Groepsarrangement ‘Lommelse ontmoeting’
Op zoek naar een origineel en smakelijk dagje uit met je vereniging, familie, school of
bedrijf?
Boek dan nu een ‘Lommelse ontmoeting-groepsarrangement’ bij Toerisme Lommel en
ontdek gastvrij en smakelijk Lommel.
Samen met een gids ontdek je alle toeristische parels in of buiten het centrum van de stad.
Genieten geblazen!
Programma
09.30 uur: Welkom met een kopje koffie en Saharavlaai in een horecazaak
10.15 uur: Korte toeristische promotiefilm in de polyvalente ruimte van Huis Aerts of in het
Raadhuis
10.30 uur: Centrumwandelroute met gids of rondrit door Lommel met gids
12.00 uur: Lunch
13.30 uur: Bezoek aan het GlazenHuis met gids
15.00 uur: Vrij winkelen in het centrum van de stad

Pakketprijs: 33,00 euro p.p.
Reservatiekosten: 15 euro voor de gehele groep

Toelichting programma
Welkom in een horecazaak en toeristische film in het Huis Aerts
We heten je van harte welkom met koffie en een Lommelse Saharavlaai, een lokale
specialiteit. Als start krijg je een interessante promotiefilm over Lommel te zien.
Na de film kan je ook terecht in het toeristisch onthaal om in de vele brochures rond te
snuisteren.
Lommelse ontmoeting-wandelroute of rondrit met gids
Een deskundige gids voert je mee op een 2,5 km lange wandelroute door het centrum van de
stad. Je krijgt meer uitleg over de historische achtergrond van de verschillende toeristische
bezienswaardigheden. De recent opnieuw ontdekte en gerestaureerde muurschilderingen in
de kerk St. Pietersbanden zijn zeker de moeite. Afhankelijk van het moment of er al dan niet
eucharistievieringen plaatsvinden, is de kerk toegankelijk. Mensen die meer dan alleen het
centrum wensen te zien, kunnen ook kiezen voor een rondrit door Lommel. De gids stapt in
op de zelf meegebrachte bus. Met de 10.232 ha. aan oppervlakte is er heel veel te zien en te
vertellen over onze stad.
Groepslunch
Reserveer je lunch in één van de horecazaken in het centrum en geniet van een smakelijk
menu. De lunch is in de arrangementsprijs inbegrepen, de drankjes zijn dat niet.
GlazenHuis met gids
Met zijn 30 meter hoge glazen kegel hét icoon van de stad. Dit glazen gebouw huisvest het
Vlaams Centrum voor Hedendaagse Glaskunst. Onder begeleiding van een gids zie je
glasblazers en/of glasgieters aan het werk. Je bezoekt de Glasshop, struint door de tijdelijke
tentoonstelling en beklimt de glazen spits tot aan het panoramaplatform voor een prachtig
uitzicht boven de binnenstad.
Vrij winkelen en proeven
Lommel is dé winkelstad van Noord-Limburg. De Kerkstraat is een paradijs voor voetgangers
en fietsers. De gevels opgetrokken met dezelfde materialen creëren een gezellig pleingevoel.
Groendetails, kunst en zitelementen brengen verwoede winkelwandelaars tot rust. De
Kerstraat serveert bovendien extra comfort zoals gratis Wifi en gratis kort en lang parkeren.
Kortom: een ideale biotoop voor een namiddagje shopplezier!
Meer informatie: www.bruisendlommel.be
Streekspecialiteiten
Ontdek in de shop van Toerisme Lommel onze streekproducten, zoals Lommelse
zandkoeken, de Praline van het GlazenHuis, Lommel Koffie en Thee, Klotsenbosjenever en –
likeur, Loemelaer, Lommel Brouwt-bieren of Sahara Kempische Mosterd.

