City Guide

Ontdek DOTMAP, de nieuwe webapplicatie
met interactieve toeristische kaarten, waarmee
u uw bezoeken ter plaatse kunt organiseren.

Inhoud
De Eurometropool Lille telt 1,2 miljoen inwoners die in het hart van
Noordwest-Europa wonen en werken, op minder dan drie en een
half uur van vijf Europese hoofdsteden, in de top 100 van de meest
gastvrije steden ter wereld, en dat alles... op een uur van zee!

P. 04 helloevenementen
P. 06 t/m 12 hellocultuur
P. 14 t/m 17 helloerfgoed
P. 18 t/m 20 hellobezoeken
P. 22 hellobier
P. 23 hellogastronomie
P. 24 t/m 26 hellonatuur
P. 28 t/m 30 hellogezin
U vindt er verschillende rubrieken, zoals Hello Praktisch,
Hello Cultuur, Hello Gastronomie, Hello Bier, Hello Shoppen,
Hello Natuur, Hello Sport en must-sees!

P. 31 t/m 32 helloshoppen
P. 34 hellopraktisch
P. 38 hellonachtleven

evenementen
Festival Lillarious
Begin februari
Festival Séries Mania
Half maart
Paris - Roubaix
Half april
Utopia
Mei tot oktober
URBX
2e helft van juni
Lille Braderie
1e weekend van september
Lille Beer Festival
Eind september

Lille Street Food Festival
Begin oktober
Tourcoing Jazz Festival
2e week van oktober
De kerstmarkten
November en december
De Braderie de l’Art Nuit des Arts
Begin december
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In onze edities
Hello winter en Hello zomer vindt u:
Alle evenementen, tentoonstellingen,
rondleidingen en activiteiten om alleen, met het
gezin of met vrienden te doen.

La Piscine Museum

Duik in het mooiste zwembad
van Frankrijk! Stelt u zich
eens voor: een voormalig
gemeentelijk zwembad in art
deco-stijl, dat vandaag de
dag is omgetoverd tot een
museum, waar de mooiste
moderne beeldhouwwerken
van de 19e en 20e eeuw te
zien zijn.

cultuur
Het LaM, museum
voor moderne kunst,
hedendaagse kunst
en art brut van de
metropool Lille

23 rue de l’Espérance | Roubaix
J. Lebas of Grand Place (lijn 2)
Dinsdag t/m donderdag van 11.00
tot 18.00 uur en vrijdag van 11.00
tot 20.00 uur
Zaterdag en zondag van 13.00 tot
18.00 uur
Tarieven excl. tentoonstellingen:
€ 9 / € 6 | tentoonstellingen € 11 /
€ 9 Gratis met de City Pass
www.roubaix-lapiscine.com

Ontdek de belangrijkste
collectie art brut in Frankrijk,
het enige museum in
Europa dat moderne kunst,
hedendaagse kunst en art brut
combineert in een opvallend
panorama.
1 allée du Musée | Villeneuve d’Ascq
Pont de Bois (lijn 1) + buslijn 32,
halte LaM of liane 6, halte LaM
Elke dag van 10.00 tot 18.00 uur,
behalve op maandag
Vol tarief € 10 / Gereduceerd
tarief € 7
Gratis met de City Pass
www.musee-lam.fr

Palais des Beaux-Arts

In een prachtig 19e-eeuws gebouw
vindt u een compleet beeld van
Europese kunststromingen van de 12e
tot de 20e eeuw.
Place de la République | Lille
République (lijn 1)
Maandag van 14.00 tot 18.00 uur Woensdag
t/m zondag van 10.00 tot 18.00 uur
Tarieven: € 7 / € 4 / Gereduceerd tarief voor
iedereen vanaf 16.30 uur op werkdagen
Gratis met de City Pass
www.pba-lille.fr
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Villa Cavrois

Villa Cavrois, een meesterwerk
van de architect Robert MalletStevens, is een modernistisch
manifest en een symbool van
design van de 20e eeuw. De
villa werd voltooid in 1932 in
opdracht van Paul Cavrois,
een belangrijk industrieel uit
Roubaix.

TIP !

La Piscine Museum
+ Villa Cavrois

Tarief: € 16,50 per persoon

60 avenue Kennedy | Croix
Tram richting Roubaix halte Villa
Cavrois
Elke dag van 10.00 tot 18.00 uur,
behalve op maandag
Tarieven: € 9,50 / € 7,50
Gratis tot 25 jaar
Gratis met de City Pass
www.villa-cavrois.fr
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Het Natuurhistorisch
Museum

Ontdek de geschiedenis van
de aarde, van het leven en
van de eerste mensen om de
verschijnselen te begrijpen
die onze landschappen
hebben gevormd en NoordFrankrijk tot steenkoolgebied
hebben gemaakt. Kinderen
kunnen een onderzoekspad
volgen om de uitdagingen
van biodiversiteit te
begrijpen of in de voetsporen
van Darwin te treden.

Le Fresnoy - Nationale studio
voor hedendaagse kunst

Toen Le Fresnoy werd opgericht, was
het een plaats van festiviteiten voor een
bevolking op zoek naar ontspanning.
Momenteel is Le Fresnoy een centrum
voor opleiding, creatie en distributie. Le
Fresnoy is een audiovisuele kunstschool
van hoog niveau en biedt grote
tentoonstellingen, filmprogramma’s,
concerten en voorstellingen.

19 rue de Bruxelles | Lille
Lille Grand Palais (lijn 2)
Maandag, woensdag, donderdag
en vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur
Zaterdag en zondag van 10.00 tot
18.00 uur
Tarieven: € 3,80 / € 2,60
Gratis met de City Pass
www.mhn.lille.fr

22 rue du Fresnoy | Tourcoing
Alsace (lijn 2)
Woensdag t/m zondag van 14.00 tot 19.00 uur
Tarieven: € 4 / € 3 tijdens de
tentoonstellingsperiode
Gratis met de City Pass
www.lefresnoy.net

Het Museum van de Slag bij Fromelles
MUba Eugène Leroy

In een voormalig herenhuis uit de 19e
eeuw brengt MUba hedendaagse kunst
en kunst uit vorige eeuwen, levende
kunst en beeldende kunst samen, waarbij
een bijzonder belang wordt toegekend
aan de schilderkunst en in het bijzonder
aan die van de schilder Eugène Leroy
(1910 - 2000).
2 rue Paul Doumer | Tourcoing
Tourcoing centrum (lijn 2)
Tram richting Tourcoing halte Tourcoing centrum
Elke dag van 13.00 tot 18.00 uur, behalve op
dinsdag en feestdagen
Tarieven: € 5,50 / € 3 / gratis
Gratis met de City Pass
www.muba-tourcoing.fr
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Op 19 en 20 juli 1916 werden meer dan 8500 mannen - Australiërs,
Britten en Duitsers - gedood, vermist of gewond in de Slag bij Fromelles.
Breng een bezoek aan het museum en ontdek hoe archeologische en
wetenschappelijke technieken worden gecombineerd met geschiedenis
en het lot van de soldaten die bij de slag betrokken waren.
Rue de la Basse Ville | Fromelles
Oscar Lambret (lijn 1)
+ bus 235 - halte Mairie de
Fromelles
Tijdens het schooljaar: maandag,
woensdag, donderdag en vrijdag
van 13.30 tot 17.30 uur. Zaterdag
en zondag van 9.30 tot 17.30 uur
Tijdens de vakantieperiode:
dagelijks van 9.30 tot 17.30 uur
(behalve dinsdag)
Tarieven: € 5 / € 3 / gratis Gratis
met de City Pass Jaarlijkse sluiting
in februari
www.musee-bataille-fromelles.fr
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La Manufacture,
het textielmuseum van Roubaix

Ontdek in een authentiek industrieel decor
het emblematische textielavontuur van
een hele metropool, van zijn oorsprong tot
zijn toekomst: het geluid van de machines
dompelt de bezoeker onder in de wereld
van de textielfabrieken uit de vorige eeuw
en vertelt over de nauwe banden die zijn
geweven tussen de sociale, technische en
stedelijke geschiedenis.
29 av. Julien Lagache | Roubaix
Eurotéléport (lijn 2)
Tram richting Roubaix halte Eurotéléport daarna
liane 3 richting Leers la Plaine, halte La Manufacture
Dinsdag t/m zondag van 14.00 tot 18.00 uur.
Rondleidingen om 14.30 en 16.00 uur.
Tarieven: € 6 / € 4
www.lamanufacture-roubaix.com

Het Hospice Comtesse
Museum

Wanneer u het museum
ingaat, krijgt u de indruk dat
u een Vlaams huis uit die tijd
binnentreedt. Meubels uit de
17e en 18e eeuw, vaatwerk,
stillevens en ijdelheden: alles
is er. De curatieve roeping is
niet vergeten aangezien het
Hospice Comtesse ook over
een eigen apotheek beschikte.
32 rue de la Monnaie | Lille
Bus 14 of navette Vieux Lille halte
Lion d’Or
Maandag van 14.00 tot 18.00 uur
Woensdag t/m zondag van 10.00
tot 18.00 uur
Tarieven: € 3,70 / € 2,60
Gratis met de City Pass
Gratis tot 12 jaar
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Het Institut du monde
arabe - Tourcoing

Het Institut du monde arabe - Tourcoing
zet zich in voor de promotie, de
verspreiding en het begrip van de culturen
van de Arabische wereld in de regio
Hauts-de-France door het programmeren
van tentoonstellingen, conferenties,
liveoptredens en educatieve activiteiten.
9 rue Gabriel Péri | Tourcoing
Colbert (lijn 2)
Openingstijden en prijzen variëren naargelang de
tentoonstelling (zie website)
Gratis met de City Pass
www.ima-tourcoing.fr

Fort van Seclin

Dankzij de rijke collectie en de prachtige site van het Fort van Seclin kunt
u een uitzonderlijk moment van ontdekking beleven. Midden op een
vlakte van 100 hectare onthult dit beboste schiereiland een kathedraal
van 4,5 miljoen bakstenen met een dak van 5 hectare. Een buitengewone,
atypische architectuur, tussen hemel en aarde en stevig verankerd in het
regionale erfgoed.
Chemin du Fort | Seclin
Maandag t/m zondag alleen op reservering (via vragenlijst op de website).
Vast tarief van € 50 bij minimaal 8 personen / € 6 per persoon indien meer dan 8
deelnemers.
Gratis met de City Pass
www.fortseclin.com

La Condition Publique

La Condition Publique is een
creatieve plek die, als culturele
fabriek, tentoonstellingen
en festivals organiseert (de
Braderie de l’Art, Latitudes
contemporaines, het Name
festival enz.), maar het is ook
een kloppend hart van de
street art.
14 place Faidherbe | Roubaix
Eurotéléport (lijn 2)
Woensdag t/m zaterdag van 13.00
tot 19.00 uur Zondag van 13.30 tot
18.00 uur
Gratis met de City Pass
www.laconditionpublique.com
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Maison natale Charles de Gaulle

Ontdek de kindertijd en de
ontstaansgeschiedenis van de man
die de beroemdste Fransman zou
worden, door een bezoek te brengen
aan het huis van zijn grootouders aan
moederskant waar hij op 22 november
1890 werd geboren. Dit is het huis
waar de toekomstige nationale held
zijn familie zag tijdens zijn kinderjaren
en jeugd, en waar hij zijn vakanties
doorbracht tot in 1912.
9 rue Princesse l Lille
Buslijn 10, halte Magasin of navette Vieux- Lille
Elke dag van 10.00 tot 18.00 uur, behalve op
dinsdag
Tarieven: € 6 / € 4 / gratis
www.maisondegaulle.fr

Musée de l’Institut Pasteur
Hier, in de voormalige
appartementen van Albert
Calmette, ontdekten Calmette
en dierenarts Camille Guérin
de ‘Bacille Bilié de Calmette et
Guérin’ (BCG), een vaccin tegen
tuberculose. Louis Pasteur en
Lille is ook het verhaal van de
alcoholische gisting die de grote
wetenschapper ontdekte aan de
Faculteit der Wetenschappen
van Lille toen hij er in 1854
decaan was.
18 boulevard Louis XIV I Lille
Lille Grand Palais (lijn 2)
Zaterdag en zondag van 10.00 tot
12.00 uur en 14.00 tot 17.00 uur
Tarieven: € 6 / € 3 / gratis
Gratis met de City Pass
Gratis tot 12 jaar
www.pasteur-lille.fr
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Palais Rihour

Met de bouw van het Palais Rihour,
gelegen aan het gelijknamige plein, werd
in 1453 onder Filips de Goede een begin
gemaakt. Twintig jaar later werd het
paleis onder Karel de Stoute voltooid.
Dit is alles wat er nu nog over is van het
flamboyante gotische paleis dat door de
Bourgondische hertogen werd gebouwd.
Op de begane grond bevindt zich in de
prachtige wachtzaal het VVV-kantoor van
Lille. De conclaafkamer en de sacristie
op de eerste verdieping, met prachtige
glas-in-loodramen, worden gebruikt voor
evenementen.

erfgoed
Vieux-Lille is ongetwijfeld de meest populaire wijk in Lille voor toeristen:
vanwege zijn charmante geplaveide en kronkelende straatjes, maar
ook vanwege zijn mooie mode- en luxewinkels of zijn historische en
architecturale erfgoed, zijn bars en restaurants.
Het centrum van Lille is het kloppende hart van handel en winkelen, met
zijn bruisende voetgangersgebieden. En niet te vergeten de terrassen
van de Grand Place, het Place du Théâtre en het Place Rihour waar de
gezelligheid die de mensen uit het noorden zo dierbaar is, tot uiting komt.

Place Rihour I Lille
Rihour s(lijn 1)
Wachtzaal geopend van maandag t/m zondag van
10.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur
De conclaafkamer en de kapel zijn van maandag
t/m vrijdag op dezelfde tijden geopend.
Gratis toegang
www.lilletourism.com

De volksbuurt Gambetta-Wazemmes is ook zeer geliefd bij de
inwoners van Lille vanwege zijn winkels en zijn levendigheid, vooral op
zondagmorgen met de bijna legendarische markt van Wazemmes en zijn
gemoedelijke, bruisende sfeer.
De stationsbuurt en Euralille staan symbool voor de uitwisselingen en
de openheid van de stad ten opzichte van de regio, Frankrijk en Europa.
Het is ook het symbool van de economische dynamiek van Lille, met zijn
zakenmannen en -vrouwen en zijn managers die, zodra ze uit de TGV,
de Eurostar of de Thalys stappen, de torens van de op twee na grootste
zakenwijk van Frankrijk bestormen.

Vieille Bourse

Onbetwistbaar de mooiste plek
van Lille, een must- see! Het
vierhoekige gebouw uit 1653
bestaat uit 24 identieke huizen
die de binnenplaats omsluiten,
waar boekhandelaars, bloemisten,
schakers, wandelaars, toeristen...
en tangodansers elkaar ontmoeten!
Place du Général de Gaulle, Rue des
Manneliers, Place du Théâtre, Rue des
Sept Agaches
Rihour (lijn 1)
Gratis toegang
www.lilletourism.com
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De belforten,
op de werelderfgoedlijst van Unesco
De acht belforten van de metropool
(Armentières, Komen, het stadhuis van Lille,
de Kamer van Koophandel van Lille, Loos,
Quesnoy-sur-Deûle, de Kamer van
Koophandel van Tourcoing en
Wambrechies) zijn, net als die van de rest
van de regio Nord-Pas-de-Calais, een sterk
symbool van onze bestemming.
Drieëntwintig van deze gebouwen in de
regio Hauts-de-France, die de romaanse,
gotische, Vlaamse neorenaissance en
barokke bouwstijlen illustreren, staan sinds
2005 op de werelderfgoedlijst.
Voor de Unesco ligt deze classificatie in het
verlengde van de dertig Belgische belforten
die reeds op de lijst staan en tussen de 11e
en de 17e eeuw werden gebouwd.
whc.unesco.org/fr
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De Citadel

Notre-Dame de la Treille en
het Centre d’art sacré

De ‘Koningin der Citadellen’ werd
tussen 1667 en 1670 gebouwd door
Sébastien Le Prestre, markies van
Vauban, in opdracht van Lodewijk
XIV, nadat de Zonnekoning Lille
had veroverd en de stad deel ging
uitmaken van Frankrijk, na meer dan
150 jaar Spaanse bezetting. Vauban
legde de eerste steen van de Citadel
op 17 juni 1668. Niet minder dan drie
miljoen blokken steen, zestig miljoen
bakstenen en zeventigduizend voet
zandsteen vormen het voornaamste
deel van het plein, dat in slechts drie
jaar werd gebouwd.
Tegenwoordig is het hart van de
Citadel gesloten voor het publiek,
omdat het nog steeds voor militaire
doeleinden wordt gebruikt: hier is
het hoofdkwartier Rapid Reaction
Corps- France gevestigd.

De neogotische kathedraal van
Lille, gebouwd ter ere van de
maagd Maria onder de naam
Notre-Dame de la Treille, werd
vanaf 1856 gebouwd op de plaats
van de oude kasteelheuvel. Na
veel ups en downs werd de bouw
voltooid in 1999 met de inhuldiging
van de gevel in hedendaagse
stijl, gemaakt van een verrassend
doorschijnend marmer en versierd
met een roosvenster, het werk
van de schilder Ladislas Kijno. In
de crypte vindt u het Centre d’art
sacré en zijn prachtige collectie
hedendaagse kunst.
Place Gilleson I Lille
Navette Vieux-Lille
De openingstijden en tarieven staan op
de website:
www.cathedralelille.fr

Park van de Citadel I Lille
Buslijnen L1 en L5, halte Champ de Mars
www.parcdelacitadelle.lille.fr

Porte de Paris, Roubaix, Gand
De monumentale Porte de Paris,
symbool van de verbondenheid
van Lille met Frankrijk, werd als
triomfboog gebouwd tussen 1687
en 1692 door architect Simon
Vollant op verzoek van Lodewijk
XIV, om zijn overwinning te vieren
tijdens het beleg van Lille in 1667.
Ook bezienswaardig zijn de Porte
de Gand en de Porte de Roubaix,
overblijfselen van de Spaanse
vestingwerken die tussen 1617 en
1621 werden gebouwd.

Porte de Paris, place Simon-Vollant I Lille
Mairie de Lille (lijn 2)
nl.lilletourism.com/
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Hospice d’Havré

Het Maison Folie Hospice d’Havré is een
hospice, een klooster en een college
geworden, en is nu een plaats van
culturele uitwisseling. Tentoonstellingen,
voorstellingen, concerten, rondleidingen,
workshops, het programma eert zowel
internationale als lokale kunstenaars,
waarbij diversiteit en toegankelijkheid
voor alle doelgroepen voorop staan.
100 rue de Tournai I Tourcoing
Tourcoing centrum (lijn 2)
Tram richting Tourcoing halte Tourcoing centrum
Geopend van woensdag t/m zondag van 13.30
tot 18.00 uur Jaarlijkse sluiting in augustus
Maison Folie Hospice d’Havré
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Rondleiding door Vieux- Lille

bezoeken
De VVV-kantoren helpen u de Eurometropool Lille te
ontdekken

Kom voor een gezellige en ludieke ontdekkingstocht inspiratie opdoen bij
de medewerkers van de 9 VVV-kantoren van de metropool: van klassieke
rondleidingen die de geheimen van de metropool Lille onthullen, tot
stand up paddle, thematische of originele wandel-, fiets- of steproutes....
U zult ongetwijfeld de activiteit vinden die aan uw wensen voldoet.
En voor een cultureel verblijf is de City Pass een must, waarmee u gratis
toegang krijgt tot zo’n 40 belangrijke bezienswaardigheden. Alle vervoer
inbegrepen.
Geweldige ontdekkingen!

Ontdek de oude wijken van de stad
en geniet van de charmes van een
levendige en gastvrije binnenstad.
In Lille zijn veel gebouwen bewaard
gebleven die getuigen van
meerdere invloeden, waaronder het
Palais Rihour, de Vieille Bourse, de
Rang du Beauregard, de kathedraal
Notre- Dame de la Treille en het
Hospice Comtesse Museum.
Tarief: € 11 per persoon
Gereduceerd tarief online: € 9
Gratis met de City Pass
Vertrek: elke dag om 15.00 uur (behalve
tijdens het weekend van de Braderie, de
Erfgoeddagen, op 1 januari, 1 mei en 25
december)
Duur: 2 uur
nl.lilletourism.com/

De belforten van de stadhuizen van Lille en
Armentières

U moet wel over een redelijke conditie beschikken om
de 400 treden te beklimmen die leiden naar de top
van het belfort van het stadhuis van Lille, ontworpen
door Emile Dubuisson en opgericht in 1932. Hierboven
heeft u een 360-graden uitzicht over de stad.
Het belfort van Armentières werd gebouwd door
architect Louis-Marie Cordonnier in neo-Vlaamse stijl
en ingehuldigd in 1934. De werkzaamheden duurden
negen jaar.
Kom hier de mooiste uitzichtpunten ontdekken, van
het West-Vlaams Heuvelland tot de mijnsteenbergen.
Belfort van Lille / 104 m hoog
Place Roger Salengro
Mairie de Lille (lijn 2)
Woensdag t/m zondag van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00
tot 17.30 uur
Tarieven: € 7,50
Gratis tot 6 jaar
nl.lilletourism.com/
Belfort van Armentières / 67 m hoog
4 rue Robert Schuman I Armentières
April t/m oktober
Tarief: € 5 (traditionele snack inbegrepen)
Niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 6 jaar
www.rex-tourisme.com
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TIP!

City Tour + Belfort

Tarief: € 17 per persoon

City Tour

Niets is leuker dan een
sightseeing tour door de stad
in een comfortabele cabriobus!
De bus is uitgerust met een
audiovisueel systeem in negen
talen (Frans, Engels, Duits,
Nederlands, Spaans, Italiaans,
Chinees, Japans en Russisch)
en biedt een panoramisch
uitzicht over de stad langs de
belangrijkste monumenten van
Lille, door de oorspronkelijke en
de meest hedendaagse wijken.
Tarief: € 14 per persoon
Gereduceerd tarief online: € 12
Gratis met de City Pass
Vertrek om 10.30, 12.00, 14.30 en
16.00 uur, dinsdag t/m zondag.
Duur: 1u15
nl.lilletourism.com/
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Vos vies antérieures à Roubaix

©Roubaix Tourisme - Elie Léon

U was ooit textielarbeider,
fabriekseigenaar, een jong kind op een
binnenplaatsje... maar u bent het vergeten!
‘Uw vorige levens in Roubaix’ frist uw
geheugen op met een meeslepende
podcast, die u ter plaatse kunt
beluisteren; beleef opnieuw de industriële
geschiedenis in zeven afleveringen en op
zeven locaties! Ontdek ook de ‘memory
box’ die te koop is bij het VVV-kantoor van
Roubaix – I love Roubaix.
Gratis podcast beschikbaar op alle platforms
www.roubaixtourisme.com

Urban Dép’Art, gaat u
mee?

Dép’Art Urbain biedt u
een rondleiding door
de stationsbuurt van
Roubaix en de galerie
Dép’Art Urbain. Deze
galerie presenteert een
verscheidenheid aan
technieken en stijlen van
graffiti, met de bijdrage
van een twintigtal
lokale en internationale
kunstenaars, mannen en
vrouwen, met verschillende
onderwerpen.
Tarief: € 9
Elke tweede zaterdag van de
maand van 14.30 tot 16.00 uur
www.roubaixtourisme.com
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bier

gastronomie
Van de authentieke keuken
van de estaminets tot de
verfijnde gerechten van de
sterrenrestaurants, via de
creatieve bistronomie en de
royale porties street food: de
chefs van Lille zijn druk in de
weer om het alle fijnproevers
naar de zin te maken, zowel
de kleine eters als de grote
lekkerbekken.

We vinden de eerste sporen van
bier in Lille aan het einde van het
eerste millennium. Sindsdien is
bier in het hart van deze stad van
handel en vervolgens van industrie
een kenmerk van de streek
gebleven, dat de eeuwen heeft
doorstaan tot een opleving aan het
begin van de 21e eeuw.
De brouwerij, die nu stedelijk,
familiaal en collaboratief is,
wint aan geloofwaardigheid
dankzij de kennis van de lokale
ambachtslieden.

Lille street food
bestemming
L’Échappée Bière

Specialist in brouwerijtoerisme
in Lille en zijn metropool. Volg
en ontdek de verschillende
routes die worden aangeboden
door deze liefhebbers van bier
en degenen die het maken.
Laat u verleiden door de
drie uur durende rally’s en
ontdek de brouwers onder het
genot van vier proefsessies.
Of geniet van regelmatige
bierproefmomenten in een
hartelijke en gastvrije sfeer.
Vanaf € 29
www.echappee-biere.fr
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Gastronomie en street food zijn
nog nooit zo populair geweest
als nu, en dat is zeker ook te
danken aan influencers en
kookprogramma’s. Net als in
de grote Franse en Europese
metropolen zien we ook in Lille
veel food-courts ontstaan en
vinden jonge chef-koks de
keuken opnieuw uit.

TIP!

Voor meer informatie over brouwerijtoerisme
en de meest innovatieve brouwerijen van de
bestemming, over waar u kunt proeven en waar
u de meest originele bieren vindt, verwijzen wij
u naar de toeristische kaart van de brouwerijen
online of in de VVV-kantoren van de metropool.
(zie pagina 34)

23

TIP!

natuur
De Citadel en de Jardin Vauban

Het prachtige bosrijke park van 110 hectare
van de Citadel biedt vele mogelijkheden om
te wandelen of te fietsen, evenals talrijke
plekken om te ontspannen en een dierentuin.
De nabijgelegen Jardin Vauban is een kleine
maar zeer charmante Engelse tuin, het werk
van de tuinman en landschapsarchitect
Jean-Pierre Barillet- Deschamps, die ook het
Parc Barbieux in Roubaix en talrijke parken en
tuinen in Parijs ontwierp. Een stukje groen dat
u absoluut gezien moet hebben!
Park van de Citadel I Lille
République Beaux-Arts (lijn 2)
Buslijnen L1 en L5 halte Champ de Mars
www.parcdelacitadelle.lille.fr

Parc Barbieux

Deze historische locatie, een echte
Engelse tuin, werd bekroond met het
label ‘opmerkelijke tuin’.
Naast de 60 soorten bomen en het
prachtige wandelpad, biedt het Parc
Barbieux vele activiteiten: kanoën,
waterfietsen, minigolf, petanque,
speeltuin voor de kleintjes enz.
Tram richting Roubaix halte Parc Barbieux,
Avenue Le Nôtre I Roubaix

U kunt ook even pauzeren in het Parc Jean-Baptiste Lebas,
dat bekend staat als het park met de rode hekken. Dit park is
populair bij de inwoners van de stad omwille van de speeltuin
en de grote grasvelden. U komt er regelmatig mensen tegen die
petanque spelen en vriendengroepen die er aan het picknicken
zijn. Een ideale plek voor gezinnen.

Hun grootste plezier is om
u kennis te laten maken
met bijzondere activiteiten
waarmee u de stad op
een andere manier kunt
ontdekken!
Zoals met Le Grand Huit:
de rivier die door de stad
stroomt wordt omgetoverd
tot een plek voor stand
up paddle. Auto’s maken
plaats voor fietsen en de
hoge bi is weer terug van
weggeweest...
Geniet van originele
vrijetijdsactiviteiten
waarmee u slimmer
en leuker de stad kunt
verkennen!
www.legrandhuit.eu/nl/

Ten oosten van Lille: La
Chaîne des Lacs (meren)
en het Parc du Héron in
Villeneuve d’Ascq

Een wandeling midden in de natuur,
waar hardlopers, wandelaars en
gezinnen dol op zijn. Ontdek een
natuurreservaat, verschillende meren
(Château, Espagnols, Saint-Jean,
Canteleu, Héron), de heuvel van
Marchenelles en landweggetjes.
Sportliefhebbers kunnen hun route
over 15 km uitbreiden door de
groene wegen te volgen naar Forestsur-Marque, Willems, Baisieux,
Bouvines en Sainghin- en- Mélantois.
Pont de Bois (lijn 1) daarna bus liane 6
of 32 halte LaM

Boulevard Jean-Baptiste Lebas I Lille
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Jardin des Géants (Reuzentuin)

Op de plaats van een voormalige
parkeerplaats hebben de
landschapsarchitecten van Atelier
Mutabilis op 2 hectare een nieuwe
natuurlijke en poëtische ruimte
gecreëerd, die in juli 2009 werd
ingehuldigd. Het park is toegankelijk
via het Parvis des Nuages, beplant
met vijf soorten bamboe. Dan komt
u bij Herbe des Géants, waar open
plekken en weelderige vegetatie
elkaar afwisselen. Vervolgens komt u
bij de Jardin des Sources, waar u een
rustige wandeling kunt maken langs
verschillende waterpartijen. Met de
futuristische gebouwen van Euralille
op de achtergrond...

RESTAURANT/BAR

VIRTUAL REALITY 4D

ARCADEHAL

(MINI) AUTORACES

INDOORSPEELTUIN

(RUIME) GRATIS PARKEERGELEGENHEID

Rue du Ballon I Lille
Lille-Europe (lijn 2)
Tram halte Romarin
nl.lilletourism.com/

(SUPER) TERRAS

Voor iedereen die
ervan droomt om naar
Las Vegas te gaan.
In Lille is er nu
Hall U Need.

Langs het water, langs de kanalen en rivieren

Een brug over de Leie, een sluis op het kanaal van Roubaix, een zwaan
of eenden die op de Deûle bij Lambersart dobberen... Wanneer u
langs de kanalen en rivieren van de metropool wandelt, komt u niet
zelden kunstwerken, bruggen en loopbruggen tegen, of voorzieningen
zoals sluizen, waterzuiveringsinstallaties, jachthavens, parken en
recreatiecentra. Zij laten de vele functies van de waterwegen van de
stad en haar 100 km bevaarbare waterwegen zien: commerciële en
economische bestemming, natuurgebieden en het terugwinnen van
landschappen die door onze vroegere industrieën zijn aangetast,
plaatsen van ontspanning en vrije tijd. Maak dus te voet of met de fiets
een tocht langs de jaagpaden om al dit riviererfgoed te ontdekken.
enm.lillemetropole.fr

KARAOKE

BOWLEN

TUSSEN DE MIDDAG EN ‘S AVONDS
GEOPEND VAN DINSDAG T/M ZONDAG.

Kom,
het is hier leuk!

GO, GO, GO !
Volg ons nieuws!
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Les Prés du Hem

gezin
De must-see Citadel van Lille biedt
ook verschillende activiteiten voor
gezinnen.
Naast een speeltuin en attracties is er ook
een dierentuin, die allemaal midden in
de natuur liggen! Het is heerlijk om een
wandeling te maken langs de dieren die in
dit groene hart leven. U kunt de apen zelfs
buiten de citadel horen krijsen.
Bij de uitgang van de dierentuin kunnen
degenen die van avontuur houden zich
uitleven in de attracties van het Cita-Parc.
Ouders kunnen zich ondertussen lekker
ontspannen op het terras.
République Beaux-Arts (lijn 1)
Buslijnen L1 en L5
Halte Champ de Mars of neem de Boulevard de
la Liberté richting Citadel Vauban.
www.lille.fr/Zoo-de-Lille | www.cita-parc.fr

Varen op de rivier de Deûle
met elektrische boten en
zonder vaarbewijs!

Bij Marin d’eau douce kunt u
elektrische boten huren en zonder
vaarbewijs in Lille op de Deûle
varen met vrienden of familie.
2 avenue Mathias Delobel | Lille
République Beaux-Arts (lijn 1)
Halte Champ de Mars of neem de
Boulevard de la Liberté
7 dagen per week geopend van 9.30
tot 22.00 uur
www.marindeaudouce.fr
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Dit park ligt in Armentières. In
het hart van 120 hectare natuur
ontdekt u een uitgestrekt meer,
met tientallen leuke activiteiten
voor jong en oud. Het Vanupieds
zintuigenparcours, speeltuinen
en picknickplaatsen, uitkijktorens
in het vogelreservaat en zelfs
een klimbos, waterfietsen,
een zeilschool, barbecues en
zwemmen onder toezicht. Het
park Les Prés du Hem biedt alles
wat u nodig heeft voor een leuke
tijd met uw gezin!
Saint-Philibert (lijn 1) daarna
bus nr. 99 halte Pierre Bérégovoy
enm.lillemetropole.fr

Het park Mosaïc

Het park Mosaïc, een ware kweektuin,
is fascinerend en kleurrijk, en
nodigt uit tot een ontdekkingstocht
langs tuinen met als thema de vijf
continenten.
Tien kweektuinen zijn geïnspireerd
op de diversiteit van de inwoners van
de metropool. Het park is bekroond
met het label ‘opmerkelijke tuin’
en biedt talrijke kunstwerken die u
tijdens uw bezoek kunt bekijken.
Bovendien kunnen jong en oud in de
zomerperiode komen genieten van de
animaties en voorstellingen en van een
cultureel seizoen midden in de natuur.
TER uitstappen bij station Santes op 2 km
van het park, fietsen toegelaten in de TER.
enm.lillemetropole.fr
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Musée de Plein Air (openluchtmuseum)

Het Musée de Plein Air in Villeneuve d’Ascq is een groene omgeving met
typische gebouwen uit de Hauts-de-France, gered van de slopershamer
en opnieuw opgebouwd om onderdak te bieden aan kunstenaars en
ambachtslieden die de traditionele kennis in stand houden en doorgeven.
U vindt er ook inheemse dieren, een tuin met geneeskrachtige planten, een
plantendoolhof... Een bijzondere wandeling die u niet mag missen!
Van april tot oktober biedt het museum voorstellingen, activiteiten en
tentoonstellingen midden in de natuur. Een multidisciplinair cultureel
seizoen, toegankelijk voor iedereen.
143 Rue Colbert I Villeneuve d’Ascq
Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville (lijn 1)
Neem dan bus 13 richting Lille Mont de
Terre en stap uit bij de halte Masséna.
Loop naar het Musée de Plein Air
(ongeveer 15 minuten).
De openingstijden en tarieven staan op
de website:
enm.lillemetropole.fr

shoppen
Wilt u lekker shoppen? In de metropool is er
voor elk wat wils. Vieux-Lille, met zijn geplaveide
straatjes en mooie Vlaamse huizen, is de wijk
van bekende luxe-, mode- en designmerken
(Hermès, rue Grande Chaussée en Louis Vuitton
in L’Huitrière, rue des Chats Bossus). Warenhuizen
en internationale merken vindt u in het centrum en
Euralille; voor koopjes en parfums uit de hele wereld
gaat u naar Wazemmes en zijn beroemde markt.

Vieux-Lille

Rue de la Monnaie, rue de la Clef,
rue Esquermoise, rue Neuve...

Lille centrum
Rondvaarten aan boord van La
Décidée

Aan boord van de kleine boot La
Décidée ontdekt u het kanaal tussen
de Deûle en de Schelde. Dit is een
gelegenheid om meer te weten te
komen over de bewogen geschiedenis
van deze waterweg en zijn vele
facetten. De rondvaart duurt ongeveer
een uur en wordt begeleid door een
gids.
Op zaterdag vertrekt de boot om 14.30
uur en duurt de rondvaart twee uur
(inclusief een sluisovergang).
April t/m september
Informatie en reserveringen
+33 (0)3 20 63 11 23 of
relaiscanal@lillemetropole.fr
enm.lillemetropole.fr
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Rue Faidherbe, rue de Béthune,
rue Pierre Mauroy, rue Nationale...

TIP!

Ga op zondag naar de markt
in Wazemmes! Het is een
van de grootste markten van
Frankrijk, in een kleurrijke,
bohemienachtige sfeer.
Place de la Nouvelle Aventure | Lille
Gambetta (lijn 1)

Westfield Euralille

Dit winkelcentrum in het hart
van het stadscentrum, dicht
bij de twee treinstations, biedt
een groot aantal winkels. In
Euralille vindt u winkels op
het gebied van gezondheid en
schoonheid, vrije tijd, cultuur en
geschenken, decoratie, mode,
diensten, restaurants en een grote
supermarkt.
Lille Flandres of Lille Europe Maandag
t/m zaterdag van 9.30 tot 20.00 uur
www.euralille.com

Le Printemps

Dit warenhuis is gelegen aan het
begin van de Rue Nationale. Hier
kunt u terecht voor accessoires,
schoenen, schoonheidsproducten,
lingerie en kleding voor mannen,
vrouwen en kinderen.
39 rue Nationale | Lille
Rihour (lijn 1)
Maandag t/m zaterdag van 10.00 tot
20.00 uur
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Roubaix :

Mc Arthur Glen
McArthurGlen is een
merkencentrum in Roubaix, dat
een ruime keuze van meer dan
70 winkels biedt. De voordelen:
het hele jaar door lage prijzen,
waardoor u gegarandeerd van
goede aanbiedingen profiteert,
en een winkelcentrum in de
openlucht dat de indruk geeft dat
u in de stad winkelt!
44 rue mail de Lannoy | Roubaix
Maandag t/m zaterdag van 10.00 tot
19.00 uur
Eurotéléport (lijn 2)
www.mcarthurglen.com

ALLES BEGINT BIJ

Villeneuve d’Ascq

Le centre commercial V2
In dit winkelcentrum vindt u meer
dan 110 winkels en 15 restaurants.
Talrijke merken worden
aangeboden, zowel in heren-,
dames- en kindermode, als
winkels voor interieur, schoonheid
en welzijn.
Villeneuve d’Ascq | Hôtel de ville
(lijn 1)
Maandag t/m zaterdag van 9.30 tot
20.30 uur
www.lecentrev2.com

Maisons de Mode
Deze incubator uit Roubaix
brengt jonge ontwerpers samen,
makers van unieke exemplaren
geïnspireerd door haute couture.
27 rue de l’Espérance | Roubaix
(naast het La Piscine Museum)
Gare J. Lebas of Grand Place
Roubaix (lijn 2)
www.maisonsdemode.com

gd!

Geslaa
L’Usine

Vind alle laatste modetrends voor
mannen en vrouwen, evenals
wellness en woninginrichting in dit
grote merkencentrum, dat het hele
jaar door outletprijzen biedt.

BEWERKTE FOTO

228 avenue Alfred Motte | Roubaix
Maandag t/m zaterdag van 10.00 tot
19.00 uur
Roubaix Eurotéléport (lijn 2) + bus L4
richting Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville
en uitstappen bij halte Les Hauts Champs.
www.usineroubaix.fr
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PERSOONLIJKE SHOP-ERVARING
ONTWIKKEL UW EIGEN STIJL EN PROFITEER
VAN PERSOONLIJK ADVIES VAN ONZE MODE-EXPERTS
M AAK EEN AFSPR AAK
BI J DE SERV I CEBALI E VAN PR I NTEMPS IN UW W INK E L
PR I NTEMPS LI LLE EN OP PRINTEMPS.COM

PRINTEMPS LILLE, 39-45 RUE NATIONALE - Tél. 033 (0)3 20 63 62 00

praktisch
Geolokaliseer uzelf in de buurt van
bezienswaardigheden (cultuur,
restaurants, gezinsactiviteiten...) die
u niet mag missen:

VVV-kantoor van Lille

Palais Rihour | Lille
Het hele jaar door 7 dagen
per week geopend, van
10.00 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 17.30 uur
Tel. +33 (0)3 59 57 94 00
contact@lilletourism.com
Rihour (line 1)
nl.lilletourism.com/

VVV-kantoor van Roubaix
Tel: +33 (0)3 20 65 31 90
www.roubaixtourisme.com

VVV-kantoor van
Villeneuve d’Ascq

Accommodatie

Reserveren via VVV-kantoor
van Lille
nl.lilletourism.com/

Gîtes de France

www.gites-de-france-nord.fr

Taxi

Taxi Union Lille
Tel: +33 (0)3 20 06 06 06
Europe Taxi
Tel: +33 (0)3 20 56 19 19
(lijst met contacten niet- exhaustief)
Happy Moov (fietstaxi’s)
Tel: +33 (0)6 24 16 08 18

Alarmnummers

Medische spoedhulp: 112 en 15
Politie: 17
Brandweer: 18
Gemeentelijke politie van Lille:
+33 (0)3 20 49 56 66
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Tel: +33 (0)3 20 43 55 75
www.villeneuvedascq-tourisme.eu

On vous emmène là
où vous avez envie.
EN : We’ll take you, where you want to.
NL : W
 ij brengen u graag waar u heen wilt.

Quand on arrive sur la Métropole Européenne de Lille,
on n’a qu’une envie : Tout voir, tout déguster, tout visiter.
Alors c’est parti !
EN : When you arrive in the Lille European Metropolis, you’ll want just one thing: To see it all,
taste everything and go everywhere. So what are you waiting for?
NL : Wanneer u aankomt in de Eurometropool Lille, wilt u maar één ding: alles zien, proeven
en bezoeken. Dus laten we gaan!

Armentiérois en Weppes

1 MÉTRO

Tel: +33 (0)3 61 76 21 85
www.rex-tourisme.com

TOUTES LES MINUTES
EN HEURE DE POINTE

Seclin en omstreken

EN : 1 subway train every minute
during rush hour
NL : Elke minuut 1 metro tijdens
het spitsuur

Tel: +33 (0)9 72 52 85 03
www.seclin-tourisme.fr

Tourcoing

Tel: +33 (0)3 20 26 89 03
www.tourcoing-tourisme.com

8

MINUTES

Vallei van de Deûle en Leie
Tel: +33 (0)3 59 50 74 49
www.valdedeule-tourisme.fr

Wasquehal

Tel: +33 (0)3 20 65 73 40
www.ville-wasquehal.fr

Wattrelos

Tel: +33 (0)3 20 75 85 86
www.wattrelos-tourisme.com

1 TRAM

TOUTES LES 8 MINUTES
LILLE FLANDRES
ROUBAIX OU TOURCOING

EN : 1 tram every 8 minutes Lille
Flandres Roubaix or Tourcoing
NL : Elke 8 minuten 1 tram Lille
Flandres Roubaix of Tourcoing

12

12 LIANES

TOUTES LES 10 MINUTES
EN HEURE DE POINTE
EN : 12 express buses every 10
minutes during rush hour
NL : Elke 10 minuten 12 lianen
tijdens het spitsuur

223 STATIONS V‘LILLE
ACCESSIBLES 24H/24 ET 7J/7

EN : Find a V’lille at one of our 223
stations available 24/7
NL : 223 fietsstations V’lille Ze staan
altijd voor u klaar 24/7

Profitez de tarifs sur-mesure !
EN : Make the most of our tailor-made fares!

TRAJET
UNITAIRE

NL : Profiteer van tarieven op maat!

1

€40

Titre valable 1h

Titre valable 1h

EN : Single Valid 1 hour
NL : Enkele reis, 1 uur geldig

Colbert

NOS PASS
1À
7 JOURS

15

€80

EN : Our passes 1 to 7 days
NL :: Voordeelpas 1 tot 7 dagen

Triez
Cartelot

Épeule
Montesquieu

Château Rouge

• En ligne sur ilevia.fr

Mairie de Croix

Cerisaie
Centre d’Affaires

Le Quesne

NL : In de webshop ilevia.fr

- Crédit photos : © istock
Keolis Lille Métropole SA - RCS Lille Métropole - 824 164 792 00023 -

Croisé Laroche
Brossolette

Bourg

Gare Lille Europe

* hors coût du support

Lomme Lambersart
Arthur Notebart

Gare Lille Flandres

Caulier

Bois Blancs

République Beaux-Arts

Port de Lille

Wazemmes

Montebello

Porte
des
Postes

Porte d’Arras

LILLE
Porte
de Douai

Bol d’Air
Villa Cavrois
La Marque

Wasquehal
Pavé de Lille

Planche
Epinoy

Le Sart

MÉTRO :

Jean Jaurès

Les Prés - Edgard Pisani
Mairie de Mons
Fives

Gambetta

Cormontaigne

CHU - Centre
O. Lambret

Clemenceau
Hippodrome

La Terrasse
Pont de
Wasquehal

Mons Sarts

Rihour

Canteleu

CHU - Eurasanté

Buisson
Saint Maur
Botanique
St. Maurice
Romarin
Pellevoisin

Parc Barbieux

Wasquehal
Hôtel de Ville
Acacias

Fort de Mons

Marbrerie

Mairie de Lille

Mairie
d’Hellemmes

Square
Flandres

Alfred Mongy
Jean Moulin
Hôpital Victor Provo

Croix Centre

Foch

St Philibert

Eurotéléport

Roubaix
Charles
de Gaulle

Grand Cottignies

EN : In ilévia agencies and or ticket machines
NL : In een ilévia-agentschap en bij een kaartautomaat

Pont Supérieur

Alsace
Gare Jean Lebas Roubaix
Roubaix Grand Place

Trois Suisses

NL : Waar kan ik tickets kopen ?

Mitterie

Mercure

Faidherbe

• En agence ilévia et aux distributeurs automatiques

Maison des Enfants

Gare de Tourcoing
Carliers

Pont Hydraulique

Où acheter ses titres de transport ?

EN : Online ilevia.fr

Tourcoing Centre

Victoire
Ma Campagne

EN : Single Valid 1 hour
NL : Enkele reis, 1 uur geldig

EN : Where to buy tickets

Pont de Neuville

Phalempins

TRAJETS
X10

C.H. Dron

Bourgogne

TRAM :
Téléchargez
l’application ilévia
EN : Travel with the ilévia app
NL : Uw trajecten met de ilévia-app

Pont de Bois
Villeneuve d’Ascq
Hôtel de Ville

Lille Grand Palais

Porte de Valenciennes

Triolo

Cité Scientifique
Pr. Gabillard

4 Cantons
Stade Pierre Mauroy

nachtleven
Gare Saint Sauveur, een voormalig treinstation dat werd omgebouwd
tot een culturele locatie, opent elk weekend tot middernacht zijn Bistrot
de St So, zodat u al dansend een andere hoek van de hoofdstad van
Vlaanderen kunt ontdekken.
U kunt ook rondslenteren door de rue Royale en de rue Saint-André in
de oude binnenstad Vieux-Lille, die een van de populairste wijken blijft
met vele restaurants en bars waar de inwoners van Lille ‘s avonds en
‘s nachts graag uitgaan. De wijk is toeristisch en de sfeer is hartelijk en
levendig. Net als op de Grand Place waar u iets kunt drinken.
Houdt u wel van een feestje? Dan bent u vast dol op de rue Masséna
en de rue Solférino, ook wel bekend als de “rues de la soif” (lett. straten
van de dorst). Deze hotspot is populair onder de studenten in Lille en zit
vol bars, nachtclubs en theaters met gevarieerde programma’s.

TIP!

Als er een einde komt aan het nachtleven, gaan
de nachtbussen rijden! Van donderdagavond
tot vrijdagavond van 0.40 tot 5.00 uur, en op
zaterdagavond van 1.40 tot 6.00 uur.

In 2022 viert Villa Cavrois
haar 90-jarig bestaan
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#hellolille
www.hellolille.eu

