Package Mahymobiles –
Plattelandsmuseum van Huissignies
Van Leuze-en-Hainaut naar Huissignies – 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 van het Plattelandsmuseum van Huissignies
of restaurant « Le Moulin de la Hunelle » te Chièvres.

14u30 : Geleid bezoek van het Plattelandsmuseum van Huissignies.
De sporen van het plattelandsleven en de
ambachten van vroeger verdwijnen heel
snel. Bezorgd om de getuigenissen van het
harde plattelandsleven en de sleur van toen
te bewaren werd, in 1980, de “Vereniging
voor het behoud van het Erfgoed”
opgericht. Vijf jaar later opende het
Plattelandsmuseum, waar alle authentieke
facetten van het leven van onze voorouders
worden weergegeven. Het bezoek eindigt
in de “Barbechin”, een echte oude
staminee, waar je kan genieten van een
streekbiertje.
Ontdek meer dan 40 volledig ingerichte zalen en ateliers. In deze prachtig gerestaureerde boerderij
herleeft het collectief geheugen van het zware leven van onze voorouders. Het museum omvat zowel de
landbouw en ambachtelijke activiteiten, als de gevarieerde aspecten van het familiaal,
gemeenschappelijk en cultureel leven.

Praktische informatie 2018
Naam van de daguitstap

Mahymobiles – Plattelandsmuseum van Huissignies.

Plaats

Leuze-en-Hainaut, Huissignies en Chièvres.
Afstand van Leuze-en-Hainaut naar Huissignies: 16 km, +/- 20 minuten

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 Maaltijd in het Plattelandsmuseum van Huissignies.

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

Zelfde menu voor alle deelnemers van de groep.

Aperitief : schuimwijn of kir.
1,50 € p/p
Warme maaltijd + koffie, dranken niet inbegrepen : naar keuze:
15,00 € p/p
- Gebraden ham, zoetzure saus, seizoengroenten, kroketten of aardappelgratin.
- Ardeens Varkensgebraad met saus op grootmoeder’s wijze, courgettengratin of seizoengroenten,
kroketten of aardappelgratin.
- Gevulde kalkoen, assortiment fruit, kroketten of aardappelgratin.
Menu “lage kostprijs”: het plattelandsbord + brood + koffie
9,00 € p/p
of Maaltijd in restaurant « Le Moulin de la Hunelle » te Chièvres.
Driegangen menu, drank niet inbegrepen

14,00 € p/p

Zelfde menu voor alle deelnemers van de groep.
Voorgerecht naar keuze : Knapperig hapje met paddestoelen of Dagsoep
Hoofdgerecht naar keuze :
Koninginnehapje met aardappel purée of
Varkensgebraad “à l’berdouille” (specialiteit uit Bergen), salade aardappelkroketten
Dessert naar keuze : Appeltaart of Vanillepudding met speculoos

14u30 Geleid bezoek van het Plattelandsmuseum van Huissignies

2,50 € p/p

16u00-16u30: Vieruurtje: taart + koffie (Facultatief)

3,00 € p/p

Capaciteit

Minimum 25 en maximum 100 personen.

Parking

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

Bijzonderheden

Betaling
Reservaties

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

In contanten aan het onthaal van elke site.
Bancontacct/Visa enkel beschikbaar te Mahymobiles.

 Mahymobiles
Rue Erna 3, B – 7900 Leuze-en-Hainaut
+32/(0)69/35.45.45
 info@mahymobiles.be
www.mahymobiles.be


Adressen

Musée de la Vie Rurale, Rue Augustin Melsens 28, B-7950 Huissignies.
Tél. +32/(0)69/68.94.00 musee.vierurale@skynet.be

www.officedutourismechievres.be/otchievres/MuseeVieRurale.asp
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
info@hunelle.be

