Pack Archéo-Mobiles : Een reis in de tijd…
van het neolitisch tijdperk tot het mechanisch tijdperk
De Archeosite van Aubechies

De Archeosite stelt u een volledige
onderdompeling in ons verleden voor en
geeft u de gelegenheid om van het
Neolithicum tot aan de Gallo-Romeinse
periode te reizen. Dit openlucht museum
omvat een geheel van voor historische
woningen die aan de hand van
archeologische gegevens
gereconstrueerd werden. Een 2de
parcours is gericht op de Romeinse
periode met een tempel, een necropolis
en een villa. De bezoekers kunnen
eveneens een Cercoise proeven,

gewaardeerde drank van de Galliërs.

Restaurant naar keuze :
La Taverne St.-Géry te Aubechies
of
Moulin de la Hunelle te Chièvres

Mahymobiles Automobiel Museum

De Mahy verzameling is uniek ter wereld,
zowel wat de verscheidenheid betreft als wat
het aantal voertuigen aangaat (een duizendtal).
Wandel doorheen een eeuw automobiel
geschiedenis en ontdek meer dan 270
oldtimers, permanent tentoon-gesteld te
Leuze-en-Hainaut. Mahymobiles stelt u verder
voor de uitzonderlijke verzameling miniaturen
te ontdekken, de retrospectieve
tentoonstelling tweewielers en motorfietsen,
de galerij gewijd aan de evolutie van de
carrosserie en de grote wereldraids.

Praktische informatie 2018
Naam package

Archéo-Mobiles
Een reis in de tijd…van het neolitisch tijdperk tot het mechanisch tijdperk.

Localisatie

Aubechies-Beloeil en Leuze-en-Hainaut.

Geldigheid

Het hele jaar, enkel op reservatie.

Programma

09u00: Geleid bezoek van de Archéosite en proeverij van een streekbiertje
“Cervoise”
12u30: Maaltijd Restaurant
La Taverne St.-Géry of
Moulin de la Hunelle
Driegangenmenu, drank niet inbegrepen
14u30: Geleid bezoek van het Automobiel Museum Mahymobiles
16u30: Einde van de dag.

Forfait omvat

Inkomgelden, geleide bezoeken, de proeverij Cervoise bier en de maaltijd.

Kostprijs

31,50 € per persoon met maaltijd in het restaurant Moulin de la Hunelle
+ 50,00 € gids Mahymobiles (groep maximum 50 personen)

Aantallen

Minimum 25 en maximum 80 bezoekers.

Toegankelijkheid

Archéosite: Autosnelweg E19/E42, afrit Quevaucamps/Beloeil
Mahymobiles: A8/E429, afrit n° 31 Frasnes/Leuze.

Begeleiding per GPS Voor Mahymobiles, « Rue des Fabriques » intikken (= Rue Erna).
Lat. : 50°35’55.05’’N Long : 3°36’31.94’’E
Afstand tussen sites

Archéosite – Mahymobiles: 11 km, 15 minuten.

Parking

Ruime privaat parking bij elke halte (wagens & autocars).

Bijzonderheden

Reservering verplicht ten minste 15 dagen vóór de bezoeksdatum.
De prijzen zijn enkel geldig buiten de periodes van bijzondere organisaties.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Geleide bezoeken in het NL of in het FR.
Volgorde van de bezoeken kan worden omgewisseld.

Verplichte reservatie  Archéosite Rue de l’Abbaye 1Y

+32/(0)69/67.11.16

+32/(0)69/67.11.77
 contacts@archéosite.be

B-7972 Aubechies

Betaling

In contanten of via Bancontact/Visa aan het onthaal van elke site.

Web

http://www.archeosite.be
http://www.mahymobiles.be
Mahymobiles, rue Erna 3, 7900 Leuze-en-Hainaut, Tél. 069/35.45.45
La Taverne St.-Géry, Place 2, 7972 Aubechies, Tél. 069/67.12.74
Moulin de la Hunelle, Rue d’Ath 90, 7950 Chièvres, Tel. 068/65.67.67

Adressen

