Package Mahymobiles –
Internationaal Museum van de
Luchtvaartbasis van Chièvres
Van Leuze-en-Hainaut naar Chièvres – dag programma :
10u00: Maak een reis doorheen een eeuw automobiel geschiedenis.
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
tentoongesteld
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.

12u30 : Restaurant
« Le Moulin de la Hunelle »
te Chièvres.

14u30 : Geleid bezoek van het Internationaal Museum van de
Luchtvaartbasis te Chièvres
Het
museum biedt
een verkorte
geschiedenis van de aanwezigheid van de
luchtvaart op het grondgebied van de stad
Chièvres. Alles begint in 1917 met de
bezetting van het terrein door de Duistsers.
Tijdens de 2de wereldoorlog van 1940 tot
1944, wordt de basis opnieuw bezet door
de Duitsers en hun Italiaanse bondgenoten.
De basis wordt later bevrijd door de
Amerikanen en door hen bezet tot 1945.
Van 1947 tot 1964 wordt de basis geleid
door de Belgische luchtmacht. Het bezoek
eindigt met de aktuele aanwezigheid van
de NAVO-troepen, de "80th maintenance
group of the US Air Force".

Praktische informatie 2017
Naam van de
daguitstap
Plaats

Mahymobiles - Internationaal Museum van de
Luchtvaartbasis van Chièvres.
Leuze-en-Hainaut en Chièvres.
Afstand van Leuze naar Chièvres (restaurant): 18 km, +/- 25 minuten.
Afstand van het restaurant naar de luctvaartbasis : 3 km.

Geldigdheid forfait Van 1 april tot 31 oktober, alle dagen, op reservatie.
Dag programma en prijs per persoon :
10u00 Onthaal met koffie en ontbijtkoek te Mahymobiles
(Facultatief)
10u30 Geleid bezoek van Mahymobiles
1 gids per groep van 50 personen.
12u30 Restaurant « Le Moulin de la Hunelle »
Driegangen menu, drank niet inbegrepen

4,00 € p/p
6,00 € p/p
+ 45,00 € /groep
14,00 € p/p

Zelfde menu voor alle deelnemers van de groep.
Voorgerecht naar keuze :
Koninginnehapje met paddestoelen
of
Dagsoep
Hoofdgerecht naar keuze :
Balletjes met tomatensaus, salade en gebakken aardappelen
of
Gebraden kalkoen met dragon, geroosterde tomaat en aardappelkroketten
Dessert naar keuze :
Appeltaart
of
Vanillepudding met speculoos

14u30 Geleid bezoek Internationaal Museum Luchtvaartbasis te Chièvres

2,00 € p/p

Capaciteit

Minimum 25 en maximum 55 personen.

Parking

Ruime privaat parking gratis bij elke halte (auto’s & autocars).

Bijzonderheden

Reservatie verplicht minstens 15 dagen voor de bezoekdatum. De vermelde prijzen
zijn geldig buiten de speciale evenementen en thematische tentoonstellingen.
Rondleidingen in het NL, FR en GB.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Betaling

In contanten aan het onthaal van elke site (geen terminal Bancontact/Visa).

Reservaties

 Dienst van Tourisme van de stad Chièvres

Adressen

Grand Place 10, B - 7950 Chièvres

+32/(0)68/64.59.61.
 +32/(0)68/64.59.61
 e.nisolle.otchievres@gmail.com of m.bonge.otchievres@gmail.com
www.officedutourismechievres.be
Mahymobiles, Rue Erna 3, B-7900 Leuze-en-Hainaut
Tel. +32(0)69/35.45.45 www.mahymobiles.be
mahymobiles@skynet.be
Base Aérienne de Chièvres, Chaussée de Saint-Ghislain 16, B-7950 Chièvres. Tel.
+32/(0)68/65.86.08 www.mibac.be
d.leleu@skynet.be
Restaurant Le Moulin de la Hunelle, Rue d’Ath 90, B-7950 Chièvres
Tel.+32/(0)68/65.67.67 Fax.+32(0)68/65.67.50 www.moulin-de-la-hunelle.be

