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Louvain-la-Neuve

Louvain-la-Neuve

Autovrij, creatief, multicultureel, groen, dynamisch, een open
blik gericht op de wereld... Louvain-la-Neuve zal jou verleiden
met zijn unieke sfeer en vele culturele en folkloristische
activiteiten.
Deze nieuwe studentenstad surft op de golf van de groene trend,
waarbij verplaatsingen met de auto beperkt en ontmoedigd
worden. Er is des te meer ruimte voor voetgangers en fietsers!
De jongste stad van België (gebouwd in de jaren ‘70) valt op
door zijn stedelijke architectuur en het groene accent.
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Cultuurliefhebbers bezoeken het Hergé Museum en het nieuwe
Musée L, waar wetenschappelijke en artistieke collecties met
elkaar dialogeren.
Je kunt ook een van de vele thematische, didactische of
speelse wandelroutes volgen (Kunst in de stad, met QR-codes,
fauna en flora...)

© WBT - Bruno D’Alimonte

Praktische informatie
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Toeristische dienst-Inforville
Galerie des Halles, Place de l’Université 1
1348 Louvain-la-Neuve
+32(0)10 47 47 47 • tourisme-olln.be

Openbaar vervoer
Station van Louvain-la-Neuve

Waar overnachten
Ferme de l’Hosté

Ibis Styles Louvain-la-Neuve

In een groene en rustige omgeving, op 15 minuten van
Louvain-la-Neuve, biedt de Ferme de l’Hosté een gîte,
gastenkamers en gemeubileerde studio’s aan met
ontbijtbuffet. Walibi ligt op 4 km. Op 1 km van de boerderij
is er een directe treinverbinding naar het recreatiepark.

Dit 3-sterrenhotel ligt op een steenworp van de bossen
van Lauzelle. Je logeert in een rustige omgeving met
een terras, wintertuin en uitzicht op de natuur. De kamers
zijn gerenoveerd en gezellig ingericht. De sfeer is eigentijds en levendig.

Drève de l’Hostellerie • 1300 Wavre
fermedelhoste.com

Boulevard de Lauzelle 61 • 1348 Louvain-la-Neuve
all.accor.com

Dimensions M

Martin’s Louvain-la-Neuve

Deze eigentijdse B&B met 4 korenaren ligt in Corbais,
in het hart van Waals-Brabant. Je kunt er ook aanschuiven aan de gastentafel. Louvain-la-Neuve ligt op
slechts 10 minuten rijden met de auto.
Chemin Saint-Pierre 24 B
1435 Corbais (Mont-Saint-Guibert)
dimensions-m.be

Hotel B-Lodge

Dit superior 3-sterrenhotel ligt in het hart van de stad
en biedt volledig uitgeruste kamers, suites en appartementen. Er is een spa, een fitnesscentrum en een wijnbar met hapjes. Men werkt er volgens het principe van
de korte keten. Ideaal voor jouw welbehagen!
Rue de l’Hocaille 3 • 1348 Louvain-la-Neuve
martinshotels.com

Kaleo-gîte Mozaïk

Dit 3-sterrenboetiekhotel is gerenoveerd met oog voor
design en comfort. De 7 ruime kamers nemen jou mee
naar de andere kant van de taalgrens in een typisch
Belgische stijl. Het hotel is ideaal gelegen op 10 minuten
lopen van het station en van het stadscentrum.

Deze gîte ligt op een steenworp van alle voorzieningen
van Louvain-La-Neuve, de stad die op het lijf geschreven
is van voetgangers. Er worden verschillende accommodatiemogelijkheden aangeboden voor families, scholen,
groepen en bedrijven.

Rue de Clairvaux 12 • 1348 Louvain-la-Neuve
b-lodge.be

Rue de la Gare 3 • 1348 Louvain-la-Neuve
kaleo-asbl.be
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Martin’s Louvain-la-Neuve
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Activiteiten en bezienswaardigheden
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Hergé Museum

Het Hergé Museum is het walhalla voor stripliefhebbers.
Je ontdekt er het leven en werk van de briljante Belgische
striptekenaar Georges Remi, de geestelijke vader van Kuifje.
In deze striptempel worden meer dan 80 originele tekeningen,
800 foto’s, documenten, diverse objecten, filmmaquettes en
visuele ervaringen gepresenteerd.
Rue du Labrador 26 • 1348 Louvain-la-Neuve
museeherge.com
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Musée L

Het Musée L is ondergebracht in het uitzonderlijke gebouw
van de voormalige Wetenschaps- en Technologiebibliotheek.
Hier treden verschillende collecties met elkaar in dialoog:
kunstwerken (Rembrandt, Goya, Picasso, Magritte, Alechinsky...), episodes uit onze rijke geschiedenis, archeologische
en etnografische objecten en wetenschappelijke instrumenten
en uitvindingen. De museumroute en het verrassende uitwisselingsplatform zullen je verleiden!
Rue des Sciences 3 • 1348 Louvain-la-Neuve
museel.be
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Provinciaal Domein Bois des Rêves

Wandel door het Domein van de ‘Bois des Rêves’. In totaal zijn
er 17 km wandelpaden aangelegd. Je kunt er ook genieten
van een speeltuin en de vijver.
Allée du Bois des rêves 1 • 1340 Ottignies
boisdesreves.be
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Ontdekkingstocht met QR-codes

De Toeristische Dienst Inforville stelt een bewegwijzerde
wandeling voor met 34 QR-codes (7 in Ottignies en 27 in
Louvain-la-Neuve). Met behulp van een smartphone of
tablet word je langs de bezienswaardigheden van Ottignies-Louvain-la-Neuve geleid. Elke nieuwe gescande code
verwijst naar een webpagina. Hier vind je telkens informatie
over de geschiedenis, architectuur, stedenbouw, topografie
en gebouwen van de stad.
Place de l’Université 1 • 1348 Louvain-la-Neuve
tourisme-olln.be
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Walibi

Walibi is een pretpark voor jong en oud. De stoere attracties zoals de Psyké Underground en de Weerwolf zorgen
voor onvergetelijke sensaties! Er is ook aan de allerkleinsten
gedacht in Playland.
Boulevard de l’Europe 1000 • 1300 Wavre
walibi.be
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Abdij van Villers-la-Ville

Opgericht in 1146 en erkend als uitzonderlijk erfgoed van
het Waals Gewest, is het een van de mooiste architecturale
sites in Europa. In de cisterciënzerabdij van Villers-la-Ville
snuif je 850 jaar geschiedenis op. Er worden originele
activiteiten en spektakels georganiseerd. Heden en verleden
worden er perfect gecombineerd in een uitzonderlijk kader.
Rue de l’Abbaye 55 • 1495 Villers-la-Ville
villers.be
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Wandel- en fietstochten

Louvain-la-Neuve is volledig autovrij. Dit maakt de stad
zo aantrekkelijk. Deze jonge stad verken je het best te voet
of per fiets. Wandelkaarten en routes zijn beschikbaar in
de Inforville. Je kunt fietsen huren bij Pro Vélo.
Galerie des Halles • Place de l’Université 1
1348 Louvain-la-Neuve
tourisme-olln.be

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/nl/louvain-la-neuve
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