Package Mahymobiles –
Brouwerij “des Légendes”
Van Leuze-en-Hainaut naar Ellezelles – dagprogramma:
10u00: Maak een reis doorheen een eeuw automobiel geschiedenis.
Er was eens ... de Mahy verzameling,
ongeëvenaard door haar veelzijdigheid, uniek in
de wereld! Oldtimers, auto's uit films,
brandweerwagens, bussen, chassis, miniatuur
auto's, pedaalwagentjes, fietsen, moto's, stoom
machines, koetsen... alles wat betrekking heeft met
het wegvervoer sedert 1895 wordt weergegeven in
Mahymobiles door middel van 300 voertuigen.
Elk voertuig heeft een verhaal of een anekdote, en
alles straalt passie uit.

12u30 : Middagmaal in het museum of te Ellezelles « Au Chaudron des Légendes”

14u30 : Geleid bezoek en proeverij in de brouwerij “des Légendes”
Site Quintine.
De Brouwerij “des Légendes” brengt traditie en
technologie samen om hoge gistingsbieren te
creëren die rijk zijn aan smaak.
Onze bieren worden uitsluitend gebrouwen met
hoogwaardige ingrediënten: mout, hop, gist en
zuiver water. Ze zijn allen natuurlijk en bevatten
geen additieven.
100 % streekproduct, van het land naar het glas.
Geniet van het « Heksenbier » te Ellezelles !

Praktische informatie 2020
Naam van de package

Mahymobiles - Brouwerij “des Légendes”.

Plaats

Leuze-en-Hainaut en Ellezelles.
Afstand tussen de sites : 22 km, +/- 30 minuten.

Geldigheid van het forfait Van april tot oktober, alle dagen, behalve dinsdag en woensdag.
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.
8,00 € p/p.
+ 50,00 € /groep

12u30 Middagmaal in het museum met traiteur
vanaf 25,00 € p/p.
Verschillende menus beschikbaar op aanvraag (barbecue, warm of koud buffet,
dagsoep + gerecht, ....)
of
Restaurant « Au Chaudron des Légendes »
Verschillende menus beschikbaar op aanvraag:
www.brasseriedeslegendes.be
lechaudrondeslegendes@gmail.com
(Gilles & Félix)
14u30 Geleid bezoek van de brouwerij en proeverij.
1 gids per groep van 60 personen. Max. 60 pers. per geleid bezoek van de brouwerij.
Bezoek « Traditie »: één streekbier van 33cl naar keuze 5,50 € p/p.
Groep <20 pers. 110,00 €/groep
of
Bezoek « Prestige »: 4 streekbiertjes van 16cl + een geschenk 10,00 € p/p.
Groep <20 pers. 200,00 €/groep
Capaciteit
Parking
Bijzonderheden

Betaling

Minimum 25 en maximum 120 bezoekers.
Mahymobiles en Brouwerij des Légendes: ruime privaat parking
gratis (auto’s & autocars).
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, FR en EN.
In contanten, aan het onthaal van elke site.
Bancontact / Visa: enkel beschikbaar in de Brouwerij.

Faktuur maaltijd en bezoek verkrijgbaar op aanvraag.
Reservaties



Rue Erna 3, B - 7900 Leuze-en-Hainaut
+32(0)69/35.45.45.
+32(0)69/35.44.83.

info@mahymobiles.be Site : www.mahymobiles.be
Brasserie des Légendes Site Quintine et Restaurant
« Au Chaudron des Légendes »
Rue Guinaumont 75, B-7890 Ellezelles
Tel. +32(0)499/039628
www.brasseriedeslegendes.be
lechaudrondeslegendes@gmail.com (Gilles & Félix)


Adressen

Mahymobiles

