Op ontdekking naar het land van Leuze
Van Beloeil naar Leuze-en-Hainaut – programma daguitstap:
10u00 : Onthaal (koffie & koekje) te Beloeil. Bezoek van het kasteel en de tuinen.

Het kasteel van Beloeil.
Het volledig bemeubelde kasteel, sinds de 14de
eeuw eigendom van de Prinsen de Ligne, herbergt
talrijke collecties (meubilair, boeken, schilderijen,
porselein…). De opmerkelijke bibliotheek is meer
dan 20.000 ingebonden boeken rijk. De franse tuin
biedt een harmonische afwisseling van water en
groen, van schaduw en licht en is 25 hectaren
groot.

12u00 : Lunch in de « Relais du Maréchal » (restaurant v/h domein van Beloeil).

14u30 : Maak een reis doorheen een eeuw automobielgeschiedenis te Mahymobiles.
Mahymobiles te Leuze-en-Hainaut.
De Mahy verzameling is beslist één van de
belangrijkste ter wereld, zowel qua kwantiteit (een
duizendtal voertuigen) als verscheidenheid. Wandel
doorheen de wereldgeschiedenis van de automobiel
van 1895 tot heden en ontdek de mechanische
kneepjes in de didactische zaal. Mahymobiles stelt u
verder voor de uitzonderlijke verzameling
miniaturen te ontdekken, de retrospectieve
tentoonstelling tweewielers, de mini-piste voor
kinderen, de galerij gewijd aan de evolutie van de
carrosserie en de raids.

Praktische Info 2017
Naam van de package

Op ontdekking naar het land van Leuze: Kasteel van Beloeil Relais du Maréchal – Mahymobiles.

Plaats

Beloeil en Leuze-en-Hainaut, 15 km tussen de 2 sites.

Geldigheid

Van 1 april tot en met 31 oktober.

Drie forfaits naar keuze

De forfaitaire prijs omvat de inkomgelden, de rondleidingen, de rondrit
met het treintje in het park van het kasteel van Beloeil, de maaltijd
(drank niet inbegrepen). Kostprijs afhankelijk van het gekozen menu.
Zelfde forfait voor alle leden van éénzelfde groep.

Forfait n° 1
35,00 € per persoon
+ 45,00 € gids Beloeil
+ 45,00 € gids Mahymobiles

Forfait toeristenlunch.
 Parmezaanse kaaskroketten op groen bedje.
 Kalkoen gebraad met champignonssaus, groentengratin en
aardappelkroketten.
 Warme appeltaart.

Forfait n° 2

Forfait fijnproevers lunch.

36,90 € per persoon
+ 45,00 € gids Beloeil
+ 45,00 € gids Mahymobiles
Forfait n° 3
39,90 € per persoon
+ 45,00 € gids Beloeil
+ 45,00 € gids Mahymobiles

Capaciteit





Perzik met tonijn met verse salade.
Rundscarbonade met bruine Moinette, salade en frieten “pont
neuf”.
Dame blanche.

Forfait VIP.

 Schotel met paté en “croûte Richelieu” en uien confituur.
 Sorbet.
 Varkensmignonette “sauce chasseur”, gekarameliseerde appel
met veenbessen en aardappelen pancakes.
 Chocolademousse.

Minimum 25 en maximum 100 personen.
1 gids per groep van maximum 45 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. Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Rondleidingen in het NL of het FR.

Bereikbaar

Beloeil: E 42, afrit 27 of 28.

Reservaties

 Château de Beloeil, Rue du Château 11, B-7970 Beloeil

+32/(0)69/68.94.26
 +32/(0)69/68.87.82
 fondschateaudebeloeil@skynet.be

Adressen andere sites

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

