en voorzien is van de
nodige schuimkraag, met degustaties onderweg.

Culinaire Wandelling

NL zaterdag 16/4, 21/5, 18/6, 16/7, 20/8 en 17/9
14u - 16u30
21 euro pp incl 5 hapjes/drankjes
Leuven is een slimme stad, maar ook een lekkere! Op deze
wandeling in het stadscentrum kan je écht van Leuven
proeven. Onze gids heeft kaas gegeten van de lokale culinaire
specialiteiten: bier met chocolade? Banaan en likeur? Walvis of
vlees? Lekkers!

Groep? Group?
Bierproeverijen, brouwerijbezoeken, kookateliers, stadsspelen…
gecombineerd met fietstochten, themawandelingen, afvaarten
van de Dijle… Niets moet, alles kan. Beleving en plezier staan
voorop!
Beer tastings, brewery visits, cooking classes, city games…
combined with bicycle trips, themed city walks, Dyle canoe
descents… Anything goes, and fun is keyword!
Inspiration@ www.leuvenleisure.com & www.beerhop.be

