Print deze info en neem hem mee

MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID
GRATIS BUSSEN IN HASSELT
Wie Hasselt zegt, zegt gratis bussen. De stad heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in mobiliteit
en bereikbaarheid, met bijzondere aandacht voor het openbaar vervoer. Met de bus zit je vanuit alle
Limburgse gemeenten en tevens Maastricht op het juiste spoor naar Hasselt. Meer nog, in Hasselt
reist iedereen gratis met de bus op alle stads- en streeklijnen. De enige voorwaarde is dat je op- en
afstaphalte binnen de gemeentegrenzen liggen.

GRATIS STADS- EN STREEKBUSSEN
Om het half uur (op zon- en feestdagen om het uur) vertrekken op het Stationsplein de gratis lijnen H1, H2, H3, H4, H5,
H7, H8, H9 richting woonkernen, deelgemeenten, Hasselt centrum en een aantal toeristische attracties, natuurgebieden
en bezienswaardigheden. En niet alleen de stadslijnen, ook de streeklijnen zijn gratis als je een verplaatsing maakt binnen de gemeentegrenzen.

GRATIS BOULEVARDPENDEL ‘BP’
Deze bus omvat alle haltes langs de kleine ring en passeert om de 5 minuten langs het station (niet op
zon- en feestdagen).

GRATIS CENTRUMPENDEL ‘CP’
Deze bus verbindt om de 10 minuten het station met de Grote Markt (niet op zon- en feestdagen).

GRATIS AVONDLIJN
Zowel op weekdagen als op zaterdag en zondag brengt de Avondlijn je telkens na 20 uur vanuit het
centrum van Hasselt naar om het even welke halte van het stadsnet (gelegen in Groot-Hasselt).
Vertrek op het Stationsplein. Opstappen kan ook aan de haltes langs de Groene Boulevard.

GRATIS NAAR DE UNIVERSITAIRE CAMPUS IN DIEPENBEEK
Hasselaren, -12-jarigen en personen in het bezit van een studentenkaart, cursistenkaart of personeelskaart van één
van de instellingen op de campus reizen gratis tussen het station van Hasselt en de universitaire campus in Diepenbeek. Voor een rit van Hasselt naar de campus kan je gebruik maken van de lijnen ‘20a’, ‘36’ of ‘45’.

INFORMATIE BUS
De Lijn Limburg, tel. 070 220 200 (€ 0,30/min.) of www.delijn.be
Er is een Lijnwinkel op het Stationsplein.

