Voor advies en reservaties neem contact op met Sonia of Blandine
+32(0)82/22.28.70 - info@dinant-tourisme.be
COMBI-TICKETS met maaltijd in de abdij van Maredsous

1. ABDIJ EN BOOTTOCHT : Abdij van Maredsous + maaltijd + rondvaart (2U) op de Maas
2. RAILBIKES EN BIEREN : railbike + maaltijd + Abdij van Maredsous + Railbike + Brouwerij Caracole
3. MOSTERDFABRIEK EN ABDIJ OF TUINEN: Mosterdfabriek Bister + + maaltijd + Abdij van Maredsous OF
Tuinen van Annevoie.
4. ABDIJ, KASTEEL-TUINEN EN BOOTTOCHT: Kasteel-tuinen van Freÿr + Abdij van Maredsous + maaltijd +
rondvaart op de Maas 45’
5. ABDIJ, TUINEN EN MOLIGNEE: Tuinen van Annevoie + Maaltijd + Abdij van Mardesous + slakkenkwekerij
van Warnant
6. ABDIJ EN NATUUR: Abdij van Maredsous + maaltiid + natuurwandeling
7. ABDIJ, KASTEEL EN BOOTTOCHT: Kasteel van Vêves + Abdij van Maredsous + maaltijd + rondvaart op
de Maas 45’
8. ABDIJ EN CITADEL : Abdij van Maredsous + maaltijd + Citadel van Dinant
9. DE BETOVERENDE VALLEI VAN DE MOLIGNEE : Molignée Railbike + Slakkendwekerij van Warnant +
maaltijd + Abdij van Maredsous
10. DE BOCQ EN DE MOLIGNEE, EEN WANDELING DOOR DE 19de EEUW : brouwerij du Bocq +
broodmaaltijd + Abdij van Maredsous + railbike
11. ABDIJ, RAILBIKE EN TUINEN: Railbike + bezoek aan de abdij van Maredsous + broodmaaltijd + Tuinen
van Annevoie
12. PROEVEN EN SPORT IN HET HOGE MAASGEBIED : railbike + Slakkenkwekerij van Warnant +
broodmaaltijd + Brouwerij Caracole
13. ABDIJ EN RAILBIKE : railbike + broodmaaltijd + bezoek aan de abdij

1. ABDIJ EN BOOTTOCHT

(01/04 > 31/10)

10.00 : Abdij van Maredsous : Welkom (kopje koffie en
gebakjes) in de cafetaria van het St-Joseph onthaalcentrum (30
min.).
10.30: Bezoek van de abdij van Maredsous (1u15).
Met een gids vertrekt u vanuit het onthaalcentrum op een
ontdekkingswandeling van geschiedenis, cultuur en architectuur van
de in 1872 gestichte benedictijnenabdij van Maredsous. De gids
leidt u van het onthaalcentrum naar de kerk, vervolgens langs de
bibliotheek, het kerkhofje en u krijgt ook een uitleg over de
producten van de abdij

11.45 : Middagmaaltijd (1u30) : Abdij van Maredsous (gelieve uw keuze aan te kruisen)
Menu: Aperitief (Kwartpint Maredsous blond met traditionele kaas)

Stoofvlees met donker Maredsousbier en frietjes Schnitzel chef-kok saus, pureeroosjes en
mesclunsalade Varkensgebraad met champignonsaus, gratin dauphinois en gestoofde seizoengroenten.
Mousse van Belgische chocolade met schilfertjes  De ontdekkingsschotel (een waaier van gebakjes,
chocolademousse en slagroom)  Duo van taarten uit de Maredsousbakkerij.
Menu geserveerd met een glas wijn en een glas water tijdens de maaltijd.
Voor kinderen (-12 jaar) menu : : Vleesballetjes met tomatensaus of koninginnenhapje +frietjes + een soft
drank +ijsje.

13.15 : Vertrek naar Dinant

14.15 : Boottocht op de Maas met Dinant Evasion:
Dinant – Anseremme – Freyr (H/T 2U).
Wondermooie landschappen onthullen zich langs de oevers
van de Maas. De boot leidt u tot Anseremme, door een
sluis, tot aan het domein van het kasteel van Freyr. Al
slenterend op het water, kunt u schilderachtige eilandjes
ontdekken en indrukwekkende rotsplooiingen bewonderen.

16.15 : Einde van het programma

TARIEF

(min. 20 pers.)

:

Volwassenen : 44,40 €/p. - kind. (> 12 jaar) : 25,15 €/p.

Drank inbegrepen.

Gratis deelname voor de bestuurder.
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.
Menu : éénzelfde menu per groep. Alle bijkomende dranken zijn te betalen aan de kassa.

2. RAILBIKES EN BIEREN

(01/01 > 31/12)

10.30 : Railbikes van de Molignée : vertrek in Falaën richting
Maredsous (30 min.) + wandeling via tunnel tot het St.Jozef
Onthaalcentrum van Maredsous (30 min.)
Ontdek deze vrolijke spoorwegfietsen en fiets op je eigen tempo op de
oude spoorweg die langs de beeldschone vallei van de Molignée
slingert.

11.30 : Bezoek van de abdij van Maredsous.
Met een gids vertrekt u vanuit het onthaalcentrum op een
ontdekkingswandeling van geschiedenis, cultuur en architectuur van
de in 1872 gestichte benedictijnenabdij van Maredsous. De gids leidt
u van het onthaalcentrum naar de kerk, vervolgens langs de
bibliotheek, het kerkhofje en u krijgt ook een uitleg over de
producten van de abdij

12.45 : Middagmaaltijd (1u15 min) : Abdij van Maredsous (gelieve uw keuze aan te kruisen)
Menu: Aperitief (Kwartpint Maredsous blond met traditionele kaas)

Stoofvlees met donker Maredsousbier en frietjes Schnitzel chef-kok saus, pureeroosjes en
mesclunsalade Varkensgebraad met champignonsaus, gratin dauphinois en gestoofde seizoengroenten.
Mousse van Belgische chocolade met schilfertjes  De ontdekkingsschotel (een waaier van gebakjes,
chocolademousse en slagroom)  Duo van taarten uit de Maredsousbakkerij.
Menu geserveerd met een glas wijn en een glas water tijdens de maaltijd.
Voor kinderen (-12 jaar) menu : : Vleesballetjes met tomatensaus of koninginnenhapje +frietjes + een soft
drank +ijsje.

14.00 : Terug via de tunnel naar de railbikes (30 min.).
14.30 : Terugreis met de railbikes van Maredsous naar Falaën (30min.).

15.45 : Brouwerij Caracole: begeleid bezoek van een
pittoreske ambachtelijke brouwerij, gevolgd door een proeverij
van vier karaktervolle bieren, nog op houtvuur gebrouwen, zoals
de stichters van de brouwerij in de 18de eeuw het deden !.

17.15 : Einde van het programma

TARIEF

(min. 20 pers.)

:

Volwassenen : 39,50 €/p. - kind. (> 12 jaar) : 19,85 €/p.

Drank inbegrepen.

Gratis deelname voor de bestuurder.
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.
Menu : éénzelfde menu per groep. Alle bijkomende dranken zijn te betalen aan de kassa.

3. MOSTERDFABRIEK EN ABDIJ OF TUINEN

(01/04 > 31/10)

10.00 : Mosterdfabriek Bister “L’Impériale”
Koffieonthaal: koffie en gebakjes.

10.30 : Bezoek van de Mosterdfabriek Bister “L’Impériale”
Uiteenzetting over de geschiedenis van het bedrijf en de fabricatie
van mosterd, Pickels en fijneg groentjes op azijn. Proeven van de
producten, geschenkje, ….

12.30 : Middagmaaltijd (1u30) : Abdij van Maredsous (gelieve uw keuze aan te kruisen)
Menu: Aperitief (Kwartpint Maredsous blond met traditionele kaas)

Stoofvlees met donker Maredsousbier en frietjes Schnitzel chef-kok saus, pureeroosjes en
mesclunsalade Varkensgebraad met champignonsaus, gratin dauphinois en gestoofde seizoengroenten.
Mousse van Belgische chocolade met schilfertjes  De ontdekkingsschotel (een waaier van gebakjes,
chocolademousse en slagroom)  Duo van taarten uit de Maredsousbakkerij.
Menu geserveerd met een glas wijn en een glas water tijdens de maaltijd.
Voor kinderen : : Vleesballetjes met tomatensaus of koninginnenhapje +frietjes + een soft drank +ijsje.

14.30: 2 opties :
OPTIE 1:
14.30 : Bezoek van de abdij van Maredsous (1u15).
Met een gids vertrekt u vanuit het onthaalcentrum op een
ontdekkingswandeling van geschiedenis, cultuur en architectuur van
de in 1872 gestichte benedictijnenabdij van Maredsous. De gids
leidt u van het onthaalcentrum naar de kerk, vervolgens langs de
bibliotheek, het kerkhofje en u krijgt ook een uitleg over de
producten van de abdij.
16.00: dégustatie (bier en kaas).

OPTIE 2 :
14.30: vertrek naar Annevoie
15.00: De Tuinen van Annevoie : Vrij bezoek (1u30). Laat
u verrassen door deze magische plek waar de met liefde door
de mens geboetseerde natuur al haar charme ontluikt:
eindeloze dreven, tientallen watervalletjes en fonteinen,
vijvers en meertjes en majestueuze, symmetrische
bomenrijen …

TARIEF

(min. 20 pers.)

:

Bister + abdij : Volwassenen : 43,10 €/p. - kind. (> 12 jaar) : 25,30 €/p.
Bister + Annevoie : Volwassenen : 44,50 €/p. - kind. (> 12 jaar) : 25,90 €/p.
Drank inbegrepen.
Gratis deelname voor de bestuurder.
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.
Menu : éénzelfde menu per groep. Alle bijkomende dranken zijn te betalen aan de kassa.
Begeleid bezoek van de tuinen (55€).

4. ABDIJ, KASTEEL-TUINEN EN BOOTTOCHT

(01/04 > 31/10)

10.00 : Kasteel en de tuinen van Freÿr: Vrij bezoek van het kasteel (1u30)
(begeleid bezoek optioneel)
Ontdek dit fascinerend kasteel met de allures van Versailles(16e-17e eeuw).
Maak kennis met de intimiteit van de tuinen, het gemurmel van de fonteinen,
het parfum van de 300 jaar oude sinaasappelbomen, het grandioze panorama
en de labyrinten van haagbeuken(6km). Het Rococopaviljoen zal u betoveren
door zijn verfijnde decoratie.
11.45: vertrek naar de Abdij van Maredsous

12.30 : Middagmaaltijd (1u30) : Abdij van Maredsous (gelieve uw keuze aan te kruisen)
Menu: Aperitief (Kwartpint Maredsous blond met traditionele kaas)

Stoofvlees met donker Maredsousbier en frietjes Schnitzel chef-kok saus, pureeroosjes en
mesclunsalade Varkensgebraad met champignonsaus, gratin dauphinois en gestoofde seizoengroenten.
Mousse van Belgische chocolade met schilfertjes  De ontdekkingsschotel (een waaier van gebakjes,
chocolademousse en slagroom)  Duo van taarten uit de Maredsousbakkerij.
Menu geserveerd met een glas wijn en een glas water tijdens de maaltijd.
Voor kinderen : : Vleesballetjes met tomatensaus of koninginnenhapje +frietjes + een soft drank +ijsje.

14.00 : Bezoek van de abdij van Maredsous (1u15).
Met een gids vertrekt u vanuit het onthaalcentrum op een
ontdekkingswandeling van geschiedenis, cultuur en architectuur van
de in 1872 gestichte benedictijnenabdij van Maredsous. De gids leidt
u van het onthaalcentrum naar de kerk, vervolgens langs de
bibliotheek, het kerkhofje en u krijgt ook een uitleg over de
producten van de abdij.

15.30: Vertrek naar Dinant

16.00 : Boottocht op de Maas met Dinant Evasion: Dinant –
Anseremme (H/T 45’).
Wondermooie landschappen onthullen zich langs de oevers van
de Maas. Al slenterend op het water, kunt u schilderachtige
eilandjes ontdekken en indrukwekkende rotsenplooiingen
bewonderen.

16.45: Einde van het programma

TARIEF

(min. 20 pers.)

:

Volwassenen : 42,50 €/p. - kind. (> 12 jaar) : 17,40 €/p.

Drank inbegrepen.

Gratis deelname voor de bestuurder.
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.
Menu : éénzelfde menu per groep. Alle bijkomende dranken zijn te betalen aan de kassa.
Begeleid bezoek van het kasteel (60€). Max 25 pers. / gids.

5. ABDIJ, TUINEN EN MOLIGNEE
(01/04 > 31/10) – niet op zondag

09.30 : De Tuinen van Annevoie : Vrij bezoek (1u30). Laat u
verrassen door deze magische plek waar de met liefde door de
mens geboetseerde natuur al haar charme ontluikt: eindeloze
dreven, tientallen watervalletjes en fonteinen, vijvers en
meertjes en majestueuze, symmetrische bomenrijen …

11.45 : Middagmaaltijd (1u30) : Abdij van Maredsous (gelieve uw keuze aan te kruisen)
Menu: Aperitief (Kwartpint Maredsous blond met traditionele kaas)

Stoofvlees met donker Maredsousbier en frietjes Schnitzel chef-kok saus, pureeroosjes en
mesclunsalade Varkensgebraad met champignonsaus, gratin dauphinois en gestoofde seizoengroenten.
Mousse van Belgische chocolade met schilfertjes  De ontdekkingsschotel (een waaier van gebakjes,
chocolademousse en slagroom)  Duo van taarten uit de Maredsousbakkerij.
Menu geserveerd met een glas wijn en een glas water tijdens de maaltijd.
Voor kinderen : : Vleesballetjes met tomatensaus of koninginnenhapje +frietjes + een soft drank +ijsje.

13.00: Bezoek van de abdij van Maredsous (1u15).
Met een gids vertrekt u vanuit het onthaalcentrum op een
ontdekkingswandeling van geschiedenis, cultuur en architectuur van de
in 1872 gestichte benedictijnenabdij van Maredsous. De gids leidt u van
het onthaalcentrum naar de kerk, vervolgens langs de bibliotheek, het
kerkhofje en u krijgt ook een uitleg over de producten van de abdij

14.30 : Vertrek naar de slakkenkwekerij

15.00 : de Slakkenkwekerij van Warnant : bezoek van de kwekerij (45 min.) + kleine degustatie.
Met een gids ontdekt u de verschillende kweekfasen van slakken: de
paring, het leggen, het uitkomen en ten slotte de vetmesting. Kleine
degustatie.

16.00 : Einde van het programma

TARIEF

(min. 20 pers.)

:

Volwassenen : 42,50 €/p. - kind. (> 12 jaar) : 20,20 €/p.

Drank inbegrepen.

Gratis deelname voor de bestuurder.
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.
Menu : éénzelfde menu per groep. Alle bijkomende dranken zijn te betalen aan de kassa.
begeleid bezoek in Annevoie + 55 €.

6. ABDIJ EN NATUUR

(02/01 > 31/12)

09.00 : Abdij van Maredsous : Welkom (kopje koffie en
gebakjes) in de cafetaria van het St-Joseph onthaalcentrum (30
min.).

10.00: Natuurbezoek : met een “natuur” gids die bijeenhouder
is, vertrekt u op een ontdekkingswandeling van de natuur en
bijzondere landschappen. In de loop van het parcours krijgt u
uitleggingen over de verschillende vormen van de natuur
naargelang van de seizoenen.

13.00 : Middagmaaltijd (1u45) : Abdij van Maredsous (gelieve uw keuze aan te kruisen)
Menu: Aperitief (Kwartpint Maredsous blond met traditionele kaas)

Stoofvlees met donker Maredsousbier en frietjes Schnitzel chef-kok saus, pureeroosjes en
mesclunsalade Varkensgebraad met champignonsaus, gratin dauphinois en gestoofde seizoengroenten.
Mousse van Belgische chocolade met schilfertjes  De ontdekkingsschotel (een waaier van gebakjes,
chocolademousse en slagroom)  Duo van taarten uit de Maredsousbakkerij.
Menu geserveerd met een glas wijn en een glas water tijdens de maaltijd.
Voor kinderen : : Vleesballetjes met tomatensaus of koninginnenhapje +frietjes + een soft drank +ijsje.

OF Maredsousboterham (2 boterhammen + 1 bier)

15.00: Bezoek van de abdij van Maredsous (1u15).
Met een gids vertrekt u vanuit het onthaalcentrum op een
ontdekkingswandeling van geschiedenis, cultuur en architectuur van de
in 1872 gestichte benedictijnenabdij van Maredsous. De gids leidt u
van het onthaalcentrum naar de kerk, vervolgens langs de bibliotheek,
het kerkhofje en u krijgt ook een uitleg over de producten van de abdij

16.30 : Degustatie van bier en kaas van Maredsous (1 soft + 1 wafeltje voor kinderen).

TARIEF

(min. 20 pers.)

:

Met tweegangenmenu: Volwassenen : 41,40 €/p. - kind. (> 12 jaar) : 23,55 €/p.
Met boterham: Volwassenen : 25,60 €/p. - kind. (> 12 jaar) : 16,25 €/p.
Drank inbegrepen.

Gratis deelname voor de bestuurder.
Menu : éénzelfde menu per groep. Alle bijkomende dranken zijn te betalen aan de kassa.

7. ABDIJ, KASTEEL EN BOOTTOCHT

(01/04 > 01/11)

10.00 : Kasteel van Vêves: Welkom (kopje koffie en 1 koffiekoek)
in de mooiste zaal van het kasteel(30 min.).
10.30: Vrij bezoek van het kasteel (1u15) ( begeleid bezoek
optioneel voor max. 25 pers.)
Het kasteel van de schone slaapster, zoals het kasteel van Vêves
wel eens wordt genoemd, behoort tot de wonderen van Wallonië.
Het zal u verrassen door zijn warme, elegante sfeer. Het volledig
gemeubileerd feodaal kasteel is sinds zijn bouw in de 13de eeuw
nog steeds door dezelfde familie bewoond. Kom er de “Castle Way
of Life” ontdekken.

12.00: vertrek naar de Abdij van Maredsous
13.00 : Middagmaaltijd (1u15) : Abdij van Maredsous (gelieve uw keuze aan te kruisen)
Menu: Aperitief (Kwartpint Maredsous blond met traditionele kaas)

Stoofvlees met donker Maredsousbier en frietjes Schnitzel chef-kok saus, pureeroosjes en
mesclunsalade Varkensgebraad met champignonsaus, gratin dauphinois en gestoofde seizoengroenten.
Mousse van Belgische chocolade met schilfertjes  De ontdekkingsschotel (een waaier van gebakjes,
chocolademousse en slagroom)  Duo van taarten uit de Maredsousbakkerij.
Menu geserveerd met een glas wijn en een glas water tijdens de maaltijd.
Voor kinderen : : Vleesballetjes met tomatensaus of koninginnenhapje +frietjes + een soft drank +ijsje.

14.15 : Bezoek van de abdij van Maredsous (1u15).
Met een gids vertrekt u vanuit het onthaalcentrum op een
ontdekkingswandeling van geschiedenis, cultuur en architectuur van
de in 1872 gestichte benedictijnenabdij van Maredsous. De gids leidt
u van het onthaalcentrum naar de kerk, vervolgens langs de
bibliotheek, het kerkhofje en u krijgt ook een uitleg over de producten
van de abdij
15.45 : Vertrek naar Dinant

16.30 : Boottocht op de Maas met Dinant Evasion: Dinant
– Anseremme (H/T 45’).
Wondermooie landschappen onthullen zich langs de oevers van
de Maas. Al slenterend op het water, kunt u schilderachtige
eilandjes ontdekken en indrukwekkende rotsenplooiingen
bewonderen.

17.15 : Einde van het programma

TARIEF

(min. 20 pers.)

:

Volwassenen : 48,25 €/p. - kind. (> 12 jaar) : 29,40 €/p.

Drank inbegrepen.

Gratis deelname voor de bestuurder.
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.
Menu : eenzelfde menu per groep. Alle bijkomende dranken zijn te betalen aan de kassa.
Begeleid bezoek van het kasteel (60€) / gids en max. 25 pers. / gids.

8. ABDIJ EN CITADEL

(01/01 > 31/12)

10.00 : Abdij van Maredsous : Welkom (kopje koffie en gebakjes) in
de cafetaria van het St-Joseph onthaalcentrum (30 min.).
10.30 : Bezoek van de abdij van Maredsous(1h15).
Met een gids vertrekt u vanuit het onthaalcentrum op een
ontdekkingswandeling van geschiedenis, cultuur en architectuur van de
in 1872 gestichte benedictijnenabdij van Maredsous. De gids leidt u van
het onthaalcentrum naar de kerk, vervolgens langs de bibliotheek, het
kerkhofje en u krijgt ook een uitleg over de producten van de abdij

11.45 : Middagmaaltijd (1u30) : Abdij van Maredsous (gelieve uw keuze aan te kruisen)
Menu: Aperitief (Kwartpint Maredsous blond met traditionele kaas)

Stoofvlees met donker Maredsousbier en frietjes Schnitzel chef-kok saus, pureeroosjes en
mesclunsalade Varkensgebraad met champignonsaus, gratin dauphinois en gestoofde seizoengroenten.
Mousse van Belgische chocolade met schilfertjes  De ontdekkingsschotel (een waaier van gebakjes,
chocolademousse en slagroom)  Duo van taarten uit de Maredsousbakkerij.
Menu geserveerd met een glas wijn en een glas water tijdens de maaltijd.
Voor kinderen : : Vleesballetjes met tomatensaus of koninginnenhapje +frietjes + een soft drank +ijsje.
13.15: Vertrek naar Dinant

14.15 : Citadel van Dinant : begeleid bezoek van de citadel(60
min.) met kabelbaan H/T
De citadel die uitrijst boven de Maasvallei brengt u in het hartje
van de geschiedenis. Bezienswaardig zijn de gevangeniscellen, de
bewegende koetsen, het legermuseum, de reconstructie van een
ingestorte schuilplaats uit de eerste Wereldoorlog,enz…

15.30 : Einde van het programma.
In optie om 16.00: boottocht op de Maas Dinant – Anseremme H/T 45’

TARIEF

(min. 20 pers.): Volwassenen : 40,30 €/p. - kind. (> 12 jaar) : 21,65 €/p.

Met de rondvaart: Volwassenen : 47,30 €/p. - kind. (> 12 jaar) : 27,15 €/p.
Drank inbegrepen.

Gratis deelname voor de bestuurder.
Kabelbaan in de prijs inbegrepen.
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.
Menu : eenzelfde menu per groep. Alle bijkomende dranken zijn te betalen aan de kassa.

9. DE BETOVERENDE VALLEI VAN DE MOLIGNEE
(01/01 > 31/12 behalve op zondag)

10.00 : Molignée Railbikes : vertrek in Warnant richting Falaën (30 min.)
en terug (30 min.) +
mogelijkheid tot een verfrissend drankje in Falaën.
Ontdek deze vrolijke spoorwegfietsen en fiets op je eigen tempo op de oude
spoorweg die langs de beeldschone vallei van de Molignée slingert.

12.00 : de Slakkenkwekerij van Warnant : bezoek van de kwekerij
(45 min.) + kleine degustatie.
Met een gids ontdekt u de verschillende kweekfasen van slakken: de
paring, het leggen, het uitkomen en ten slotte de vetmesting. Kleine
degustatie.

13.30 : Abdij van Maredsous : middagmaal (1u15). (gelieve uw keuze aan te kruisen)
Menu: Aperitief (Kwartpint Maredsous blond met traditionele kaas)

Stoofvlees met donker Maredsousbier en frietjes Schnitzel chef-kok saus, pureeroosjes en
mesclunsalade Varkensgebraad met champignonsaus, gratin dauphinois en gestoofde seizoengroenten.
Mousse van Belgische chocolade met schilfertjes  De ontdekkingsschotel (een waaier van gebakjes,
chocolademousse en slagroom)  Duo van taarten uit de Maredsousbakkerij.
Menu geserveerd met een glas wijn en een glas water tijdens de maaltijd.
Voor kinderen : : Vleesballetjes met tomatensaus of koninginnenhapje +frietjes + een soft drank +ijsje.

14.45 : bezoek van de Abdij van Maredsous (1u15).
Met een gids vertrekt u vanuit het onthaalcentrum op een
ontdekkingswandeling van geschiedenis, kultuur en architectuur van
de in 1872 gestichte benedictijnenabdij van Maredsous. De gids leidt
u van het Onthaalcentrum naar de kerk, vervolgens langs de
bibliotheek, het kerkhofje ook een uitleg over de produkten van de
abdij.

16.15 : Fijnproeverspalet (bieren en kaas van Maredsous) of Soft-drink
en wafeltjes.

17.15 : Einde van het programma

TARIEF

(min. 20 pers.)

:

Met fijnproeverspalet:

Volwassenen : 45,55 €/p.

Met soft drank + wafeltjes: Volwassenen : 39,65 €/p. - kind. (> 12 jaar) : 22,25 €/p.
Drank inbegrepen.

Gratis deelname voor de bestuurder.
U zorgt zelf voor het vervoer tussen de verschillende activiteiten.
Menu : éénzelfde menu per groep. Alle bijkomende dranken zijn te betalen aan de kassa.

10. DE BOCQ EN DE MOLIGNEE, EEN WANDELING DOOR DE
19de EEUW (2/01 > 31/12)

11.00: bezoek aan de traditionele brouwerij du Bocq in
Purnode, gevolgd door het proeven van bier tegen de zeer
bijzondere achtergrond van de brouwerij, die in 1858 het
levenslicht zag. Geleid bezoek.

13.00: broodmaaltijd in de cafetaria van de abdij: het proeven
van 1 boterham met kaas van de abdij en met een bier 6° van
Maredsous.
Begeleid bezoek aan de Abdij van Maredsous, gebouwd in
1870.

15.00: samenkomst aan het station van Falaën, tochtje op de
railbike over de oude spoorweg, die is aangelegd in 1875, naar
het oude station van Maredsous en terug (6 km).

17.00: Einde van het programma

TARIEF

(min. 25 pers.)

: 19,00 €/p. (volwassenen en kinderen).

Gratis deelname : 1/26.
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.

11. ABDIJ, RAILBIKE EN TUINEN

(1/04 > 30/11)

10.00: Ontdek deze vrolijke spoorwegfiets en fiets op je
eigen tempo op de oude spoorweg die langs de beeldschone vallei
van de Molignée slingert, van Falaën station naar het oude station
van Maredsous (3 km, 30 min.) 10.30: wandeling te voet (1,5 km
in helling) naar de abdij van Maredsous.

11.00: begeleid bezoek aan de Abdij van Maredsous:
ontdekkingwandeling van geschiedenis, cultuur en architectuur
van de in 1872 gestichte benedictijnenabdij van Maredsous.

12.30: broodmaaltijd in het onthaal centrum van de abdij van
Maredsous: het proeven van 1 boterham met kaas van de abdij
en met een bier 6° van Maredsous.

13.30: terugtocht (te voet, 1,5 km) naar het oude station van Maredsous.

14.00: per spoorwegfiets tochtje terug naar het station van Falaën.

15.00: Vrij bezoek aan de Tuinen van Annevoie: laat u
verassen door deze magische plek waar de met liefde door de
mens geboetseerde natuur al haar charme ontluikt : eindeloze
dreven, tientallen watervalletjes, en fonteinen, vijvers en
meertjes en majestueuze, symmetrische boomrijen.......

16.30: Einde van het programma

TARIEF

(min. 25 pers.)

: 19,75 €/p. (volwassenen en kinderen).

Gratis deelname : 1/26.
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.
begeleid bezoek in Annevoie : 55 euro.

12. PROEVEN en SPORT IN HET HOGE MAASGEBIED
(01/04 > 30/11)

10.00: vertrek vanuit Warnant op de railbike over de oude spoorweg,
die boven de Molignée uitsteekt en door 2 tunnels loopt tot aan het oude
station van Falaën. Daar volgt een half uur pauze, waarna de terugtocht
op de spoorwegfiets volgt (8 km heen en terug).

12.00: bezoek aan de slakkenkwekerij bij het oude station
van Warnant. Een ervaren gids vertelt u over het kweken, van de
paring (dat mag u niet missen), het vetmesten en het eieren
leggen tot aan het uitkomen daarvan. Dit leerrijke en vaak
humoristische bezoek betreffende het gedrag van dit
sympathieke diertje, waaraan de Broederschap "Les Mollassons"
is gewijd, wordt afgesloten met het proeven van deze lekkernij.
Geleid bezoek.

13.00: broodmaaltijd in het onthaalcentrum St-Jozef van de Abdij van
Maredsous: het proeven van 2 boterhammen met kaas van de abdij en met
een bier 6° van Maredsous.

15.00: bezoek aan de schilderachtige ambachtelijke
brouwerij "Caracole", gevolgd door het proeven van 4
biersoorten, die op oude wijze zijn gebrouwen op houtvuur.
Natuurlijk staat de Caracole hoog in het vaandel bij "Les
Mollassons". Geleid bezoek.

16.30: Einde van het programma

TARIEF

(min. 26 pers.)

: 19,50 €/p. (volwassenen en kinderen).

Gratis deelname : 1/26.
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.

12. ADBIJ EN RAILBIKE
(gans het jaar)

11.00: vertrek vanuit Falaën op de railbike over de oude spoorweg,
die boven de Molignée uitsteekt. Daar volgt een half uur pauze, waarna
de terugtocht op de spoorwegfiets volgt (6 km heen en terug).

12.00: broodmaaltijd in het onthaalcentrum St-Jozef van de Abdij van
Maredsous: het proeven van 2 boterhammen met kaas van de abdij en
met een bier 6° van Maredsous.
.

14.00 : bezoek van de Abdij van Maredsous (1u15).
Met een gids vertrekt u vanuit het onthaalcentrum op een
ontdekkingswandeling van geschiedenis, kultuur en architectuur van
de in 1872 gestichte benedictijnenabdij van Maredsous. De gids leidt
u van het Onthaalcentrum naar de kerk, vervolgens langs de
bibliotheek, het kerkhofje ook een uitleg over de produkten van de
abdij.

15.30: terugtocht (te voet, 1,5 km) naar het oude station van Maredsous.

16.00: per spoorwegfiets tochtje terug naar het station van Falaën.

TARIEF

(min. 25 pers.)

: 14,50 €/p. (volwassenen en kinderen).

Gratis deelname : 1/26.
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.

COMBI-TICKETS met maaltijd in de abdij van Maredsous
RESERVEER NU

Afreisdatum (dag, datum, maand) : ………………………………………….……….………………… 2019
N° van combi-ticket : …………
Aantal volwassenen : ………………………….
Aantal kinderen : ………………………….

NAAM: ……………………………………………………………..
MAATSCHAPPIJ: ……………….……………………………………………………………………………….
ADRES: …………………….……………………………………………………………………………………..
POSTCODE: …………………….……

STAD: ……………..…………..…………………………………...

Telefoon/GSM: …………………………………………….
Mail: ……………………………………………
Opmerkingen:
…………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………

HANDTEKENING:

Reserveer per mail : info@dinant-tourisme.be
per post : Maison du Tourisme, avenue Cadoux, 8 –
B-5500 DINANT

