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.
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.

Praktische Info 2020
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 april tot en met oktober, alle dagen behalve dinsdag en woensdag.

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
40,50 € per persoon
+ 50,00 € gids Beloeil
+ 50,00 € gids Mahymobiles

Toeristische lunch.
• Pâté en croûte Richelieu met seizoensgebonden jam
• Gebraden kalkoen met grootmoeder saus, warme groenten en
kroketten
• Warme appeltaart

Forfait n° 2

Gourmet lunch.

• Perzik met tonijn
• Rundscarbonnade à la Moinette, salade en frieten
• Dame blanche met echte chocolade

45,00 € per persoon
+ 50,00 € gids Beloeil
+ 50,00 € gids Mahymobiles
Forfait n° 3

VIP Lunh.

•
•
•
•

50,50 € per persoon
+ 50,00 € gids Beloeil
+ 50,00 € gids Mahymobiles

Ganzelever uit de streek met seizoengebonden jam
Sorbet
Zalmhaasje met bearnaise, seizoensgroenten en kroketten
Chocolademousse
(dranken niet inbegrepen)

Koffie: supplement van 2,50 € per persoon

Capaciteit

Minimum 25 en maximum 100 personen.
Mahymobiles : 1 gids per groep van maximum 50 personen.
Kasteel : 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
Concact persoon : Mevrouw Isabelle Cachoire

Adressen andere sites

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

