19U30 Bierproeftoer /
Pub Tasting Tour

VRIJDAG
FRIDAY

NL/EN 26 euro pp incl 5 proevers / beer samples
Deze wandelende proeverij neemt je mee naar de beste
biercafés en schotelt je telkens een ander bijzonder
streekbier voor. Smaakpapillen in de aanslag!
This beer tasting walk takes you to the best beer bars in
town. Taste different local beers, our beer guide shares
the story!

Iedere
week

Every week

21/9 - 17/3

Plaatsen zijn beperkt,
inschrijven is aangeraden via

Wintertijd 2018

EXTRA

r
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Limited places,
best reserve through

hello@leuvenleisure.com

i.s.m. Toerisme Leuven

WINTERWANDELING
Naar goede gewoonte gaan we ook dit jaar op
belevingswandeling door de winterse stad.
Benieuwd welke straffe verhalen we dit jaar
voor je in petto hebben? Neem voor alle info en
data vanaf oktober een kijkje op
leuvenwalks.leuvenleisure.com/nl
10 euro pp incl drankje

BIERPROEFTOER / PUB TASTING TOUR NL/EN
elke vrijdag van Wintertijd om 19u30

Zaterdag

26 euro pp incl 5 proevers / beer samples

saturday

Met een bierkenner langs de Leuvense café’s, op zoek naar
de beste winterbieren en de kerstsfeer. Op de meest gezellige
manier iets bijleren over top regionale en Belgische bieren. Laat
het smaken!

13u30 Brouwerijfietstocht / Brewery Bike Ride
t.e.m. 3/11 & vanaf 23/3 35 euro pp

Our beer guide walks you to some of the coziest bars in town,
in search of winter beers and that christmas ambiance! The
fun and interactive way to learn something about local beers.
Cheers to that!

Brouwerijbustrip / Brewery Bus Trip 		
vanaf 10/11 t.e.m. 16/3 37 euro pp

NL/EN incl bike rental/bus ride, visit and tasting
Via de mooiste wegen fiets je samen met onze
gids-bierkenner naar een kleine brouwerij in de buurt van
Leuven. Je krijgt een rondleiding in de brouwerij en we
proeven er de huisbieren. Vanaf 10/11 wisselen we de
fiets voor onze minibus die je door weer en wind tot in een
lokale microbrouwerij brengt!

Groep? Group?
Leuven Leisure is een vernieuwende gidsenorganisatie met
kantoor in hartje Leuven. Bij ons vind je een uitgebreid aanbod
aan originele geleide wandelingen, fietstoers, vaartochten en
stadsontdekking op nog zoveel andere leuke manieren.

We visit one of the craft brewers around Leuven, visit the
brewery and of course taste those local made beers. From
November 10 we switch bicycles for our mini van!

Met Leuven Walks trek je door de bierhoofdstad, een vat vol
verhalen. Ontdek de tofste anekdotes, de hoogtepunten en verborgen hoekjes, verneem de beste weetjes van de gids.
Leuven Rides stippelt thematische fietstochten uit. Vind de
kleine brouwerijen in de buurt, ga op avontuurlijke mountainbiketocht of vertrouw op je collega’s tijdens een tandemtocht.

15u Wandeling Hoogtepunten
& Verborgen Hoekjes 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… Leuven
verwondert!
Op deze wandeling combineer je enkele klassiekers met
ook meer verrassende kanten van de stad.

Leuven Floats verzorgt vaartochten met kano, kajak, SUP en
vlot. Ga voor een outdoor teambuilding op de Dijle en maak van
het prachtige Dijleland jouw speeltuin!
Bij Leuven Plays draait alles om spelend ontdekken met workshops en teambuildings, jongeren- en vrijgezellenactiviteiten.
Stadsspelen, proeverijen, alle events op maat.
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Met Leuven Stays heb je alles bij de hand om helemaal
in Leuven op te kunnen gaan: arrangementen met of
zonder overnachting, de beste belevingsactiviteiten,
onvergetelijke ervaringen.

