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 Yvoir, op het eiland

1. BROUWERIJ BOCQ + MAALTIJD OP HET EILAND VAN YVOIR + RAILBIKE

2. TUSSEN BOCQ EN MAAS : Brouwerij du Bocq + maaltijd op het eiland van Yvoir + toeristische trein du
Bocq

3. BROUWERIJ BOCQ + MAALTIJD OP HET EILAND VAN YVOIR + CITADEL VAN DINANT

4. CITADEL + MAALTIJD OP HET EILAND VAN YVOIR + RAILBIKE

5. CITADEL + MAALTIJD OP HET EILAND VAN YVOIR + TUINEN VAN ANNEVOIE

6. ROMANTISCHE BOOTTOCHT + MAALTIJD OP HET EILAND VAN YVOIR

7. TUINEN VAN ANNEVOIE + MAALTIJD OP HET EILAND VAN YVOIR

8. HET KASTEEL VAN FREYR + MAALTIJD OP HET EILAND VAN YVOIR

9. MOSTERDFABRIEK BISTER + MAALTIJD OP HET EILAND VAN YVOIR + BROUWERIJ BOCQ OF
RAILBIKE

1. BROUWERIJ DU BOCQ + MAALTIJD OP HET EILAND
VAN YVOIR + RAILBIKE(1/05 > 15/09)

Brouwerij « du Bocq » (Purnode) : enig in Wallonië, geleid bezoek
aan deze familiale brouwerij van 1858 in Purnode, een typisch dorpje van
de Ardennen.
Duur: 50 min + proeven van een ambachtelijk bier (30 min.).

Maaltijd en ontspanning op het eiland van Yvoir:
Overtocht per bootje voortgetrokken door kabels.
Menu: aperitief + 5 vleessoorten op barbecue bereid - buffet
naar believen met aardappelen, pasta's, salades, rauwkost, ...
+ nagerecht en koffie.

Railbike van de Molignée (Falaën of Warnant): ontdek deze
vrolijke nieuwe spoorwegfiets. Gun jezelf of je gezin een paar uur
onvergetelijke ontspanning en fiets op je eigen tempo over de oude
spoorweg die door de beeldschone vallei van de Molignée slingert.
Vertrekpunt : station van Falaën of Warnant.
Vertrekuren: Warnant: 10U – 12U – 14U – 16U – 18U
Duur: 1U30
Vertrekuren: Falaën: 11U – 13U – 15U – 17U
Duur: 1U30

TARIEF

(min. 20 pers.): Volwassenen : 37,00 €/p.

kind. (> 12 jaar) : 25,00 €/p.

Aperitief en koffie inbegrepen.
Gratis deelname voor de bestuurder + 1 begeleider (als de groep meer dan 25 pers. telt).
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.

2. TUSSEN BOCQ EN MAAS

(1/05 > 15/09)

Brouwerij « du Bocq » (Purnode) : enig in Wallonië, begeleid
bezoek aan deze familiale brouwerij van 1858 in Purnode, een typisch
dorpje van de Ardennen.
Duur: 50 min + proeven van een ambachtelijk bier (30 min.).

Maaltijd en ontspanning op het eiland van Yvoir: Overtocht
per bootje voortgetrokken door kabels.
Menu: aperitief + 5 vleessoorten op barbecue bereid - buffet
naar believen met aardappelen, pasta's, salades, rauwkost, ... +
nagerecht en koffie.

Bocq toeristische trein: De chemin de Fer du Bocq maakt het u
mogelijk om de wondermooie Bocqvallei te ontdekken, dit alles aan
boord van een omnibus uit de jaren ’50. Treinrit met commentaar,
cafetaria, boetiek.
Duur: 1u30

TARIEF

(min. 30 pers.) : Volwassenen : 44,00 €/p. - kind. : 27,00 €/p.
Aperitief en koffie inbegrepen.
Gratis deelname voor de bestuurder + 1 begeleider (als de groep meer dan 25 pers. telt).
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.

3. BROUWERIJ DU BOCQ + MAALTIJD OP HET EILAND
VAN YVOIR + CITADEL VAN DINANT (1/05 > 15/09)

Brouwerij « du Bocq » (Purnode) : enig in Wallonië, geleid bezoek
aan deze familiale brouwerij van 1858 in Purnode, een typisch dorpje van
de Ardennen.
Duur: 50 min + proeven van een ambachtelijk bier (30 min.).

Maaltijd en ontspanning op het eiland van Yvoir:
Overtocht per bootje voortgetrokken door kabels.
Menu: aperitief + 5 vleessoorten op barbecue bereid buffet naar believen met aardappelen, pasta's, salades,
rauwkost, ... + nagerecht en koffie.

Citadel van Dinant: Afspraak in het hart van de Citadel van Dinant. In
het fort, dat uitsteekt over de Maasvallei, neemt u een duik in de
geschiedenis. Aan de hand van reconstructies ontdekt u in het museum
hoe vroeger binnen deze vestingmuren werd geleefd. U kunt de Citadel
bereiken met uw bus, of met de kabelbaan of te voet via de
indrukwekkende trap met 408 treden.
Uren: 10.00 > 18.00 (bezoek om het halfuur)
Duur: 60 min. Geleid bezoek.

TARIEF

:

Volwassenen : 40,00 €/p.
kind.: 27,00 €/p.
Aperitief en koffie inbegrepen.
(min. 20 pers.)

Gratis deelname voor de bestuurder + 1 begeleider (als de groep meer dan 25 pers. telt).
De kabelbaan is in de prijs inbegrepen
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.

4. CITADEL + MAALTIJD OP HET EILAND VAN YVOIR +
RAILBIKE (1/05 > 15/09)

Citadel van Dinant: Afspraak in het hart van de Citadel van Dinant. In
het fort, dat uitsteekt over de Maasvallei, neemt u een duik in de
geschiedenis. Aan de hand van reconstructies ontdekt u in het museum
hoe vroeger binnen deze vestingmuren werd geleefd. U kunt de Citadel
bereiken met uw bus, of met de kabelbaan of te voet via de
indrukwekkende trap met 408 treden.
Uren: 10.00 > 18.00 (bezoek om het halfuur) Duur: 60 min.
Geleid bezoek.

Maaltijd en ontspanning op het eiland van Yvoir:
Overtocht per bootje voortgetrokken door kabels.
Menu: aperitief + 5 vleessoorten op barbecue bereid - buffet
naar believen met aardappelen, pasta's, salades, rauwkost, ...
+ nagerecht en koffie.

Railbike van de Molignée (Falaën of Warnant): ontdek deze vrolijke
nieuwe spoorwegfiets. Gun jezelf of je gezin een paar uur onvergetelijke
ontspanning en fiets op je eigen tempo over de oude spoorweg die door de
beeldschone vallei van de Molignée slingert.
Vertrekpunt : station van Falaën of Warnant.
Vertrekuren: Warnant: 10U – 12U – 14U – 16U – 18U
Duur: 1U30
Vertrekuren: Falaën: 11U – 13U – 15U – 17U
Duur: 1U30

TARIEF

:

Volwassenen : 40,00 €/p.
kind. : 26,00 €/p.
Aperitief en koffie inbegrepen.
(min. 20 pers.)

Gratis deelname voor de bestuurder + 1 begeleider (als de groep meer dan 25 pers. telt).
De kabelbaan is in de prijs inbegrepen
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.

5. CITADEL VAN DINANT + MAALTIJD OP HET EILAND
VAN YVOIR + TUINEN VAN ANNEVOIE (1/05 > 15/09)

Citadel van Dinant: Afspraak in het hart van de Citadel van Dinant. In
het fort, dat uitkijkt over de Maasvallei, neemt u een duik in de
geschiedenis. Aan de hand van reconstructies ontdekt u in het museum
hoe vroeger binnen deze vestingmuren werd geleefd. U kunt de Citadel
bereiken met uw bus, of met de kabelbaan of te voet via de
indrukwekkende trap met 408 treden.
Uren: 10.00 > 18.00 (bezoek om het halfuur) Duur: 60 min. Geleid
bezoek.

Maaltijd en ontspanning op het eiland van Yvoir:
Overtocht per bootje voortgetrokken door kabels.
Menu: aperitief + 5 vleessoorten op barbecue bereid buffet naar believen met aardappelen, pasta's, salades,
rauwkost, ... + nagerecht en koffie.

Tuinen van Annevoie: De enige watertuinen van België. Ze geven u
de mogelijkheid een aangename wandeling te maken in de magie van
het permanente spektakel waar het water vloeit, glijdt en ontspringt
uit de fonteinen en de watervallen doorheen de tuinen.
Bezoek zonder gids. Toeslag 55 € / gids voor het geleid
bezoek.
Duur: 60 min.

TARIEF

(min. 20 pers.)

:

Volwassenen : 42,00 €/p.
kind. : 26,00 €/p.

Aperitief en koffie inbegrepen.
 geleid bezoek aan Annevoie : 55 euro.
Gratis deelname voor de bestuurder + 1 begeleider (als de groep meer dan 25 pers. telt).
De kabelbaan is in de prijs inbegrepen.
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.

6. ROMANTISCHE BOOTTOCHT + MAALTIJD OP HET
EILAND VAN YVOIR (1/05>30/09)

10.30 : Boottocht : inscheping aan boord van de boot « Le
Copère » (Dinant, Avenue Churchill, kade n°3). Vertrek voor een
romatische boottocht richting Yvoir, door de sluis van Dinant, de
ruïnes van Crèvecoeur en Poilvache, de sluis en het eiland van
Houx.

12.00 : Maaltijd en ontspanning op het eiland van
Yvoir : speelplein, terras, ontspanning en maaltijd : aperitif
+ barbecue met 5 vleessoorten en buffet « à volonté » met
aardappelen, pasta, slaatjes, rauwkost,… + dessert en koffie.

TARIEF

(min. 40 pers.)

:

Volwassenen : 41,00 €/p.
kind. : 26,00 €/p.

Gratis deelname voor de bestuurder.
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.

7. TUINEN VAN ANNEVOIE + MAALTIJD OP HET EILAND
VAN YVOIR (1/05 > 15/09)

Tuinen van Annevoie: De enige watertuinen van België. Ze geven u de
mogelijkheid een aangename wandeling te maken in de magie van het
permanente spektakel waar het water vloeit, glijdt en ontspringt uit de
fonteinen en de watervallen doorheen de tuinen.
Bezoek zonder gids. Toeslag van 2,00 euros / pers voor het geleide
bezoek.
Duur: 60 min.

Maaltijd en ontspanning op het eiland van Yvoir:
Overtocht per bootje voortgetrokken door kabels.
Menu: aperitief + 5 vleessoorten op barbecue bereid buffet naar believen met aardappelen, pasta's, salades,
rauwkost, ... + nagerecht en koffie.

TARIEF

(min. 20 pers.)

:

Volwassenen : 35,00 €/p.
kind. : 21,00 €/p.

Geleid bezoek aan Annevoie : 55 euro.

Gratis deelname voor de bestuurder + 1 begeleider (als de groep meer dan 25 pers. telt).
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.

8. KASTEEL EN TUINEN VAN FREYR + MAALTIJD OP HET
EILAND VAN YVOIR (1/05 > 15/09)

Kasteel en Tuinen van Freÿr: De sfeer van Versailles in een
schitterend gebied! Dit bouwwerk in renaissancestijl heeft destijds heel
wat koninklijke gasten ontvangen. Het interieur van het kasteel is
verfijnd en kosmopolitisch. Prachtige klassieke tuinen in verschillende
stijlen: driehonderdjarige sinaasappelbomen, doolhof van 6 km en een
riant Trianon paviljoen.
Bezoek zonder gids. Geleid bezoek op verzoek.
Duur: 1u30 min.

Maaltijd en ontspanning op het eiland van Yvoir:
Overtocht per bootje voortgetrokken door kabels.
Menu: aperitief + 5 vleessoorten op barbecue bereid buffet naar believen met aardappelen, pasta's, salades,
rauwkost, ... + nagerecht en koffie.

TARIEF

(min. 20 pers.)

:

Volwassenen : 35,00 €/p.
kind. (> 12 jaar) : 23,00 €/p.

Geleid bezoek aan Freÿr + 60 € / groep. (max 25 pers. / gids)

Gratis deelname voor de bestuurder + 1 begeleider (als de groep meer dan 25 pers. telt).
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.

9. MOSTERDFABRIEK BISTER + MAALTIJD OP HET EILAND
VAN YVOIR + BROUWERIJ DE BOCQ (1/05>30/09)

Bezoek aan het Mosterdfabriek Bister in Achène gelegen (10 km van
Dinant): Uiteenzetting van de geschiedenis van het bedrijf en de fabricatie
van mosterd. Bezoek aan de productiewerkplaatsen en het “kleine
mosterdmuseum” Proeven van de producten – Geschenk. Geleid bezoek.
Duur: 1u15

Maaltijd en ontspanning op het eiland van Yvoir:
Overtocht per bootje voortgetrokken door kabels.
Menu: aperitief + 5 vleessoorten op barbecue bereid buffet naar believen met aardappelen, pasta's,
salades, rauwkost, ... + nagerecht en koffie.

Bezoek aan de brouwerij de Bocq (in Purnode): Ontdekking van de
brouwerij, fabricatietechnieken van het bier, proeven van de producten.
(Gauloise, Saint-Benoît, Saison Régal, …).
Duur : 50 min + degustatie (30 min.). Geleid bezoek.
Uren : 10 :00 > 17 :00

OF

Railbike van de Molignée (Falaën of Warnant): ontdek deze vrolijke
nieuwe spoorwegfiets. Gun jezelf of je gezin een paar uur onvergetelijke
ontspanning en fiets op je eigen tempo over de oude spoorweg die door de
beeldschone vallei van de Molignée slingert.
Vertrekpunt : station van Falaën of Warnant.
Vertrekuren: Warnant: 10U – 12U – 14U – 16U – 18U
Duur: 1U30
Vertrekuren: Falaën: 11U – 13U – 15U – 17U
Duur: 1U30

TARIEF

(min. 20 pers.)

:

Volwassenen : 40,00 €/p.
kind. : 27,00 €/p.

Gratis deelname voor de bestuurder + 1 begeleider (als de groep meer dan 25 pers. telt).
Het vervoer tussen de verschillende activiteiten wordt door uzelf verzorgd.

COMBI-TICKETS met maaltijd in Yvoir, op het eiland
RESERVEER NU !

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

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

STAD: ……………..…………..…………………………………...

Telefoon/GSM: ……………………………………………. Fax: ……………..………………………….……
Mail: ……………………………………………
HANDTEKENING:

Opmerkingen : ………………………………………….……………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………….……………………………………………………………………………….

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

