‘S WERELDS MEEST VERSCHEIDEN VERZAMELING
Er was eens ... de Mahy verzameling, ongeëvenaard door haar veelzijdigheid, uniek in de wereld! Alles wat
betrekking heeft tot de automobiel en het wegvervoer sedert 1895 is vertegenwoordigd te Mahymobiles.
Elk voertuig heeft een verhaal of een anekdote, en alles straalt passie uit.
U bent op zoek naar een originele plaats? U organiseert een rally, een bijeenkomst, een vergadering of een
Algemene Vergadering? Breng dan een dagje door te Mahymobiles en koppel het nuttige aan het aangename !
Onze faciliteiten zijn ideaal, zowel voor een ontspannend als een leerrijk bezoek: geleid bezoek van het museum,
onthaal koffie of ontbijt, lunch met traiteur, proeverij regionaal bier, enz…
Het team van Mahymobiles zorgt voor een gepersonaliseerde offerte, zodat uw dag een succes wordt.
Kleine historiek van de Mahy verzameling:
Toen Ghislain Mahy in 1944 een Ford T kocht, vermoedde hij niet dat dit het eerste stuk was van een
verzameling die tegen het jaar 2000 zou uitgroeien tot een duizendtal auto’s. Gedurende een halve eeuw werd
deze collectie stilaan wereldberoemd in het voormalige “Wintercircus” te Gent.
Een selectie van 200 mechanische juweeltjes werd in 1986 overgebracht naar « Autoworld » te Brussel. Daar
pronken ze nog steeds in dit befaamde museum van het Jubelpark.
In 1997 kocht de stad Leuze-en-Hainaut de oude fabrieksgebouwen Ernaelsteen met de bedoeling er een
automuseum op te richten. Dit was meteen het startschot voor Mahymobiles waar momenteel meer dan 300
voertuigen permanent tentoongesteld staan. Dit prachtig en ongeëvenaard patrimonium toont de spectaculaire
evolutie van de automobiel over zo'n 125 jaar: oldtimers, auto’s uit films en stripverhalen, cabriolets, limousines,
reisberlines, prototypes, populaire wagens, brandweerwagens, bussen, bestelwagens, pedaalauto’s,
stoomvoertuigen, koetsen, sleeën...
En veel meer nog... speelgoed uit vervlogen tijden en honderden schaalmodellen, fietsen en moto’s, een mini
piste met go-karts voor de kinderen, een galerij gewijd aan de evolutie van de carrosserie en de raids. Geniet
eveneens van het prachtig uitzicht op een deel van de "reserves": droom van iedere bezoeker om verborgen
schatten te ontdekken. Dankzij de onuitputtelijke reserves (500 stuks) verandert de tentoonstelling regelmatig.
Geef de boodschap door en kom ons bezoeken te Leuze-en-Hainaut.
Openingstijden 2019
Voor individuele bezoekers:
April, mei, juni & september: donderdagen en zaterdagen van 13
tot 17u, zondagen en feestdagen van 10 tot 17u.
Juli & augustus: van donderdag tot en met maandag van 10 tot 17u.
Laatste toegang 1 uur voor sluitingstijd.

Voor groepen:
Naast de openingstijden hiernaast vermeld,
kan het museum, enkel op afspraak, alle
dagen geopend worden voor groepen van
minimum 25 personen.

Geleide bezoeken: enkel op afspraak, in NL, FR of EN.
Bijzonderheden: museum toegankelijk voor rolstoelgebruikers, shop Mahymobiles.
Cafetaria: lunch, traiteur dienst, picknick toegelaten mits aankoop van de dranken ter plaatse.
Parking: grote en ruime gratis parking ter beschikking voor auto’s en autocars
Toegang per auto: A8-E429 afrit n° 31 Leuze-en-Hainaut/Frasnes, volg de N60 richting Leuze. Aan het rondpunt
neemt U rechtsaf richting Tournai (N7) gedurende 1,5 km. Onmiddellijk na het tankstation « Total » links af.
OPGELET! De spoorweg niet oversteken, maar rechtdoor in de “Rue Erna” tussen het tankstation “Total” en de
spoorweg. Rechtdoor gedurende 250 m, parking Mahymobiles links.
Begeleiding per GPS: Rue Erna of Rue des Fabriques intikken of Lat. : 50°35’55.05’’N Long : 3°36’31.94’’E.
Toegang per trein: lijn Schaarbeek - Moeskroen, station Leuze. Wandel door de tunnel onder de spoorweg, en
volg het voetpad langs de spoorweg (rue des Fabriques = rue Erna). Het museum bevindt zich 800m van het
station.
Afstand van Leuze-en-Hainaut tot: Antwerpen 120 km, Brussel 80 km, Dunkerque 120 km, Gent 59 km,
Liège 180 km, Lille 45 km, Tournai 20 km, Valenciennes 30 km.
In de nabijheid: Archéosite d’Aubechies, Kasteel van Beloeil, Hospitaal Notre Dame de la Rose, Park Pairi Daiza,
Kasteel van Attre, Museum « La vie Rurale » (Huissignies), Park Edingen, Doornik...
MAHYMOBILES ASBL
Rue Erna 3
B 7900 Leuze-en-Hainaut

Tel. : +32(0)69/35.45.45
Email : info@mahymobiles.be

Indien afwezig Tel. :+32.(0)477/91.17.68
Fax. : +32.(0)69/35.44.83
Website : www.mahymobiles.be

Toegangstarieven Mahymobiles 2019
Van 1 april tot en met 30 september:
Individueel Groepen van minimum 15 personen
Volwassenen
8,00 €
6,00 €
Kinderen – 12 jaar
5,00 €
4,00 €
Geleid bezoek enkel op afspraak: supplement van 50,00 € per groep,
maximum 50 personen per gids, duur 1 uur.
De daguitstappen
voor groepen min. 25 p.

Sites & restaurants

Aanbod cafetaria

Het forfait omvat
Drank maaltijd niet inbegrepen

Op ontdekking naar het
land van Leuze

Kasteel van Beloeil
Relais du Maréchal
Mahymobiles
Pack Bush-Mobiles
Mahymobiles
Taverne Trolls&Bush
Brouwerij Dubuisson
Pack Mahymobiles Mahymobiles
Gasthuis O.L.Vrouw met Le Tramasure
de Roos
Gasthuis OLVR
Pack Mahymobiles Mahymobiles
Kasteel van Attre
Moulin de la Hunelle
Kasteel van Attre
Pack Archéo-Mobiles
Archéosite

Na afspraak, enkel voor groepen Prijs / persoon

Onthaal koffie
koffie of thee
Onthaal met ontbijt 1
koffie of thee naar believen +1 ontbijtkoek
Onthaal met ontbijt 2
koffie of thee naar believen +2 ontbijtkoeken
Koffie pauze
koffie of thee + gebak
Proeverij regionale bieren Bush of Moinette of Rosam
Traiteur of lunch met belegde broodjes

De inkomgelden van de 2
sites, onthaal koffie, rondrit
per treintje en de maaltijd
De inkomgelden van de 2
sites, de maaltijd, proeverij
Bush bier

De inkomgelden van de 2
sites en de maaltijd
De inkomgelden van de 2
sites en de maaltijd

Type Forfait
Menu

Prijs gidsen

Aantal personen

Geldigheid

Groep 25 à 50 p

* Touristisch
* Gourmet
*VIP
* Boerenboterham
* Plattelandstafel
* Trolls&Bush
* Maaltijd 2 gangen
* Maaltijd 3 gangen

36,00 €
40,50 €
46,50 €
21,50 €
25,90 €
40,00 €
29,90 €
30,90 €

50,00 €
+ 50,00 €

50,00 €
+ 55,00 €

Van 1 april tot 31
oktober, alle
dagen.
Min 25- Max 100 Van 1/04 tot
Maximum 50 voor de
31/12, van dinsdag
brouwerij Dubuisson.
tot zaterdag
Min 25 – Max 100 Van 1 april tot 31
december

* Maaltijd 3 gangen

27,00 €

50,00 €

Min 25 – Max 50

Van 1 april tot 31
oktober

50,00 €

Min 25 – Max 80

Van 1 april tot 31
december

50,00 €

Min 25 – Max 120 Van 1 april tot 31
december

50,00 €

Min 25 – Max 100 Van 1 april tot 31
oktober

50,00 €

Min 25 – Max 55

Van 1 april tot 31
oktober

50,00 €

Min 25 – Max 50

Van 1 april tot 31
oktober

De inkomgelden van de 2
* Maaltijd 3 gangen
sites, proeverij Cervoise en de Moulin de la Hunelle
Mahymobiles
maaltijd
of Taverne Saint-Géry
Pack Mahymobiles –
Mahymobiles
De inkomgelden van de 2
* Menu “3 saveurs”
Brouwerij « des
Au Chaudron Légendes sites, de proeverij van
Maaltijd 2 gangen:
Légendes »
Brouwerij des
Quintine bier en de maaltijd
* Menu Brouwer
Site Quintine
Légendes
* Menu Quintine
Pack Mahymobiles –
Mahymobiles
De inkomgelden van de 2
* Plattelandstafel
Plattelandsmuseum van Moulin de la Hunelle
sites en de maaltijd
* Moulin Hunelle
Huissignies
Plattelandsmuseum
* Plattelandsmuseum
Pack Mahymobiles –
Mahymobiles
De inkomgelden van de 2
* Maaltijd 3 gangen
Internationaal Museum Moulin de la Hunelle
sites en de maaltijd
Luchtvaartbasis Chièvres Museum Chièvres
Pack Mahymobiles –
Mahymobiles
De inkomgelden, de maaltijd, * Maaltijd met traiteur
Brasserie à vapeur
Brouwerij Pipaix
proeverij en een fles bier 75cl in ht museum
* Tarieven cafetaria en menu’s: onder voorbehoud van wijzigingen gedurende het seizoen 2019.
2 restaurants naar keuze

Prijs /
pers.

2,00 € *
4,00 € *
5,00 € *
5,00 € *
2,50 à 3,00 € *
op aanvraag

50,00 €

Min 25- Max 100

31,50 €
op aanvraag

28,50 €
33,50 €
35,00 €
18,50 €
22,50 €
23,50 €
23,00 €
35,00 €

Steeds tot uw dienst voor bijkomende informatie of voor gepersonaliseerde offertes in de “Wallonie Picarde”.
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