Bezoek aan Lambiekbrouwerij Boon

Last update: 17-06-2019

+ gegidste boottocht door het land van Bruegel
of door de groene Zennevallei (tot Ronquières)
Dagtrip voor groepen met eigen vervoer
van mei t/m september

© Toerisme Pajottenland

Geleid bezoek aan de Lambiekbrouwerij Boon,

waar authentieke brouwmethodes en nieuwe technologieën perfect samenwerken om de fijnste Lambiekbieren
en Oude Geuze te brouwen.
Ontdek de gloednieuwe brouwerszaal en word ingewijd in
de geheimen van de brouwer, kom meer te weten over
‘Lembeek’ dat van oudsher een ‘stokershol’ was en over
de eerste sporen van deze brouwerij die tot 1680 teruggaan… Uw bezoek wordt afgesloten met een proevertje.
Uren: ma. 9:3011:30 (±) en vr. 10:0012:00 (±)
Afspraak: Fonteinstraat 65 - 1502 Lembeek
Prijs:
€ 6 p.p. (incl. ingang + 1 degustatie)
€ 8 p.p. (incl. ingang + 2 degustaties)
Eén keuze voor de ganse groep.
Gids N - F - E - D: € 70 (1 gids per max. 25 personen)
€ 10 administratiekost
Info en reservatie:
Toerisme Halle, Pajottenland & Zennevallei vzw:
02 365 98 50 - info@toerisme-pajottenland.be

Boottocht door het land van Bruegel,
van de zuidelijke rand tot in het hart van Brussel
Tijdens deze boottocht van Halle dwars door Brussel maakt
u versassingen in verschillende sluizen mee en ontdekt u
de verrassende veranderingen die de kanaalomgeving
ondergaat. We varen langs pakhuizen verbouwd tot lofts
en traditionele woonboten in de Anderlechtse dokken,
langs industriële panden volledig omgevormd tot hotel,
museum en nieuwe wooncomplexen.
Op maandag: 12:30 - 16:30

Boottocht door de groene Zennevallei
en varen door het land van Bruegel…
(tot Ronquières)
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Weg van de grote wegen, varend door het golvend
heuvellandschap, kan je genieten van de rust, de natuur
en de authentieke landschappen, zoals Breugel die ooit
schilderde. De gids belicht de streekgeschiedenis, de
vruchtbare natuur en ook het verhaal van Bruegel komt
aan bod. Want Bruegel woonde dan wel in de Hoogstraat
te Brussel vlakbij de Hallepoort, maar in de Zennevallei
zocht hij zijn geliefde buiten op.
Mooie tocht met versassingen in de sluizen van Lembeek
en Ittre. We varen tot de benedenzijde van Ronquières.

Prijs boottocht vanaf 50 deelnemers:
€ 18,50 p.p. (inclusief gids)
Tarief voor kleinere groepen op aanvraag.
Vertrekplaats:
Halle - Suikerkaai (eventueel Lembeek).
Lunch: koude schotel vanaf € 13 p.p.,
Bruegelbuffet vanaf € 25 p.p.
Info en reservatie boottocht:
02 218 54 10 - info@rivertours.be

Op vrijdag: 13:00 - 16:30
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