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Luik,

een stad in
verandering
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#StreetArt
#Patrimonium
#AlsKoppel

Luik staat bol van contrasten. Deze stad, die een volledige metamorfose onderging, verrast je door haar
architectuur en gevarieerde patrimonium. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn zeker de historische
Place Saint-Lambert met het Prinsbisschoppelijk Paleis en de Koninklijke Opera van Wallonië. Ze sluiten
naadloos aan bij het ultramoderne station van Guillemins van de Spaanse architect Santiago Calatrava.
Dankzij haar architecturale en culturele pareltjes zal deze stad van honderd klokkentorens je helemaal
in vervoering brengen. Luik nodigt je natuurlijk ook uit om haar talrijke groene ruimtes te ontdekken,
waaronder de heuvels van de Citadel. Maar Luik, de Vurige Stede, is ook een stad die nooit slaapt. In de
hippe buurt rond de Carré is het overdag gezellig winkelen en ‘s avonds heerlijk feesten. Er zijn heel wat
caféetjes en underground-plekken. Luik blijft je verbazen...

ZOOM OP DE STAD
• Bevolking:
• Provincie:

Luik

• Postcode:
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• Oppervlakte:
• Inwoner: 
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> 197.000

69.39 km2
Liègeois(e)

MUSTS
Het historische centrum
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Niettegenstaande de stad in volle verandering
is, blaast het historische centrum je compleet
omver. Oude gebouwen en prestigieuze musea
volgen elkaar in sneltempo op. Je zal zeker het
Grand Curtius Museum en het Archéoforum
appreciëren. En loop ook eens binnen in de
Collegiale kerk Saint-Barthelemy met zijn
impressionante doopvonten.
walloniebelgietoerisme.be

La Boverie
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La Boverie is zowel een Museum van Schone
Kunsten als een tentoonstellingsruimte met
internationale faam. La Boverie maakt deel uit van
het Paleis van Schone Kunsten en is opgericht
naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling
van 1905. Het museum werd recentelijk gerenoveerd. Er hangen zowel werken uit de
renaissance als hedendaagse kunst. Je kan
de kunstwerken ontdekken doorheen een
didactisch en interactief parcours, toegankelijk
voor een breed publiek.
walloniebelgietoerisme.be
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Wandeling langs de hellingen

Vlakbij de Place Saint-Lambert, in het centrum
van Luik, liggen de hellingen van de Citadel. Deze
groene heuvelachtige site herbergt niet minder
dan zestig monumenten en vijf geklasseerde
sites. Zo te zien een echt paradijs voor de
stadsbewoner op zoek naar wat ontspanning of
een echte wandeling. Je kan vijf bewegwijzerde
routes volgen met start aan de Esplanade SaintLéonard of aan de Rue Pierreuse.
walloniebelgietoerisme.be

Favoriet
In de oude thermen en baden van de Sauvenière ligt de Cité Miroir, de ideale locatie voor
tentoonstellingen, spektakels en culturele evenementen. Deze uitzonderlijke plaats staat ten
dienste van onderwijs, de burgers en de cultuur in het centrum van Luik. Het gebouw alleen al is
impressionant door zijn machtige verhoudingen en zijn Bauhaus-stijl.
walloniebelgietoerisme.be
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Agenda
Summer Beer Lovers’Festival — mei / juni
Tijdens het Summer Beer Lovers’Festival, georganiseerd door Liège Beer Lovers’City, kan je kennis
maken met ambachtelijke Waalse bieren. Het festival gaat door in het centrum van Luik, vlakbij de
Place Saint-Lambert. Een dertigtal brouwers stelt er de vrucht van hun hard labeur voor.
walloniebelgietoerisme.be
Les Ardentes — juli
Les Ardentes is een niet te missen zomerevent waar jaarlijks duizenden festivalgangers naar toe
komen. Het muzikale programma - zowel exclusief als populair - is hoogstaand. Op de affiche staan
gevestigde waarden en nieuwkomers. Elk jaar volgen meer dan 100 internationale en Belgische
artiesten elkaar op. Er zijn verschillende podia. Muziekliefhebbers komen hier dus helemaal aan hun
trekken!
walloniebelgietoerisme.be
Nocturne van de hellingen van de Citadel — 1e zaterdag van oktober
De Nocturne van de hellingen van de Citadel is een magisch gebeuren. Flaneer net buiten de Vurige
Stede. Je wandelt op betoverende paden, verlicht door 20.000 kaarsen en verschillende lichtspelen.
De stad onthult voor een avond zijn kleine steegjes, binnenplaatsen, traphallen en andere terrassen
die op subtiele wijze verlicht zijn en die baden in een aangename sfeer van feest en plezier.
walloniebelgietoerisme.be

PROEVERIJTJES

BLIKVANGER!

Luikse ballekes

Deze typische Luikse schotel was reeds gekend
in de 18e eeuw. Ook nu nog is het een vaste
waarde voor de plaatselijke bevolking. De boulet
is in werkelijkheid een bal gehakt. Hierover wordt
een zoete saus gegoten op basis van Luikse
stroop en ajuin... Mmm!

Le Perron, beschouwd als het meest
populaire monument van Luik, troont
fier boven de stad uit. Het symboliseert de stedelijke vrijheden van de
Luikenaars. Weet je het te vinden?

Curtiusbier
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Curtius is een licht Belgisch blond bier met een
subtiele bittere smaak en verfijnd met een kleurrijke en fruitige toets. Dit karaktervolle bier is gebrouwen in de nieuwe installaties van de Brouwerij
C. Je kan de installatie bezoeken en het lekkere
biertje degusteren.
walloniebelgietoerisme.be

De Peket is in Luik ongelooflijk geliefd, zeker tijdens feestelijke escapades. Deze alcoholische
drank, afkomstig uit de Maasstreek, is gemaakt
van jeneverbessen. Je drinkt een peket ‘zuiver’ of
aangelengd met verschillende smaken, soms zelfs
geflambeerd. Je vindt dus een peket in alle smaken, geuren en kleuren. Een pure streling voor de
smaakpapillen!
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Deze heerlijke zoetigheid is wereldberoemd. Op
elke hoek van de straat in Luik komt het onweerstaanbare, zoete aroma van vanille en karamel je
tegemoet. Een droom voor lekkerbekken!
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Peket
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Luikse wafel

VIP-HOEKJE
De gebroeders Dardenne

Jean-Pierre en Luc Dardenne zijn gerenommeerde Belgische cineasten die altijd in duo werken. Ze zijn
geboren en getogen in Luik en zijn daar fier op. Ze hebben een internationale uitstraling en profileren
zich voornamelijk in het realistische en sociaal geëngageerde genre. Denk maar aan films, zoals Rosetta
en L’Enfant.

David Goffin

Deze beroemde proftennisser is geboren in Luik en speelt sinds 2009 op wereldniveau. Zijn tegenstanders
zijn dan ook niet de minste. Denk maar aan Roger Federer. Roland-Garros en Wimbledon maken deel uit
van zijn speelterrein.

IN DE OMGEVING
De streek rond Luik is al even aantrekkelijk als het centrum zelf. Neem gerust de tijd om je te ontspannen
in een wellnesscenter of in de natuur. En natuurlijk kan je ook de historische sites in de buurt bezoeken die
als UNESCO-Werelderfgoed geklasseerd zijn.

Het Préhistomuseum
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Het Préhistomuseum verwelkomt je in het hart
van een woud waar je de archeologische site
van de grot van Ramioul vindt. Ontdek alles over
de prehistorie via tentoonstellingen, praktische
workshops en experimenten in de volle natuur.
Ga zeker ook iets eten in het archéorestaurant.
walloniebelgietoerisme.be

De burcht van Loncin
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Deze unieke site, overblijfsel uit de Eerste
Wereldoorlog, vind je enkele kilometers buiten
Luik. Hij ziet er nog exact hetzelfde uit als na
zijn vernieling tijdens de oorlog en is een stille
getuige van de moed die de soldaten toonden
tijdens de bezetting in 1914.
walloniebelgietoerisme.be

De RAVeL

RAVeL 1 loopt langs de Maas. Fietsliefhebbers kunnen op deze manier de stad ontdekken. Je fietst langs
verschillende fijne plekjes zoals de Sainte-Barbekaai, de Grand Curtius en door het stadscentrum.
walloniebelgietoerisme.be
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WIST JE DAT?
Wist je dat de term café Liégeois zijn oorsprong vond in de Tweede Wereldoorlog?
In tegenstelling tot wat men zou verwachten, is dit woord niet uitgevonden in Luik,
maar werd de koffie zo genoemd ter ere van de heroïsche weerstand die de stad
bood tijdens de oorlog. De Fransen hebben toen beslist om de café Viennois die deed
denken aan de Weense vijand, om te dopen tot café Liégeois!

Fotohoekje
De stad kent duizenden verborgen schatten, de ene al mooier dan de andere. Waarom zou je er
niet enkele fotograferen:
Op de beroemde
Place Saint-Lambert
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Op een van de 374 trappen
naar de Montagne de Bueren
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Voor het station van
de Spaanse architect Calatrava

SHOPPING
Une Gaufrette Saperlipopette

Wattitude

walloniebelgiquetourisme.be

walloniebelgietoerisme.be

Deze winkel is een echte goudmijn voor de
zoetebek. Je kan hier genieten van lekkernijen
zoals de Luikse wafel maar evengoed van
speculaas, gebakken marsepein, enz. Alles is in
huis bereid met een maximum aan natuurlijke
producten!

De designwinkel Wattitude, gelegen in het
centrum van Luik, verkoopt enkel producten
100% made in Wallonia. Alle producten zijn
bedacht en/of ontwikkeld en/of geproduceerd
in Wallonië. Een schitterend lokaal initiatief en
een must voor elke designliefhebber!

La Chocolateria

la-chocolateria.com
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Deze nieuwe winkel ligt niet ver van het centrum
van Luik. Hier vind je chocolade in elke mogelijke
vorm: zowel om te drinken als te eten. Denk maar
aan warme chocolademelk, maar ook klassieke
en extravagante pralines, chocoladeplakken van
over de hele wereld maar wel fairtrade.

IETS ETEN
Le Thème

Dit bijzondere adres werkt rond
een origineel idee: elk jaar verandert het thema. De kaart en
de inrichting worden dan helemaal herdacht en aangepast.
De keuken is geraffineerd en
vernieuwend, de sfeer hartelijk.
letheme.com

L’Atelier du Sélys

Deze charmante brasserie, onderdeel van hotel Les Comtes
de Méan, heeft een chique uitstraling en een kwaliteitskeuken,
gebaseerd op Luikse en Waalse
producten. In de zomer nodigt
de sympathieke chef je uit om je
lievelingsgerechten te degusteren
op het terras.

Le Bistrot d’en Face

Treed binnen in dit charmante huis en geniet eerst van de
hartelijke sfeer om nadien te
proeven van de overheerlijke
gerechten van Thierry en zijn
ploeg. Elke week verandert de
kaart in functie van de seizoenen.
lebistrotdenface.be

lescomtesdemean.be

BLIJVEN SLAPEN
Hôtel Neuvice

Dit hotel, gelegen in het hart
van de stad, combineert traditie, comfort en hedendaagse
stijl. Dankzij de sierlijke decoratie, de sobere tinten en het aangename buitenterras is dit een
oase van rust. Het is de ideale
uitvalsbasis voor een bezoek
aan Luik.
walloniebelgietoerisme.be

Red and Breakfast

Dit gezellige gastenhuis, daterend uit de 19e eeuw, beschikt
zowel over gastenkamers als
over een gîte. De eigenaars zorgen voor een warm onthaal. Je
zal zeker ook gecharmeerd zijn
door de kwaliteit van de infrastructuur. Neem zeker een duik
in de wellnessaccommodatie!
michelfagnoul.wixsite.com

Le Chat Maudit
de Maryse

Deze stedelijke gîte is onderdeel van een 18e-eeuwse woning die volledig werd gerenoveerd. Typisch voor deze gîte
is de uitgesproken decoratie
met alle nodige comfort. Er zijn
zes kamers en gemeenschappelijke ruimtes waar je tot rust
kan komen.
walloniebelgietoerisme.be

IETS DRINKEN
La Maison du Peket

La Maison du Peket is een geheel van oude woningen die
met elkaar verbonden zijn. Ze
zijn volledig gerenoveerd met
respect voor de specifieke
architectuur. Je kan hier alle
geheimen van de Peket ontdekken. De bar schenkt meer
dan dertig verschillende bereidingen.

BeerLovers’

Le Verre Bouteille

beer-lovers.be

leverrebouteille.be

Deze bar, annex winkel, stelt
meer dan honderd verschillende speciaalbieren voor. Hier
komen zowel de bierliefhebbers als zij die openstaan voor
nieuwigheden aan hun trekken.
De spirit is dan ook samen delen en samen genieten.

Gelegen in het stadscentrum
startten 2 jonge ondernemers
vol sprankelende ideeën deze
nieuwe wijnbar. Je kan hier
meer dan 600 wijnen proeven.
Alles met passie geselecteerd
en in een gezellig kader geserveerd.

walloniebelgietoerisme.be
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Huis voor Toerisme van het
Land van Luik
Halle aux viandes
Quai de la Goffe 13
4000 Liège
+ 32 (0)4 221 92 21
info@visitezliege.be
visitezliege.be

OP EEN PAAR KILOMETER
Aarlen 123 km

Luxemburg 128 km

Amsterdam 243 km

Maastricht 35 km

Antwerpen 130 km

Metz 226 km

Bastenaken 85 km

Namen 65 km

Bergen 126 km

Parijs 373 km

Brussel 97 km

Reims 262 km

Charleroi 95 km

Rijsel 203 km

Gent 156 km

Sedan 162 km

Londen 478 km

ZUSTERSTEDEN
Lubumbashi (DR Congo)

Rotterdam (Nederland)

Keulen (Duitsland)

Krakau (Polen)

Nancy (Frankrijk)

Porto (Portugal)

Rijsel (Frankrijk)

Volgograd (Rusland)

Szeged (Hongarije)

Saint-Louis (Senegal)

Turijn (Italië)

Plzen (Tsjechië)

Esch-sur-Alzette
(Luxemburg)

Port-Vila (Vanuatu)

TOEGANG EN VERVOER
• A
 uto
Vanuit Brussel via de E40
Vanuit Namen via de E42
•T
 rein
Station van Luik-Guillemins
Station van Luik-Paleis
•V
 liegtuig
Luchthaven van Luik (12 km)
Luchthaven van Brussel (94 km)
Luchthaven Brussels South Charleroi (88 km)
• Bus
Lijn 4 – Luik Station/Place Saint-Lambert
infotec.be

 axi
•T
Liège Tax : +32 (0)4 367 50 40
Taxis Melkior : +32 (0)4 252 20 20

Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT) vzw, op basis van overleg met de betrokken Huizen voor Toerisme, Toeristische Diensten en Toeristische Infokantoren.
Verantwoordelijke uitgever: M. Vankeerberghen, Afgevaardigd Bestuurder van WBT, Av. Comte de Smet de Nayer 14 – 5000 Namen
Coördinatie: A. Robert, O. Scholart, S. Delcourt, K. Bronselaer. Ontwerp en lay-out: Lielens • Alle informatie in deze brochure werd met de grootste zorg verzameld en is louter informatief.
Deze brochure is in geen geval contractueel bindend en de uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden. Wallonië België Toerisme vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
fouten, onvrijwillige weglatingen of latere wijzigingen.

