Package Mahymobiles – Brasserie à Vapeur
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 met traiteur dienst.

14u30 : Geleid bezoek en proeverij te Pipaix in de “Brasserie à Vapeur”.

Oorsprong: 1785.
Modernisering: 1895.
De laatste stoombrouwerij ter wereld die
bier produceert met vintage apparatuur:
traditionele en natuurlijke ambachtelijke
bieren; opnieuw gefermenteerd in de fles
en niet gepasteuriseerd. Net als in het
verleden worden de platte riemen,
apparaten, transmissie en katrollen
aangedreven door een stoommachine
van 12 pk.

Praktische inlichtingen 2020
Naam package

Mahymobiles - Brasserie à Vapeur

Plaats

Leuze-en-Hainaut en Pipaix.
Afstand tussen de twee sites : 2 km (+/- 10 minuten).

Geldigheid van het forfait

Van april tot oktober, alle dagen, behalve dinsdag en woensdag.

De biersoorten

La Festiv’Ale : licht blond 5%/vol. 33cl
La saison de Pipaix : blond Amber, subtiel kruidig 6%/vol
La Vapeur en FOLIE : blond, weinig gekruid en hoppig 8%/vol
La Vapeur COCHONNE : zeer Amber en gekruid 9%/vol.

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.

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,….)
14u30 Geleid bezoek van de “brasserie à Vapeur” en proeverij.
10,00 € p/p
Enkel Engels of Frans!
1 gids per groep van maximum 60 personen
Duur van het bezoek : 2u.
De prijs omvat de proeverij + 1 fles naar keuze van 75cl om mee te nemen.
Capaciteit

Minimum 25 en maximum 60 deelnemers.

Parking

Mahymobiles: grote gratis privaat parking (auto’s & autocars).
Brasserie à Vapeur: op de Grote Plaats van Pipaix op 50m van de
brouwerij.

Bijzonderheden

Reservatie verplicht minstens 15 dagen voor de bezoekdatum.
De vermelde prijzen zijn geldig buiten de speciale evenementen en
thematische tentoonstellingen.
Mahymobiles : geleide bezoeken in het FR, NL, EN of IT.
Visites guidées à la Brasserie à vapeur : FR of EN.

Betaling

Reservaties

Adressen

Mahymobiles : in contanten of via de terminal Bancontact/Visa.
Brasserie à vapeur : enkel in contanten.



Mahymobiles





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 à vapeur

Rue du Maréchal 1 , B-7904 Pipaix
 Tél. +32(0)69/66.20.47 of GSM : +32(0)495/25.94.52
Site : www.vapeur.com  brasserie@vapeur.com

