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Explore • Experience • Discover 
met een lokale gids • with a local guide

Brouwerijenfietstocht / Brewery Bike Ride Zat/Sat 13:30-18:30 | NL + EN

We maken een leuke fietstocht en stoppen in twee artisanale brouwerijen van het Leuvense ommeland.

Natuurlijk proeven we er de huisbieren, Schol!

Enjoy a tour of two local craft breweries and taste their many house beers. Cheers!

€47 pp | gids, fiets en degustatie / guide, bike and tasting

Hoogtepunten en Verborgen Hoekjes Zat 15:00-17:00 | NL

Verbaasd, versteld, perplex? Inderdaad, Leuven verwondert! Deze stadswandeling combineert de highlights

van Leuven met de meer verrassende en verborgen kanten van de stad.
€9 pp | gids

Leuven Sunset Walk Fri 20:00-22:00 | EN

Join us on this evening stroll through Leuven as the sun sets behind the city’s most famous highlights. Get to

know the town’s stories as the city lights up and its residents kick off their weekend.
€9 pp | guide

Reserveren via hello@leuvenleisure.com / Book through hello@leuvenleisure.com

Fietstocht in en rond Leuven Zat 10:30-12:30 | NL

Fiets met ons mee langs leuke en verrassende wegen en ontdek dat Leuven ook net buiten haar historisch

centrum heel wat merkwaardige en prachtige plaatsen kent.
€25 pp | gids en fiets

Highlights & Hidden Corners Walk Sat 11:00-13:00 | EN

Surprised, amazed, perplexed? Indeed, Leuven is amazing! This guided walk combines the highlights of

Leuven with the more surprising and hidden sights of the city.
€9 pp | guide

Leuven van’t Vat / Leuven on Tap Zat/Sat 14:00-17:00 | NL + EN

Bezoek een lokale brouwerij, ontdek de Leuvense biercultuur en proef het lokale gerstenat. Afsluiten doen we

met een eeuwenoud caféspel.

Visit a craft brewery, discover Leuven’s beer culture and taste some local beers.
€29 pp | gids, brouwerijbezoek, 5 bieren / guide, brewery visit, 5 beers

Take-away Experiences @HOME

Op zoek naar een leuke thuisbeleving? I.s.m. Beer Hop bieden we verrukkelijke belevingspakketten aan voor

een gezellige avond thuis. Keuze uit: bier & chocolade, bier & kaas, het superdeluxe pakket of een wijn &

chocoladepakket.
Contacteer ons voor meer info & prijzen!

Pub Tasting Tour Vrij/Fri 19:30-22:00 | NL + EN

In de beste biercafés proef je telkens een ander streekbier en leer je wat er zo bijzonder aan is. Smaakpapillen

in de aanslag!

During this tour, you will taste a variety of local beers in Leuven's best cafes.
€26 pp | gids, 5 bieren / guide, 5 beers
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Op zoek naar een: 

▪ Enthousiaste gids? 

▪ Perfecte teambuilding? 

▪ Onvergetelijke beleving?

Leuven Leisure is een professionele Leuvense organisatie met een passie voor

belevingsgerichte rondleidingen, teambuildingactiviteiten en stadsverkenning in alle betekenissen van het

woord.

Ieder weekend kan je aansluiten bij ons vast aanbod (zie ommezijde!).

Tijdens de maanden juli & augustus staat er iedere zondag om 14u een andere themawandeling
op het programma. Benieuwd naar de line-up? Hou zeker onze website en sociale media in de gaten.

Ook groepen kunnen bij ons terecht! Op maat van jouw specifieke wensen, voorkeuren en budget

ontwerpen we het gedroomde evenement.

Leuven Leisure staat garant voor hoogkwalitatieve activiteiten, creativiteit en vernieuwing!

/leuvenleisure 

@leuvenleisure 

Read our reviews! 

hello@leuvenleisure.com
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