FRIDAY

NL/EN 26 euro pp incl 5 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!
We head to the best beer bars in town to taste local beers.
Taste buds at the ready!

Zaterdag
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Plaatsen zijn beperkt,
inschrijven is aangeraden via
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19U30 Bierproeftoer /
Pub Tasting Tour

VRIJDAG
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r
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Limited places,
best reserve through

hello@leuvenleisure.com

Zaterdag

15u Wandeling Hoogtepunten
& Verborgen Hoekjes NL 9 euro pp

saturday

Het stadhuis en Fonske, de universiteitsbibliotheel en de
colleges van de Naamsestraat. Het zijn maar enkele iconen
van Leuven. Maar er is ook een andere, minder bekende stad...
De gids van Leuven Leisure neemt je mee naar zijn/haar
favoriete plekjes.
Deze wandeling combineert enkele klassiekers met meer
verrassende en verborgen kanten van de stad.

zater+Zondag

saturday

14u Dijle Afvaart /
Dijle Descent

10u30 Fietstocht In & Rond Leuven /
In & Around Leuven

Satur+sunday

Per kano, in een kajak, al SUPpend of op je zelfgemaakte vlot?
Jij kiest je favoriete vaartuig! 16-20 euro pp afhankelijk van het
aantal deelnemers en je vaartuig.

NL/EN 25 euro pp incl bike rental

Info en inschrijven via hello@leuvenleisure.com

Ook net buiten het onmiddellijke centrum telt Leuven
heel wat merkwaardige en prachtige plaatsen: parken
en kastelen, abdijen en brouwerijen, dorpen en bossen...
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Heading out beyond the city centre we find many wonderful places. A great tour to explore more of Leuven!
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Groep? Group?

13u30 Brouwerijfietstocht /
Brewery Bike Ride
NL/EN 37 euro pp incl bike rental, visit and tasting

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.

Onze gids-bierkenner fietst je langs de mooiste wegen
tot in een kleine brouwerij in de buurt van de stad.
We krijgen een rondleiding in de brouwerij en proeven
er uiteraard de huisbieren.

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.

We cycle to one of the craft brewers around Leuven, visit
the brewery and taste those local made beers.

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.

14u Leuven van’t Vat / Leuven on Tap
NL/EN

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!

29 euro pp incl brewery visit,

5 beer samples and a forgotten bar game
Het verhaal van de bierhoofdstad, bezoek aan een lokale
brouwerij, genoeg proeven onderweg en eindigen in
schoonheid met een eeuwenoude Leuvense cafésport.
Dat is Leuven van’t Vat!
Experience the Beer Capital! This beer walk takes you to a
local brewery, we head to some beer bars for tasting,
and we play a century-old Leuven pub game.

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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In samenwerking met de kenners en specialisten van Beer Hop
biedt Leuven Leisure heel wat bierculturele activiteiten aan.
Kijk voor alle info op www.beerhop.be

