Package Mahymobiles –
Hospitaal Onze-Lieve Vrouw
met de Roos
Van Leuze-en-Hainaut naar Lessen – dagprogramma:
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
Tramasure » te Lessen.

14u30 : Geleid bezoek van het Hospitaal Onze-Lieve Vrouw met de Roos.
Dit gasthuis is er een merkwaardige getuige van.
Het Hospitaal OLV-met-de-Roos werd gesticht in 1242
en is één van de laatste voorbeelden van een uitstekend
bewaard, volledig ziekenhuiscomplex Komt U het
klooster en de hospitaalgebouwen ontdekken, samen
met de andere nodige componenten voor een
zelfvoorzienende levenswijze: de hoeve, de tuinen, de
ijskelder en het kerkhof. De lichamelijke verzorging en
het zielenheil. Zeer rijke farmaceutische, medische en
kunstcollecties worden in hun authentieke kader
tentoongesteld. U vindt er originele chirurgische
instrumenten, maar ook religieuze kunstschatten,
portretten en rariteiten.
Het Lessense gasthuis, hoeve en tuinen zijn tot Belangrijk Patrimonium van Wallonië
uitgeroepen.

Praktische informatie 2018
Naam van de package

Mahymobiles-Hospitaal OLV met de Roos.

Plaats

Leuze-en-Hainaut en Lessen.
Afstand tussen de sites : 36 km, waarvan 20 km autosnelweg
(+/- 30 minuten).

Geldigheid van het forfait

Het hele jaar, behalve op maandag, enkel op reservatie.

Dagprogramma 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.

4,00 € p/p.
6,00 € p/p.
+ 50,00 € /groep

12u30 Restaurant « Le Tramasure »
Zelfde menu voor alle deelnemers van de groep.
Tweegangen menu, drank niet inbegrepen
Dagsoep
Kalfsvleesbrood met kersensaus, gebakken groentjes en kroketten
of
Driegangenmenu, drank niet inbegrepen
Dagsoep
Varkensgebraad met pickels, gebakken groentjes en kroketten
Vanille panna cotta met een coulis van rode vruchten

14,00 € p/p.

15,50 € p/p.

14u30 Geleid bezoek van het Hospitaal Onze-Lieve Vrouw met de Roos
1 gids per groep van 25 personen.
Capaciteit
Parking

6,90 € p/p.

+ 55,00 € /groep

Minimum 25 en maximum 100 bezoekers.
Mahymobiles : ruime privaat parking gratis (auto’s & autocars).
Hospitaal & restaurant te Lessen: parking autocar naast de AD
Delhaize, parking oldtimers binnenkoer Hospitaal OLV.

Bijzonderheden

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

Betaling

In contanten of via de terminal Bancontact/Visa aan het onthaal van
elke site (Mahymobiles, HNDR en Le Tramasure).

Reservaties

 Mahymobiles
Rue Erna 3, B - 7900 Leuze-en-Hainaut
+32(0)69/35.45.45
 info@mahymobiles.be Site : www.mahymobiles.be
Hôpital Notre-Dame à la Rose, Place Alix de Rosoît,
B-7860 Lessines Tel. +32(0)68/33.24.03 Fax : +32(0)68/26.86.57
info@notredamealarose.com
www.notredamealarose.com
Restaurant Le Tramasure, Porte d’Ogy 3, B-7860 Lessines
Tel.+32/(0)68/33.50.82 Fax :+32(0)68/33.50.84
letramasure@skynet.be
www.letramasure.be


Adressen

