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Luik

Luik
(Liège)

Luik (Liège) is zonder twijfel de stad met het meest zuiderse
temperament in Wallonië en kreeg daarom de bijnaam Cité
Ardente (Vurige Stede) mee.
Luik is een stad in volle metamorfose. Toch verrast de metropool
met zijn architectuur en heterogeen erfgoed. De historische
Place Saint-Lambert, het Prinsbisschoppelijke Paleis en de
Koninklijk Opera van Wallonië staan naast het nieuwe, ultramoderne station van Luik-Guillemins, ontworpen door de
Spaanse architect Santiago Calatrava. De stad met de
honderd torens zal je betoveren. Er zijn ontelbare architecturale (448 geklasseerde gebouwen en culturele (20 musea)
pareltjes!
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Toch zou het zonde zijn om tijdens een bezoek aan Luik de
prachtige groene zones links te laten liggen, denk maar aan de
Citadelheuvel (Coteaux de la Citadelle). De Vurige Stede is ook
zeer trendy. Wandel dus zeker eens door de Carréwijk, overdag
een perfect shoppingparadijs en ‘s nachts met zijn vele cafés
en underground plekken een walhalla voor feestvierders. Het
mag duidelijk zijn… Luik is een stad boordevol contrasten.

© WBT - J.P Remy

Praktische informatie
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Visitez Liège
Quai de la Goffe 13 • 4000 Liège
+32(0)42 21 93 10 • visitezliege.be

Openbaar vervoer
Station van Luik

Waar overnachten
Van der Valk Hotel Liège Congrès

Le Red and Breakfast

Dit nieuwe 4-sterrenhotel ligt aan de oever van de
Maas, naast het Congrespaleis en vlakbij het Boveriemuseum. Wat een geweldige plek om je koffers neer te
zetten! De kamers zijn ruim en zeer comfortabel. Het
restaurant met terras, de panoramische Skybar en de
wellness zijn de extra troeven van dit prachtige hotel.

Deze B&B en gîte is gevestigd in een charmant huis
uit de 19e eeuw. Je geniet er van het uitzicht op de tuin
met terras en van de uitzonderlijke ligging. Mis zeker ook
de wellnessruimte niet.
Rue Bassenge 45 • 4000 Liège
redandbreakfast.be

Esplanade de l’Europe 2 • 4020 Liège
congreshotelliege.be

Jeugdherberg
Dit moderne 4-sterrenhotel ligt in het hart van de
Vurige Stede, in de historische wijk. Je vindt er alle
comfort. Te midden van de magnifieke tuinen is er zelfs
een terras.

De jeugdherberg ligt op 10 minuten van de Place
Saint-Lambert en van de levendige Carréwijk. Er zijn
verschillende soorten accommodaties, voor gasten
die alleen reizen, met z’n tweeën, met de familie of met
vrienden. Zo kan je in optimale omstandigheden deelnemen aan de plaatselijke festiviteiten.

Rue Saint-Léonard 182 • 4000 Liège
all.accor.com/hotel

Rue Georges Simenon 2 • 4020 Liège
lesaubergesdejeunesse.be/liege

Hotel Neuvice

The Street Lodge

Dit charmante en moderne 3-sterrenhotel ligt in het
centrum van Luik. Traditie, moderniteit en comfort gaan
er perfect samen. Met zijn elegante decoratie in sobere
tinten, de binnenplaats, de bibliotheek en de prachtige
open haard is het een oase in het hart van de stad.

B&B The Street Lodge is de perfecte plek voor een
toeristisch uitstapje of voor een zakelijk verblijf. Deze
stedelijke B&B verwelkomt je in een elegant huis uit
de jaren ‘50, dicht bij het station en het centrum. Alle
kamers zijn gerenoveerd in een eigentijdse stijl. Ze
bieden je maximaal comfort in een gezellige en warme
sfeer.

En Neuvice 45 • 4000 Liège
hotelneuvice.be

Rue Dartois 17 • 4000 Liège
thestreetlodge.be

Hotel Mercure
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Mercure Liège City Center
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Activiteiten en bezienswaardigheden
1

Museum Grand Curtius
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De collecties van Grand Curtius geven je een inkijk op
7.000 jaar Luikse geschiedenis! Het museum - meer dan
5.000 m2 groot - ligt aan de oevers van de Maas in een volledig gerestaureerd gebouwencomplex dat dateert van de
16e tot de 21e eeuw. Deze grote site wordt beschouwd als
een van de rijkste kunst- en geschiedenismusea van België.
Er valt heel wat te bewonderen: grote collecties wapens,
glas, archeologie van de prehistorie tot de Karolingische
periode, decoratieve en religieuze kunst.

Parc de la Boverie • 4020 Liège
laboverie.com

Féronstrée 136 • 4000Liège
grandcurtius.be

3

La Boverie

La Boverie is zowel een museum voor Schone Kunsten als
een
centrum
voor
internationale
tentoonstellingen.
Het is gevestigd in het Paleis voor Schone Kunsten, in
1905 gebouwd ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling. Het gebouw, in het midden van een park, is helemaal
gerenoveerd. Het herbergt werken van de periode van de
Renaissance tot nu. Het educatieve en interactieve parcours
is toegankelijk voor een breed publiek.

Wandeling op de Citadelheuvel
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Niet ver van de Place Saint-Lambert, in het hart van Luik,
ligt de Citadelheuvel (Coteaux de la Citadelle). Het is een
paradijs voor stadsbewoners die graag wandelen of zich
simpelweg willen ontspannen. Dit heuvelachtige, groene
landschap herbergt maar liefst 60 monumenten en
5 geklasseerde plaatsen. Er zijn bewegwijzerde routes
die vertrekken aan de Esplanade Saint-Léonard of aan
de Rue Pierreuse.

Museum van het Waalse leven

Ontdek de geschiedenis en het dagelijkse leven van de
inwoners van Wallonië vanaf de 19e eeuw tot nu. Dankzij
de collecties en activiteiten ontdekt de bezoeker in dit
boeiende museum de verschillende facetten van Wallonië:
folklore, ambachten, volksgeloof, economie...
Cour des Mineurs • 4000 Liège
provincedeliege.be/viewallonne

Quai de la Goffe 13 • 4000 Liège
visitezliege.be
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Aquarium-Universitair Museum van Luik
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Maak kennis met meer dan 150 verschillende soorten waterdieren, die verblijven in ongeveer 50 aquariums die zo goed
mogelijk de natuurlijke biotoop nabootsen. Vergeet zeker niet
het bassin met de zwartpuntrifhaaien, de tropische lagune
en de koralen te bekijken. Neem ook de tijd voor de
‘TreZOOr’-zaal. Er staan specimens met grote wetenschappelijke, historische of artistieke waarde: de prestigieuze
Blaschka-collectie, modellen in was, uitgestorven soorten,
opgezette dieren, …

Place Saint-Lambert • 4000 Liège
archeoforumdeliege.be

Quai Édouard Van Beneden 22 • 4020 Liège
aquarium-museum.uliege.be
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Archéoforum

Deze uitzonderlijke archeologische site van 3725 m2 ligt
onder de Place Saint-Lambert. Goed voor 9.000 jaar
geschiedenis in het hart van de stad! Een ongewoon
parcours vertelt de geschiedenis van de stad in een moderne
en didactische scenografie. Er valt heel wat te bewonderen: voorwerpen in silex, dierenbeenderen uit de tijd van de
jagers-verzamelaars, sporen van een Gallo-Romeinse villa
en resten van de kathedraal van Saint-Lambert...

Historisch centrum

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/luik

In Luik is er een uitstekend bewaard gebleven historisch
centrum met tal van oude gebouwen en prestigieuze musea.
Denk maar aan de collegiale Sint-Bartolomeuskerk, het
paleis van de prinsbisschoppen, de Koninklijke Opera van
Wallonië of de Montagne de Bueren, een onvergetelijke
stadstrap van 374 treden. De toeristische dienst organiseert
regelmatig rondleidingen.
Quai de la Goffe 13 • 4000 Liège
visitezliege.be
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