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WELKOM IN ‘ HET PARK VAN KANALEN EN KASTELEN ’ !
Deze nieuwe brochure laat u kennismaken met een dynamische streek : Het Park van Kanalen
en Kastelen !
Will graag ontspannen, wil je verbaasd worden, wil je afleiding, wil je proeven ?
Onze streek wacht op jou met zijn rijk patrimonium ! Dat zal u niet spijten ! U vindt er in het bijzonder,
in een straal van zo’n vijftien kilometer, 3 sites en een evenement die Unesco Werelderfgoed
zijn : de Carnaval van Binche, het Belfort van Binche, de 4 hydraulische scheepsliften op het
historische Centrumkanaal en de mijnsite van Bois-du-Luc.
De Centrumregio bezit een indrukwekkend patrimonium van een grote verscheidenheid:
industriële archeologie, kunstwerken, folklore, kastelen uit de middeleeuwen en latere tijden,
parken en groengebieden ! Kom onze regio een of meerdere dagen ontdekken met uw gezin
of vrienden.
Laat u betoveren door deze mooie regio !
Het Huis voor Toerisme en zijn toeristische partners bieden u originele bezoeken of groepsforfaits
aan. Dit mag u niet missen: unesco, boottoerisme, industrieel erfgoed, kastelen, musea,
brouwerij...
Aarzel niet langer en kom met uw groep een dag je onze regio ontdekken !

Het Huis voor Toerisme van het Park van Kanalen en Kastelen
Verantwoordelijke uitgever: Leslie Leoni, Voorzitter
Coördinatie: Laurent Cannizzaro, Directeur
Uitvoering: Catherine Lambert, Cel Communicatie / Promotie
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Waar eten…

Verblijf...

Unesco
WERELDERFGOED

© Ecomusée du Bois-du-Luc

Geleide tochten op aanvraag
Leer, bewonder, lach. Dans of reis
doorheen de tijd. Beleef volop alles wat
verband houdt met cultuur, kleuren en
natuur. Daag de zwaartekracht uit, ga
het water op … adem.

Aanbod voor groep
ONZE TRAJECTEN OP UW MAAT IN LA
LOUVIÈRE !

De Dienst voor Toerism van het Park van
Kanalen en Kastelen en zijn partners bieden
u geleide tochten om samen met u de
enorme rijkdom van La Louvière en
omgeving te delen. Voor klein en groot; te
voet, per fiets of met de boot; historische,
artistieke, ludieke of bucolische trajecten:
hier zult u uw hart kunnen ophalen.
Tijdens uw wandelingen zullen
beroepsmensen afkomstig uit de streek u
met de nodige kennis van zaken heel graag
rondleiden.
Bent u hier met een school of een bedrijf en
wenst u een educatieve of culturele uitstap
te organiseren ? Bent u hier met een
vereniging of een groep vrienden en kunt u
niet weerstaan aan de charme van het
Park van Kanalen en Kastelen !

Een aantal reeds bestaande geleide tochten :
“Dans met de carnavalsfiguren”: te midden van
het carnaval van La Louvière. (zie p. 39)
“Een rijke geschiedenis”: een geleid historisch
bezoek aan het stadscentrum van La Louvière.
“Verse lucht nodig ?”: een natuurwandeling in
Strépy- Bracquegnies.
“Het traject van de liften”: geleid bezoek met de
fiets langs het kanaal van het historisch
centrum.
“Artistieke afdrukken”: geleid bezoek aan het
stadscentrum van La Louvière gericht op kunst,
architectuur en ambacht.
“Spektakelcruises”: geleide tocht aan boord van
een cruiseschip tijdens het ‘Weekend aan het
water’.
“Help Loulou”: ludiek geleid bezoek aan het
stadscentrum (kinderen en families).
“Erfgoed van de UNESCO”: geleid bezoek met
de fiets langs het kanaal van het historisch
centrum en van de mijnsite van het
Bois-du-Luc.

Wij nodigen u uit om de toeristische sites te
selecteren die u interesseren, en wij zullen u
daarbij helpen, wij zullen u helpen om uw
traject samen te stellen en om zodoende
een geleide wandeling op maat te creëren !

Prijs : 85 €/groep
Groep : Max. 25 pers./groep
Meer informatie : p.55
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In het Park van Kanalen en Kastelen zijn 3 andere sites
en 1 evenement door UNESCO geclaseerd !

© Arthus-H

© Arthus-H

HET BELFORT VAN BINCHE EN
DE MIDDELEEUWSE STAD
© WBT-BrunoD

Vanaf het Belfort tot de stadsmuren, laten we Binche, haar middeleeuwse verleiden en overblijfselen
ontdekken.

Scheepsliften van het historisch «Canal du Centre»: zie p. 9

Aanbod voor groep
RONDLEIDING

Met het Stadhuis, wiens belfort behoort tot de
lijst met het werelderfsgoed van UNESCO, als
startpunt, de gids loopt de kasseien van Binche.

Ontdekt een middeleeuws erfgoed !
Beschrijving : Van het Dienst voor Toerisme, toont
een gids u de omwallingen, de grondvesten van het
paleis van Maria van Hongarije en De Grote Markt
van Binche.
Bezoek : FR, NL
Duur : +/- 1.30 u
Target groups : All publics
Groepen : Min. 20 pers. > Max 25 pers.
Tijdperk : Elke dag
Prijs : 3 €/pers.
Opmerkingen : Andere suggestie van bezoeken en
maaltijden voor groepen? Neem contact op met
tourisme@binche.be

Dit is de gelegenheid om de stad te zien in een
ander licht. En er is veel te ontdekken… De stad
van de Gille is allereerst een middeleeuwse stad,
wiens huidige stadsmuren dateren uit de 14de
eeuw. Deze werden prachtig gerestaureerd en
omvatten 22 toren. Ze omringen de stad en
haar rotspunt.
U kunt ook de overblijfselen van het paleis van
Maria van Hongarije, uitzonderlijke gevels en een
geschiedenis rijk in ontwikkeling bewonderen.

© G.Focant

Museum van Mijnbouw en Duurzame Ontwikkeling : zie p. 15

Tijdperk : Het hele jaar
Openingsuren : Van maandag tot zondag, op
reservaring (tourisme@binche.be )
Adres : Grand Place, 5 7130 Binche
Website : www.binche.be

© NewsAgency-Wu Wei Xinhua

Carnaval van Binche : zie p. 39

6

© Utopix-Vhello

DE
KANALEN EN
HUN SCHATTEN

HISTORISCH CANAL DU CENTRE
Het Canal du Centre

Aanbod voor groep

Laat u verleiden door de charme van de vier nu 100-jarige - hydraulische scheepsliften op het
historisch Canal du Centre, die door Unesco
opgenomen zijn als Werelderfgoed. Volg onze
gids aan boord van een gerenoveerde boot,
keer een eeuw terug in de tijd en ontdek
uitzonderlijke hydraulische bouwwerken. Een
sluis, ophaalbruggen, een lift en een hydraulische
machinekamer. Prachtige landschappen,
technieken en geschiedenis staan op het
programma... En niet te vergeten : een leuk ritje
met een toeristisch treintje.

BOOTTOCHT « HEEN-EN-TERUG »

Ontdek het wonderbaarlijk historisch Canal du
Centre tijdens een gegidste boottocht.
Beschrijving : Geniet van een drankje tijdens de
boottocht. Mogelijkheid tot ontbijt op de boot,
koffiepauze met een stukje taart of het huren van de
boot voor uw evenement.
Audiogids : FR, NL, EN, D
Duur : 1.30 u
Groepen : max. 96 personen
Prijs : Kinderen (4/12): 3,50€/pers.
Tieners /Senioren/(60+): 6 €/pers.
Volwassenen: 6,75 €/pers.
Tijdperk : Van april tot einde oktober / Van dinsdag
tot zondag / Van 10u tot 18u30.
Opmerkingen : Laatste ticket om 17u

Tijdperk : 01/04 > 31/10/2020
Openingsuren : Van dinsdag tot zondag

Reservatie : info@voiesdeau.hainaut.be +32(0)78/059 059

Adres : Vertrek vanaf de Scheepslift van
Strépy-Thieu – 50 rue Raymond Cordier – 7070
Thieu.
Website : www.canalducentre.be
VERHUUR VAN ELEKTRISCHE BOOJTES
Zin in een tochtje op het water met familie of
vrienden ? Vanaf de "Cantine des Italiens", vaar
langzaam op het historisch Canal du Centre, door
UNESCO als Werelderfgoed opgenomen ! Bezoek ter
plaatse het Intrerpretatiecentrum over de
Immigratie.
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DE KABELLIFT VAN STRÉPY-THIEU
De indrukwekkende Kabellift van
Strépy-Thieu.

Aanbod voor groep
BEZOEK EN TENTOONSTELLING

De scheepslift van Strépy-Thieu, geopend voor
de binnenvaart in 2002, is een buitengewone
constructie. Zijn uitzonderlijke hoogte en zijn
unieke technische prestaties maken hem tot de
grootste dubbele scheepslift ter wereld. 112m in
hoogte, 130m in lengte en 75m in breedte.
Dankzij twee enorme bakken van 8000 ton
overbruggen de boten een hoogteverschil van
73,15 meter. Een technologische prestatie waar
België trots op mag zijn!

Bezoek het hart van de grote scheepslift van
Strépy-Thieu.
Beschrijving : Bezoek op de 8ste verdieping het
nieuwe interpretatiecentrum « Waterwegen van
Gisteren, Vandaag en in de Toekomst » over de
geschiedenis van de Belgische binnenvaart. Bekijk de
film over de bouw en de werking van de weergaloze
scheepslift. Bewonder vanuit de cafetaria het
adembenemende uitzicht over de streek en de
indrukwekkende machinezaal (mogelijkheid tot lunch,
ontbijt) NIEUW : voor scholieren, nieuwe formule met
bio drankje.
Audiogids : FR, NL, EN, D
Duur : 1.30 u
Groepen : max. 96 personen
Prijs : Kinderen (4-12): 3,50 €/pers.
Tieners /Senioren/(60+): 6 €/pers.
Volwassenen: 6,75 €/pers.
Tijdperk : Van april tot einde oktober / Van dinsdag
tot zondag / Van 10u tot 18u30.
Opmerking : Laatste ticket om 17u

Tijdperk : van 01/04 > 31/10/2020
Openingsuren : Van dinsdag tot zondag
Adres : Vertrek vanaf de kabellift van
Strépy-Thieu – 50, rue Raymond Cordier – 7070
Thieu

Reservatie : info@voiesdeau.hainaut.be +32(0)78/059 059

HET HELLEND VLAK VAN RONQUIÈRES
Het prestigieuze Hellend vlak van
Ronquières.

Aanbod voor groep
BEZOEK HET HELLEND VLAK EN ZIJN
SPEKTAKELPARCOURS OVER DE
BINNENSCHEEPSVAART.

Het Hellend Vlak van Ronquières –¬ gebouwd
over een periode van meer dan 50 jaar –blijft
een reusachtig bouwwerk dat tot nog toe nooit
geëvenaard werd: 1432m in lengte, 68m
hoogteverschil, 2 bakken voor boten van 1350
ton, tientallen kilometers rails, wieltjes en kabels
en een toren van 150m met een uitzicht over de
streek… De prestigieuze getuigenis van de
Belgische civiele techniek dient van dichtbij
bewonderd te worden.

Ontdek het prestigieuze Hellend Vlak van
Ronquières.

Beschrijving : Ontdek het originele spektakelparcours « Een boot, een leven » gewijd aan de unieke
wereld van de binnenschippers, bekijk de film over
de constructie van het hellend vlak en het panorama in de top van de toren. Vanop de glazen
loopbruggen in het bezoekerscentrum – met uitzicht
op de site – kunt u de schepen zien passeren. Maak
gebruik van onze cafetaria om te lunchen. Op
voorhand reserveren via onze commerciële dienst.
Drankautomaat ter plaatse. NIEUW : voor scholieren, nieuwe formule met bio drankje .
Audiogids : FR, NL, EN, D
Duur : 2u
Groepen : Max. 96 personen.
Prijs : Kinderen (4-12): 3,50 €/pers.
Tieners /Senioren/(60+): 6 €/pers.
Volwassenen: 6,75 €/pers.
Tijdperk : Van april tot oktober, van dinsdag tot
zondag.
Opmerking : Laatste ticket om 17u.

Tijdperk : van 01/04 > 31/10/2020 behalve van 01
tot 02/08/2020 (Ronquières Music Festival)
Openingsuren : Van dinsdag tot zondag
Adres : Route Baccara, 1w - 7090 Ronquières
Website : www.canalducentre.be

Reservatie : info@voiesdeau.hainaut.be +32(0)78/059 059

Website : www.canalducentre.be

JA behalve het panorama

EVENEMENT
Een groot festival met een hedendaagse en
internationale line up in een unieke omgeving op het
hellend vlak van Ronquières - 01 > 02/08/2020 !
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P.A.R.C.

MUSEA
MOETEN
ZIEN !

Wat gaat achter het acroniem schuil ?
Heel wat. P.A.R.C. is een meerduidig acroniem. Het staat voor Pôle des Arts en Région du
Centre, maar die term geeft de pluraliteit van het platform niet echt weer. De letters
verwijzen stuk voor stuk naar Patrimoine (patrimonium), Passé (verleden), Peinture
(schilderkunst), Parcours (parcours), Ateliers (ateliers), Archéologie (archeologie), Archives
(archieven), Avenir (toekomst), ARTour (kunsttoer), Rêve (droom), Réseau (net), Rythme
(ritme), Rencontres (ontmoetingen), Collection (collectie), Charbon (steenkool), Carnaval
(carnaval), Canaux (kanalen), Culture (cultuur) … In feite schuilen achter elke letter woorden
die niet alleen verwijzen naar de specifieke eigenschappen van de musea, maar ook naar
hun gelijkenissen. Een realiteit die de kracht vormt van het platform …
Het grootste museum van België…
De P.A.R.C. musea blijven trouw aan de tweede graad en de ietwat surrealistische humor
die de Région du Centre kenmerken en maken dat heel duidelijk … maar bieden u gelijktijdig
de kans om zelf te oordelen. De acht musea liggen ook zo dicht bij elkaar … en dan te weten
dat ze één geheel vormen.
Groot door het aantal collecties
De collecties van de museuminstellingen van het platform tellen naar schatting 150.000
stuks en bestaan verder nog uit een documentencollectie van meer dan 120.000 werken
(waarvan een kostbare reserve van meer dan 25.000 boeken), waardoor dit de ruimste
collectie van Wallonië en een van de belangrijkste van het land is.
Groot door de diversiteit van de werken
De acht instellingen bieden een ruim themapallet aan (hedendaagse kunst, surrealisme,
symbolisme, 18e eeuw, industrieel erfgoed enz.), in verschillende disciplines (archeologie,
literatuur, beeldhouwkunst, schilderkunst enz.) en gerealiseerd met verschillende
technieken (maskers, keramiek, gravure, edelsmeedkunst enz.).
Het geheel vormt ook een opmerkelijk aanbod op het vlak van de chronologie (van de verre
oudheid tot onze dagen), de geografie (alle continenten zijn vertegenwoordigd) en de
diversiteit van de dragers.
Groot door de dichtheid van musea op een kleine oppervlakte
P.A.R.C. vormt een geheel van acht musea die over een oppervlakte van 26 km² zijn
verspreid. Vijf ervan bevinden zich in La Louvière, waarvan vier in het stadscentrum; de
drie ander zijn gelegen in Binche, Morlanwelz en Seneffe, telkens op minder dan tien
kilometer afstand van de Cité des Loups. In 2016 werden overigens fietsroutes langs de
musea aangelegd, waardoor ze gemakkelijk bereikbaar zijn met de tweewieler. Een
uitstekende gelegenheid om op een originele manier van dichtbij kennis te maken met
musea met erfgoedschatten zoals de historische scheepsliften van het Canal du Centre,
het middeleeuwse centrum van Binche en zijn door de Unesco geklasseerde belfort of de
mijnsite van Bois-du-Luc, die ook door de internationale organisatie is erkend.

P.A.R.C., is het Centre Daily-Bul & Co, het Centre de la Gravure et de l'Image
imprimée / het Domaine du Château de Seneffe-Musée de l'Orfèvrerie / Keramis Centre de la Céramique / het MiLL - Musée Ianchelevici / het Musée de la Mine et du
Développement Durable op de mijnsite van Bois-du-Luc / het Musée International du
Carnaval et du Masque de Binche / het Musée Royal de Mariemont.

© Kéramis
© Utopix_Hyacinthe

KERAMIS, CENTRUM VOOR KERAMIEK VAN
FEDERATIE WALLONIË-BRUSSEL
Museum, kunsten en creatieruimte
gewijd aan de keramiek, Keramis
werd opgericht op de site van de
oude faïencefabriek Boch Keramis in
La Louvière.

Aanbod voor groep
DE PERMANENTE COLLECTIES BOCH
Beschrijving : Geleide bezoeken door de permanente collecties Boch. Uitzonderlijke craties, afkomstig uit de kunstateliers zoals de vazen van Charles
Catteau, zijn er te zien naast hedendaagse stukken.
In de voorraad die voor het publiek toegankelijk is,
worden onder meer de productietechnieken van
industriële faience aanschouwelijk uitgelegd.
Bezoek : FR, NL, EN
Duur : Geleide bezoeken: 1.30 u / Ateliers: 1.30 u
Groepen : Max. : 24 deelnemers.
Prijs : Geleide bezoeken: 100 € (+ 5 € pp)
Senioren (65+) 75 € (+ 5 € pp)
Ateliers: 120 €
Reservatie : edu@keramis.be

Het museum bezit een merkwaardige
verzameling faïencestukken die in de 19e en 20e
eeuw geproduceerd werden in de fabriek Boch
Keramis, boegbeeld van de Belgische industrie.
Keramis hecht ook veel waarde aan een
belangrijke keramiekverzameling van artiesten
uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Hun
creaties weerspiegelen een uitgebreid en
onuitgegeven luik van de Belgische kunst. Elk jaar
verkent Keramis het universum van de keramiek
door middel tijdelijke tentoonstellingen.
Keramis beschikt over een creatie en
onderzoeksatelier. De ontdekking en het begrip
van de technieken leiden tot een andere en
betere kijk op de oude en moderne
tentoongestelde werken.

BOIS-DU-LUC. MUSEUM VAN MIJNBOUW
EN DUURZAME ONTWIKKELING
Bois-du-Luc, unieke volledige
mijnbouwsite en iconisch voor de
paternalistische stedenbouw.

Aanbod voor groep

Geklasseerd als werelderfgoed van de UNESCO,
is de site van Bois-du-Luc een opmerkelijk
voorbeeld van een arbeidersdorp. In zijn
oorspronkelijke staat behouden, is het vandaag
nog van een verbijsterende authenticiteit.
Industriële en sociale infrastructuur getuigen van
hoe het werk en het dagelijkse leven verliepen in
een maatschappij die gekenmerkt is door drie
eeuwen van bestaan (1685-1973). Deze
microkosmos stond onder toezicht van de
Directeur: perfecte illustratie van het
paternalisme.
Bois-du-Luc bezoeken, is je onderdompelen in
een tijdperk zowel moeizaam als rijk op het
gebied van technologische innovatie, die in de
19e eeuw van België de tweede wereldmacht
heeft gemaakt.

TRADITIONELE RONDLEIDING
Beschrijving : Rondleiding met het bezoek van de
mijnschacht Saint-Emmanuel, de arbeiderswoning,
de administratieve kantoren en de werkplaatsen
inbegrepen.
Wandel onder de guillotinepoorten, opgetrokken om
opstanden van arbeiders tegen te gaan, en u komt
binnen in het centrum van de macht: het bureau van
de directeur. Ontdek verder het leven van een
mijnwerker tijdens een bezoek aan een authentieke
woning en snuif de sfeer op van een dorp dat,
geïsoleerd van de buitenwereld, onder permanent
toezicht stond van de directeur: de perfecte
illustratie van het paternalisme dat het bestaan van
de arbeider en zijn familie wil omkaderen, om hun
welzijn te verzekeren, zodat hij rendabel is en in het
oog kan gehouden worden.
Bezoek : FR, NL, EN, IT
Duur : 2u
Groepen : 25 pers. maximum
Prijs : 6 € /pers. + 60 €/groep (15 > 25 pers. / 2uren)
Toegang tot de mijnsite (2u): 7 € - Gids: 80 €/groep
van max 25 personen

Tijdperk : Het hele jaar behalve op kerstvakanties
Openingsuren :

Tijdperk : Gesloten op 01/01, 24, 25, 31/12 en
tijdens de carnaval van La Louvière (22> 24/03
/2020)

01/05 > 31/10

Van maandag tot vrijdag van 10u tot 17u/ Laatste
rondleiding om 15u30/ Week-ends an vakantie :
van 10u tot 18u/ Laatste rondleiding om 16u30.

Openingsuren : Geopend van dinsdag tot
zondag, dinsdag van 9u tot 17u - Woensdag tot
zondag van 10u tot 18u

Opmerkingen : Uitgebreide programma’s voor een
geslaagde excursie ?
http://www.ecomuseeboisduluc.be

01/11 > 30/04

Van maandag tot vrijdag van 10u tot 17u/ Laatste
rondleiding om 15u30/ Week-ends an vakantie :
van 10u tot 17u/ Laatste rondleiding om 15u30

Adres : Place des Fours Bouteilles, 1
7100 La Louvière

Adres : Rue Saint-Patrice, 2b
7110 La Louvière

Reservatie : edu@keramis.be
Website : www.keramis.be

Website : www.ecomuseeboisduluc.be
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CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE
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MILL (IANCHELEVICI MUSEUM)
Laat u verrassen door een dynamisch,
atypisch museum in het hartje van La
Louvière !

Aanbod voor groep

In een permanente collectie worden een vijftigtal
marmeren en bronzen beeldhouwwerken,
originele boetseerwerken uit gips en talrijke
tekeningen van Idel Ianchelevici (1909-1994), de
kunstenaar van Roemeense afkomst,
tentoongesteld. Vandaag de dag is zijn
monumentaal kunstwerk 'L'Appel' [De Oproep]
(1939), dat zich aan de afrit van de autosnelweg
bevindt, nog steeds een van de stadsemblemen.

BEELDEN EN TEKENINGEN VAN IDEL
IANCHELEVICI: PERMANENTE COLLECTIE

Rondleiding in de permanente collecties.

Beschrijving : Bezoek de permanente collectie van het
museum gewijd aan de kunstenaar Idel Ianchelevici
van Roemeense afkomst, auteur van monumenten Le
Plongeur (Luik), Le Résistant (Nationaal Gedenkteken
van het Fort van Breendonk), L'Appel (La Louvière).
Bronzen beelden, originele gipsbeelden en marmer en
steen (“taille directe”).
Bezoek : FR, NL, gebarentaal, gezichtsstoornissen
Audiogids : FR / NL
Groups : Max. 25 persons.
Price : 50€/groep + 1,50 €/ pers.
Réservatie : info@lemill.be

De hedendaagse kunst krijgt een zeer
belangrijke plaats in het programma van de
tijdelijke tentoonstellingen. In de ruime zalen op
de eerste verdieping organiseert men diverse,
collectieve of monografische evenementen die
aan internationaal erkende kunstenaars of jonge
kunstenaars gewijd worden.

Het Centrum voor grafische kunst is
een museum dat gewijd is aan de
drukkunst, een unieke collectie,
originele tentoonstellingen en een
educatief aanbod met vele facetten.
Het is een mooie ruimte die in 2011
gerenoveerd en uitgebreid werd.

JEAN DUBUFFET, LE PRENEUR
D’EMPREINTE

De Dubuffet-tentoonstelling, de "Preneur
d’empreintes", is een uitzonderlijke duik in de
lithografische experimenten van Jean Dubuffet
[1901-1985]. Sinds de jaren veertig van de vorige eeuw
is Jean Dubuffet geïnteresseerd in de sporen die door
materialen of op muren zijn achtergelaten, deze
onbepaalde texturen, afkomstig van grond,
gebladerte, stenen, ongewone mengsels, alles wat op
zijn hand valt. In samenwerking met de Dubuffet
Foundation zal de tentoonstelling de verschillende
creatieve processen belichten die aan deze
opmerkelijke reeksen voorafgingen en die tot stand
kwamen, zoals modellen en projecten, de albums
“Matière et mémoire”, “Les murs”, “prise d'empreintes”,
enz.

Het Centrum voor grafische kunst, dat op 40
minuten rijden van Brussel verwijderd is, is een
museum dat gewijd is aan de drukkunst.
Liefhebbers, verzamelaars, studenten,
gezinnen…; elk soort publiek kan een initiatie tot
de graveerkunst volgen aan de hand van
originele activiteiten die in nauwe samenwerking
met de kunstenaars uitgedacht werden.
De Barda-jeux ligt op de kinderen te wachten
aan het onthaal: een boekje, potloden, illustraties
en een spelparcours begeleiden bij je bezoek.
Duidelijke teksten op ooghoogte van kinderen
geven richting aan de tentoonstelling.

Tijdperk : 28/03 > 06/09/2020

TRALALA L’ART

Een tentoonstelling gewijd aan het spel in de
hedendaagse kunst. Een speciale scenografie zal een
speciale plaats geven aan kinderen. Het resultaat van
een partnerschap tussen het Centre de la Gravure en
de provincie Henegouwen, is het Tralala l'art project dat
zich ontwikkelt rond de kwestie van het spel in de
hedendaagse creatie. Sommige spellen zijn inderdaad
een echt grafisch werk dat in meer dan één opzicht kan
worden vergeleken met dat van als zodanig erkende
kunstenaars. De vraag rijst dan ook wat de status van
deze verworvenheden is en hoe ze in de ruimte moeten
worden gepresenteerd.
Uit de collecties van het Centre de la Gravure en het
Ludothèque van La Louvière komen een reeks stukken
die dit nieuwe scheppingsveld op een speelse en
kleurrijke manier in vraag stellen.
Kunstenaar Camille Nicolle, woonachtig in Doornik, zal
bij deze gelegenheid de tentoonstellingsruimte
overnemen om het publiek een interactieve en
originele creatie rond het thema van het labyrint te
bieden. De scenografie, definitief gericht op spel, zal
een bevoorrechte plaats geven aan kinderen, jong en
oud.
In samenwerking met de Provincie Henegouwen.

Tijdperk : Geopend tijdens tentoonstellingen
Openingsuren : Dinsdag tot zondag: van 10u tot
18u
Adres : Rue des Amours, 10 – 7100 La Louvière
Website : www.centredelagravure.be

Tijdperk : Het hele jaar behalve 01/01, 23/03,
24/03 en 25/12.
Openingsuren : Dinsdag tot vrijdag: van 11u tot
17u/ Weekend van 14u tot 18u
Adres : Place Communale, 21 7100 La Louvière

Aanbod voor groep

Website : www.lemill.be

KIKI SMITH, "ENTRE CHIEN ET LOUP"

Tijdperk : 28/03 > 06/09/2020

Kiki Smith's eerste tentoonstelling in België. Meer dan
100 prenten, beeldhouwwerken en tekeningen van
1981 tot op heden.
De titel van de tentoonstelling van Kiki Smith verwijst
naar dat bijzondere uur waarop de dag in de nacht
overgaat, dat moment waarop de hond de schapen
moet gaan bewaken en waarop de wolf gebruik maakt
van de duisternis om uit het bos te komen!

VOOR ELKE BEZOEK :

Bezoek : FR, EN, NL, PL
Audiogids : FR, EN, NL, PL
Duur : +/- 1.30 u
Groepen : Max. 25 deelnemers/groep
Prijs : 5 €/pers + 65 € / gids (tijdens de week) /
5 €/pers + 80 €/ gids (tijdens de week-end)
Tijdperk : Geopend tijdens tentoonstellingen

Tijdperk : Tot 23/02/2020
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Opmerkingen : Andere suggestie van bezoeken voor
groepen? www.centredelagravure.be
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KONINKLIJK MUSEUM VAN MARIEMONT
Cultuur en natuur gaan hand in hand
in Mariemont.
Het Koninklijk Museum van Mariemont is ontstaan
dankzij de passie van Raoul Warocqué, rijke
steenkoolindustrieel van de 19e eeuw en
verzamelaar met zin voor kunst, Oudheid, boeken,
enz.
Het Museum verrast door de diversiteit van zijn
collecties die u laten reizen van het oude
Griekenland tot Henegouwen, via Egypte, het
Verre-Oosten en Gallië. U ontdekt er een
Egyptische mummie naast een enigmatische
strigilis, een glimlachende Bouddha, Gallo-romeinse
juwelen, Doorniks porselein en een authentiek
Japans theepaviljoen.
Het museum bevindt zich in het hart van een park
van 45 ha, dat één van de mooiste arboretums
van België is en u een prachtige omgeving aanbiedt
voor wandelingen, tussen oude bomen en de vele
bronzen beelden, waaronder de Burgers van Calais
van Rodin en De Zaaier van Meunier.

Aanbod voor groep

Hebt u zin om op wereldreis te gaan?

PARFUMS VAN DE OUDHEID

Onderneem een ontdekkingstocht door de
folklore, feesten en rituelen van de hele wereld
aan de hand van honderden maskers en
kostuums. Een collectie uniek in Europa !

MASKERS VAN DE HELE WERELD
Ontdek de parfums van de Oudheid.
Beschrijving : Parfumvaasjes, keukengerei, versiering,
...getuigen nog van talrijke smakelijke en geurrijke
gebeurtenissen. Wat zijn nardus en cinnamone ? Wat
was de rol van parfums en specerijen? Hoe reisden ze?
Wat was hun symbolische en financiële waarde? De
rondleiding kan vervolgd worden door een REUK ATELIER
die u een sensoriele reis voorstelt en geuren doet
ervaren vanaf het oude Egypte tot de Industriële
revolutie. Voor deze reis hebt u alleen uw neus nodig !
Prijs :
RONDLEIDING ALLEEN :
Groep volwassenen : 100 € (rondleiding) + 4 €/pers.
Groep senioren : 75 € (rondleiding) + 2,5 €/pers.
Schoolgroep : 75 € (rondleiding) + 1 €/pers.
RONDLEIDING EN REUKATELIER :
Groep volwassenen : 235 €
Groep senioren : 210 €
Schoolgroep : 195 €
Tijdperk : Het hele jaar

RONDLEIDINGEN NAAR KEUZE
Tijdperk : Het hele jaar behalve op 25/12 en 31/12
Openingsuren : Elke dag behalve op maandagen
die geen feestdagen zijn - Vanaf oktober t/m
maart van 10 tot 17u - Vanaf april t/m september
van 10 tot 18u
Adres : Chaussée de Mariemont 100 – 7140
Morlanwelz.
Website : www.musee-mariemont.be

Aanbod voor groep
SCHATTEN VAN MARIEMONT

Voorstelling van de pronkstukken van de verschillende
collecties.
Beschrijving : Na een rondleiding in de afdeling
“Geschiedenis van Mariemont” ontdekken we de
pronkstukken van de verschillende collecties in het
Museum: Egypte, Griekenland, Rome, Verre-Oosten,
Gallo-Romeinen en Doorniks porselein. De leidraad van
de rondleiding: onze voorkeur !
Opmerkingen : Thematische dag in Mariemont op
aanvraag.

INTERNATIONAL MUSEUM
VAN HET CARNAVAL EN HET MASKER

Vertel ons wat u graag zou willen zien en we vinden de
aangepaste rondleiding !
Beschrijving : Een van de kenmerken van het Koninklijk
Museum van Mariemont is de diversiteit van de collecties. Verschillende beschavingen worden voorgesteld in
onze zalen: Egypte, Griekenland, Rome en Italië, VerreOosten, Gallo-Romeinen,… Daarvoor mogen we een
rondleiding organiseren rond een collectie of rond een
thema door de verschillende beschavingen.

VOOR ELKE BEZOEK :

Bezoek : FR, EN, NL
Duur : 1.30u > 2u
Groepen : Max. 25 deelnemers/groep
Prijs :
Groep volwassenen : 100 € (rondleiding) + 4 €/pers.
Groep senioren : 75 € (rondleiding) + 2,5 €/pers.
Schoolgroep : 75 € (rondleiding) + 1 €/pers.
Tijdperk : Het hele jaar
Opmerkingen : Andere suggestie van bezoeken voor
groepen ? Neem contact op met sp@mariemont.be

Ontdek de universaliteit van het masker en zijn gebruik op de vijf
continenten.
Beschrijving : Reis van de winterfeesten in Europa tot de
gemaskerde
ceremoniën
van
Latijns-Amerika
en
Noord-Amerika, van de mysterieuze gebruiken van Afrika tot de
fascinerende tradities van Azië en Oceanië en maak kennis met
de universaliteit en het menigvuldige gebruik van het masker.
Bezoek : FR, EN, NL, ES, D
Audiogids : FR, EN, NL, ES, D

Tijdperk : Het hele jaar behalve op 26/02/2020,
01/11/2020 en van 24/12 tot 01/01/2021.
Openingsuren : Dinsdag tot vrijdag: van 9u30 tot
17u / Weekend van 10u30 tot 17u.

TICUNA. EEN VOLK UIT DE AMAZONE

De tijdelijke tentoonstelling van het internationaal Museum van
het Carnaval en het Masker is gewijd aan het grootste
indianenvolk van Brazilië, de TICUNA.

Adres : Rue Saint-Moustier 10, 7130 Binche
Website : www.museedumasque.be

Beschrijving : De tentoonstelling is een echte onderdompeling in
de mythologie van de TICUNA en presenteert niet alleen de
contextuele aspecten en het dagelijks leven van het volk maar
ook het gemaskerde ritueel van het Feest van het Nieuwe Meisje.
Een afdeling van de tentoonstelling is gewijd aan de strijd van de
TICUNA voor de officiële afbakening van hun territorium waarin
Pedro Inácio Pinheiro één van de emblematische figuren was.
Zijn overlijden in juli 2018 heeft de organisatie van deze
tentoonstelling ter zijner ere bespoedigd.
Bezoek : FR, EN, NL, ES, D
Tijdperk : Tot 26/04/2020

Aanbod voor groep
HET INTERPRETATIECENTRUM OVER HET CARNAVAL
VAN BINCHE
Dompel u onder in het hart van een unieke folklore die door
UNESCO werd erkend en ontdek het fantastische Carnaval van
Binche alsof u er zelf bij bent.

VOOR ELKE BEZOEK :
Duur : +/- 1u15
Groepen : Max. 25 deelnemers.
Prijs : Kinderen: 35 €/groep + 3 €/pers. (toegang)
Volwassenen : 45 €/groep + 7 €/pers. (toegang)

Beschrijving : Ontdek het Carnaval van Binche! Maak kennis met
zijn geschiedenis, zijn actoren, zijn gebruiken en zijn tradities
dankzij een interactief en multi-zintuiglijk parcours. De
tentoonstelling presenteert niet alleen de mooiste stukken uit de
collecties van het museum maar ook nog nooit eerder
tentoongesteld archiefmateriaal, getuigenissen, foto’s en
documentaires. Bovendien worden uw zintuigen geprikkeld door
voorwerpen die u mag aanraken en zelfs door geuren van het
Carnaval. Het Interpretatiecentrum is meer dan een gewoon
museumsbezoek, maar een echte belevenis!
Bezoek : FR, EN, NL, ES, D

Opmerkingen : Andere suggestie van bezoeken voor groepen?
www.museedumasque.be
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DOMEIN VAN HET KASTEEL VAN SENEFFE
Beleef de 18de eeuw op het Domein
van Seneffe
Dankzij de permanente en de diverse tijdelijke
tentoonstellingen worden in het Domein van
Seneffe - bestaande uit een 18de eeuwse
kasteel, een zilvermuseum en een park van 22
ha - alle aspecten van het maatschappelijk leven
in de 18de eeuw belicht.
Proef van het kasteelleven en laat u
onderdompelen in het museum om de sfeer en
het leven tijdens de Verlichting te ontdekken.
Ervaar emoties, ontdek wat er toen in de salons
gebeurt, maak een reis terug in de tijd met onze
toepassingen voor smartphones en tablets.
Indien u van wandelen houdt, dan zijn het Park
van het Domein van Seneffe en de
openluchttentoonstellingen echt iets voor u.
Tijdperk : Van 02/01 tot 30/12 (gesloten op 24,
25 en 31/12 en 01/01)
Openingsuren : Dinsdag tot zondag van 10u tot
18u.
Adres : Rue Lucien Plasman, 7-9, 7180 Seneffe
Website : www.chateaudeseneffe.be

Aanbod voor groep
DE GOUDEN DRIEHOEK

Tentoonstelling. Het is een kroniek van de toenmalige
samenleving gezien door de ogen van dertien
personages waarbij de meester-edelsmid en zijn
echtgenote de rode draad vormen.
Beschrijving : Volg samen met de gids-conferencier
het traject en leer de typische
levensomstandigheden van elk van de personages
kennen (interieurs, bijbehorende voorwerpen,
sfeer,...). Decoratieve elementen, voorwerpen van
edelsmeedwerk, gereedschappen, boeken,
schilderijen,... illustreren die kroniek van een
samenleving die destijds volop in beweging was.
Bezoek : NL, FR, EN, andere.
Duur : Bezoek “Gouden driehoek”: 1u30 / Bezoek
“Gouden driehoek”en workshop: 2 u
Groepen : Max. 15 deelnemers/ gids
Prijs : Voor 1.30 u : 85 € - Voor 2 uren: 110 €
(toegangsprijzen niet inbegrepen).
Tijdperk : Tot 10/05/2020

BIJZONDERE BEZOEKEN : “CHOCOLADE ‘S
OCHTENDS OF ’S NAMIDDAGS”
Vertrek op reis naar het hartje van de exotische
smaken die de Verlichting veroverd hebben en sluit
uw bezoek af met een degustatie op de wijze van
Gravin Depestre.

Beschrijving : Bezoek aan de permanente collectie
"Faste and intimacy". Woon dan de chocoladevoorbereiding bij, gevolgd door de proeverij. De “bijzondere” bezoeken richten zich tot groepen die de
“18de-eeuwse ervaring” van het Domein van
Seneffe verder willen verdiepen door een workshop.
Duur : 1.30 u
Groepen : Max. 20 deelnemers/ gids
Prijs : 85 € (toegangsprijzen niet inbegrepen)
Tijdperk : Het hele jaar.

BEZOEKEN OP MAAT

De bezoeken op maat richten zich tot een
bevoorrecht publiek.
Beschrijving : De Publieksdienst staat te uwer
beschikking om een voorstel uit te werken dat aan
uw wensen beantwoordt.
Enkele voorstellen
• Leer uw zilverwerk (edelsmeedwerk)
onderhouden: workshop. (maximum 10 personen)
• Voor een heerlijke pauze kan het degustatiesalon
“Les Saveurs des Lumières” op verzoek voor een
besloten gezelschap worden gereserveerd.
• Een exclusieve dag in Seneffe
• Avondbezoeken (tarief van die bezoeken: dubbel)
Duur : Op aanvraag.
Groepen : Max. 15 deelnemers/ gids.
Prijs : Volgens de vraag.
Tijdperk : Het hele jaar.
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KASTEEL VAN LOUVIGNIES
Het kasteel van Louvignies
verwelkomt je te midden van de
Henegouwse velden, op enkele
kilometers van Soignies in de
provincie Henegouwen.

Aanbod voor groep
BEZOEK HET KASTEEL VAN LOUVIGNIES

Ontdek verschillende facetten van het leven in de
19de eeuw.

Het kasteeldomein, dat eigendom was van de
familie Villegas de Saint-Pierre onderging een
uitgebreide en lange transformatie en
heropbouw in de 19de eeuw, vooral tussen 1878
en 1885, door de architect Désiré Limbourg en
de landschapsarchitect Louis Fuchs.

Beschrijving : Uw bezoek doorheen het kasteel is
indrukwekkend: het witte salon, gespreksruimte voor
de dames, de eetkamer met de indrukwekkende
haard op de benedenverdieping, de kamers boven,
de keukens in de kelder met het grote kookvuur of de
strijkkamer...
Bezoek : FR, NL, EN
Duur : 1.30u
Groepen : Max. 25 deelnemers/groep
Prijs : 10 €/pers. + 45 € voor gids.
Open : Van Pasen tot Allerheiligen, op reservatie.

Het pand werd omgevormd tot een gastvrij
kasteel dat het ecclectisme uit die tijd
weerspiegelt: een combinatie van verschillende
stijlen, maar met behoud van delen van
vroegere bouwperiodes. De
binnenhuisdecoratie, het meubilair en de
voorwerpen bleven zijn gebleven en maken van
het geheel een voorbeeld van de Belle Epoque.

Tijdperk : van Pasen tot Allerheiligen, op
reservatie.
Openingsuren : Op aanvraag.
Adres : Rue de Villegas, 1
7063 Chaussée-Notre-Dame - Louvignies
Website : www.chateau-louvignies.be
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BROUWERIJ LA BINCHOISE

BROUWERIJ ST-FEUILLIEN

Een authentieke brouwerij …

145 jaar passie en vakmanschap…

Aanbod voor groep
Aanbod voor groep

De St-Feuillien brouwerij is in 1873 gesticht door
Stéphanie Friart. In 1920 werd de fabricatie
overgeplaatst naar de meer moderne
gebouwen, waar de hedendaagse installaties
nog steeds staan. Deze gebouwen dateren uit
1893 maar hebben de laatste jaren
voortdurend restauratie ondergaan. Op deze
manier wordt de vernieuwing van een industriel
vermogen uit de 19e eeuw verbonden met
modernisatie van de uitrusting. Reeds de vijfde
generatie van het Friart gezin gaat door met de
fabricatie van vele soorten bieren, waaronder
de St-Feuillien en de Grisette.

BEZOEK BROUWERIJ ST-FEUILLIEN
Bezoek en proeverij.

Beschrijving : Geleid bezoek gevolgd door de
proeverij van twee bieren naar keuze.
Bezoek : FR, EN, NL, D
Duur : 2u
Groepen : Max. 80 deelnemers/groep.
Prijs : Rondleiding en twee proeverijen: 8 €/pers.

RONDLEIDING VAN DE BROUWERIJ « LA
BINCHOISE »

De geschiedenis van Brouwerij gaat terug tot
1847. In 1929 wordt de site gekocht door Oscar
Roulez, mou-ter, die de oude brouwerij laat
slopen om de huidige gebouwen op te richten. In
1979, André Graux, vestigt Brouwerij La
Binchoise. Sinds 2000 staan de deuren open
voor het publiek. In deze authentieke brouwerij
wordt u ontvangen voor geleide bezoeken en ook
om bieren te proeven.

Beschrijving: Bezoek van de installaties van de
brouwerij. Proeverij in de brouwerij (2 biertjes)
Duur : 1.u
Groep : Min. 10 pers.
Prijs : 7,50€ per persoon - 3€ voor kinderen t.e.m 12
jaar – 4€ schoolgroep.
Reservatie : tourisme@binche.be

Tijdperk : Het hele jaar
Openingsuren : Op aanvraag
Adresse : Faubourg St–Paul, 38 - 7130 Binche
Website : www.brasserielabinchoise.be

Tijdperk : Het hele jaar
Openingsuren : 7/7 op reservaring
Adres : Rue d’Houdeng, 20. 7070 Le Roeulx.
Website : www.st-feuillien.com
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DE SINT-VINCENTIUSOLLEGIALEKERK /
HET KAPPITELMUSEUM

PATRIMONIUM

De Sint-Vincentiusollegialekerk, een
uitzonderlijke getuigenis van de
romaanse kunst

Aanbod voor groep

De collegiale kerk van Soignies is een wezenlijke
mijlpaal in de geschiedenis van de architectuur in
België. Begonnen rond het jaar duizend, huldigt
ze de grote romaanse architectuur in die zich in
het westelijke deel van ons land onder
Angelsaksische invloed ontwikkelt. In de 17de
eeuw wordt de kapittelkerk verfraaid met
barokke ornamenten. De collegiale was de zetel
van een invloedrijke gemeenschap van
kanunniken tot op het einde van de 18 de eeuw
en ook een bedevaartskerk gewijd aan de Heilige
Vincentius, de patroonheilige van de stad, wiens
verering nog steeds levendig is.

DE SINT-VINCENTIUSCOLLEGIALE KERK

Een uitzonderlijke getuigenis van de romaanse kunst
Beschrijving : Rondleidingen het hele jaar door op
aanvraag, in de namiddag.
Bezoek : FR, NL, EN
Duur : 1.15u – 1.30u
Groepen : 25 > 30 deelnemers/groep
Prijs : 40 €/groep
Tijdperk : Elke dag, van 8u tot 17u/18u
(winter/zomer), gedeeltelijke toegang voor het vrije
bezoek (behalve tijdens de kerkdiensten) / Rondleidingen het hele jaar door op aanvraag, in de namiddag

Het Kapittelmuseum is een ruimte die nauw
verbonden is met de collegiale kerk. Het bevindt
zich in een arm van de kloostergang onder een
zichtbaar gebinte, van grote esthetische kracht,
en in de voormalige administratieve gebouwen
van de kanunniken. Hier herleven kostbare
religieuze kunstvoorwerpen uit de 11de tot de 18
de eeuw: sommige roepen de oorsprong van de
stad op dankzij de geschiedenis van Sint
Vincentius, andere leiden ons tot een beter
begrip van de mentaliteiten en het volksgeloof
van vroeger. Ze nodigen ons ook uit het werk van
de Bergense goudsmeden, van de beeldsnijders
en van de handborduursters met gouddraad of
met gekleurde zijde te bewonderen.

HET KAPPITELMUSEUM, SCHAAT VAN DE
ROMAANSE COLLEGIALEKERK VAN
SOIGNIES
Bezoek : FR, NL, EN
Duur : 45 min.
Groepen : 20 > 25 deelnemers/groep
Prijs : Rondleidingen : 1 €/pers + 30 €/groep
Tijdperk : Rondleidingen het hele jaar door op
aanvraag, in de namiddag

Tijdperk : Het hele jaar
Openingsuren : Elke dag van 8u tot 17u/18u
(winter/ zomer)
Adres : Grand’Place - 7060 Soignies
Website : www.collegialesaintvincent.be www.collegiale-soignies.be
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DE BLAUWE HARDSTEEN VAN SOIGNIES / ZINNIK
De steengroeven, het documentatiecentrum en rondleidingen te voet

Een enig industrieel erfdeel,
absoluut te ontdekken !
De steengroeve
Werklieden die beneden in de put aan de slag
zijn en die reusachtige mechanische monsters
hanteren, terwijl de motoren loeien en de
kettingen, die de enorme blokken optillen,
kletteren, bieden een overweldigende aanblik
Het documentatiecentrum van de Blauwe
hardsteen
Het documentatiecentrum van de Blauwe
hardsteen is gelegen nabij de kapittelkerk en
herbergt een verzameling van mineralen en
fossielen. De bezoekers krijgen zo de
gelegenheid kennis te maken met het
oergesteente waarvan de vorming tot meer dan
345 miljoen jaar terugloopt.

Aanbod voor groep
GELEID BEZOEK VAN EEN STEENGROEVE IN WERKING
Beschrijving : Een enig industrieel erfdeel, absoluut te
ontdekken
Afspraak op de parking van de steengroeve. Bezoek aan de
installaties van de steengroeve in werking, vergezeld van een
gids, en dan terug naar het startpunt.
Bezoek : FR, NL, EN
Duur : +/- 2.30u
Groepen : Max. 20 deelnemers/groep
Prijs : 4 €/pers. (60 €/groep < 15 deelnemers)
Tijdperk : Open gans het jaar, behalve op zaterdag en zondag
en werkdagen tijdens het verlof in de bouwsector)

ABDIJ ONZE LIEVE-VROUW VAN GOOD-HOOP

Aanbod voor groep

De abdij werd in 1125 gesticht en ligt op het
grondgebied van Estinnes dichtbij Binche (5km).
De moerassige karakter van de grond dwong de
eerste religieuzen drie keer te verhuizen.
Vandaag komen we in een grote tuin aan, die op
de 19de eeuw het Hof van Eer verving. Binnen
vindt men de Trap van Eer, het klooster, de
refter, de oude keuken, de kapittelzaal en de
basiliek. Als de tijd het toelaat kan men ook de
opgravingen van de tweede abdijkerk gaan
bewonderen. Die was van gotische architectuur.
Weekeinde: Van april tot september van 14.00
tot 20.30
Opening van de molen: Bezoek, cafering, bar, …

ABDIJ ONZE LIEVE-VROUW VAN GOODHOOP
Bezoek van de abdij site.

Beschrijving : Rondleidingen het hele jaar door op
aanvraag, in de namiddag.
Bezoek : FR, NL
Duur : 1.30u
Groepen : 50 deelnemers/groep
Prijs : 5 €/pers.

GELEID BEZOEK VAN HET DOCUMENTATIECENTRUM
VAN DE BLAUWE HARDSTEEN
Beschrijving : Bezoek aan de loods van de steenhouwer, aan
het museum waar de geologische fossielen en de mineralen
ondergebracht werden, en aan het werktuigenmuseum.

RONDLEIDINGEN TE VOET
Tijdperk : Gans het jaar mits afspraak op het
VVV kantoor van Zinnik/Soignies (WE van 14u tot
18u van Pinksteren tot de Open deurdagen.
Afspraak verplichtend.
Openingsuren : Dienst voor toerisme (VVV) van
Soignies/Zinnik : van dinsdag tot vrijdag: 8u30 12u en van 13u30 - 16u15 // weekend: 14u – 18u
(van juni tot september).
Adres : Rue du Lombard, 2
7060 Soignies
Website : www.soignies.be

Om U op een aangename manier het civiele patrimonium van
Zinnik te ontdekken stelt het VVV kantoor van Zinnik twee
rondleidingen voor. 1.30u – 2u. ontdekking van de gevels met
jaartallen.
Dank zij de sporen, dikwijls aanwezig in de stenen, is het mogelijk
de verschillende etappes van de geschiedenis en van de civiele
architectuur te ontdekken.
Zinnik en de blauwe hardsteen
Deze rondleiding van min of meer 4 km. doet U het gebruik van
de blauwe hardsteen , de fierheid van Zinnik, ontdekken. Ze laat
U toe de oneindig vele kleine en belangrijke schatten van de stad
waarderen.
Bezoek : FR, NL, EN
Duur : +/- 1u
Groepen : Max. 20 deelnemers/groep
Prijs : 2,50 €/pers. (38 €/groep < 15 deelnemers)

Tijdperk : Het hele jaar
Openingsuren : Op afsprak maar na 15u30
Adres : Rue Grégoire Jurion, 22
1720 Vellereilles-les-Brayeux (Estinnes)
Website :
http://www.bonne-esperance.be/abbaye.html
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Kom op adem…

Veel plezier…

1 , 2 of 3 dagen…

Waar eten…

Op de fiets door het Park van Kanalen en Kastelen
Meer informaties

Het Huis voor Toerisme biedt
iedereen een brede waaier van
ontdekkingstochten om de streek te
voet of per fiets te verkennen. Er
werden wandelpaden uitgestippeld
en bewegwijzerd. Op deze tochten
komt u bezienswaardigheden van
het patrimonium.

Voor individuele verhuur :
2 € per uur
6 € voor 4 uur
8 € voor een hele dag
14 € voor een weekend
Er zal een waarborg van 20 € per fiets gevraagd
worden evenals een verplicht identiteitsbewijs.
Voor groepen (vanaf 10 fietsen) :
6 € voor een hele dag
Er zal een waarborg van 20 € per fiets gevraagd
worden evenals een verplicht identiteitsbewijs.
Reservatie :
Maison du Tourisme du Parc des Canaux et
Châteaux
Place Mansart, 21/22 - 7100 La Louvière
Tel. : ++32 (0)64/26.15.00
maisondutourisme@lalouviere.be
www.parcdescanauxetchateaux.be

Het Huis voor Toerisme biedt iedereen een brede
waaier van ontdekkingstochten om de streek te
voet of per fiets te verkennen. Er werden
wandelpaden uitgestippeld en bewegwijzerd.
Op deze tochten komt u bezienswaardigheden
van het patrimonium tegen vier uniek zijn in de
wereld: het Belfort van Binche, Carnaval van
Binche, het Historisch Centrumkanaal en zijn
hydraulische scheepsliften en de mijnsite van
Bois-du-Luc en zijn beroemde vierhoek van
woningen die door de UNESCO tot werelderfgoed
werden uitgeroepen, de reusachtige lift van
Strépy-Thieu, … Door zijn ligging aan de uiterste
grens van het kanaal Brussel-Charleroi kunt u van
hieruit ook uitstappen maken naar Seneffe en
haar prachtige kasteel, naar het Park van
Mariemont of naar Ronquières dat beroemd is
voor haar Hellend Vlak. Het Huis voor Toerisme
beschikt over ruim 80 fietsen.

Een fiets huren ?
Het Huis voor Toerisme beschikt over 80
fietsen. Voor meer inlichtingen over onze
huurpunten, contacteer het Huis voor Toerism !
(zie p. 51)

Verblijf...
31

THEMATISCHE TOCHTEN VAN HET HUIS
VOOR TOERISME VAN HET PARK VAN
KANALEN EN KASTELEN

© Utopix-Vhello

Vhello
Ontdek het toeristische aanbod van de Regio
Bergen en de Regio Centre dankzij vhello, het
knooppuntennetwerk in het hartje van
Henegouwen (Coeur du Hainaut) !

Grijp de fiets en…
- Vertrek voor een tochtje langs het water!
- Bezoek musea en kastelen!
- Ontdek ons erfgoed, erkend door de UNESCO !
- Geniet van de lokale gastronomie!
- Loop in de voetsporen van Vincent Van Gogh in
de Borinage en door de mijnsites!
- Dit nieuwe fietsnetwerk van 880 km van de
regio Coeur du Hainaut zal worden verbonden
met andere knooppuntnetwerken met meer dan
41.000 km aan gemarkeerde stroken. De
netwerken in de buurt die al zijn gemarkeerd zijn
de netwerken Wallonie picarde en WaalsBrabant.
Het knooppuntennetwerk is snel en er is geen
gevaar om te verdwalen. Elk kruispunt van het
netwerk
wordt
aangegeven
door
een
knooppuntnummer. Op de bordjes staan de
eerstvolgende knooppunten en de richting die je
moet volgen op het knooppunt te bereiken.

AU FIL DE L'EAU (MET DE STROOM MEE) EN UNESCO (zie p.
35-36)
Beschrijving : Met 19 sites en evenementen die op de
We-relderfgoedlijst van de UNESCO staan en een eigendom
dat op de Memory of the World-lijst van de UNESCO staat,
heeft de provincie Henegouwen een nationaal record.U begint
uw reis aan de voet van de kabellift van Strépy-Thieu, de
grootste van Europa! Een paar honderd meter verderop komt u
uit bij het historische Canal du Centre (Centru-mkanaal) en zijn
idyllische oevers.
GEVORDERD – Niveau 3 - kilometers 22km
HET UNESCO-ERFGOED VAN LA LOUVIÈRE
Beschrijving : Stap op de fietsen ontdek de werking van een
van de oudste en duurzaamste steenkoolmijnen van België. Het
mijndorp Bois-du-Luc is uniek in Europa. Ga verder met uw
tocht en ontdek de Étangs de Strépy en hun natuurreservaat.
Enkele trappen verder komt u aan de oevers van het historische
Canal du Centre. Zet uw tocht naar verder naar de hydraulische
scheepslift 3, een UNESCO-werelderfgoedlocatie.
FAMILIE– Niveau 2 - kilometers 15km

Om je tocht voor te bereiden vul je gewoon de
lijst van knooppunten in de volgorde waarin je ze
wenst te volgen. Eens onderweg volg je de
genummerde bordjes.
Word lid van het Vhello-team !
WWW.VHELLO.BE
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VERTREKPUNT
Scheepslift van Strépy-Thieu
Rue Raymond Cordier 50, 7070 Thieu

ROUTE DESCRIPTION
Met 19 sites en evenementen die op de We
relderfgoedlijst van de UNESCO staan en een
eigendom dat op de Memory of the World-lijst
van de UNESCO staat, heeft de provincie
Henegouwen een nationaal record.
U begint uw reis aan de voet van de kabellift
van Strépy-Thieu, de grootste van Europa !
Dit uitzonderlijke werk is toegankelijk voor het
publiek en tijdens het bezoek ontdekt u van
alles. Zin in een vaartochtje ? Ga dan aan boord
en beleef de eeuwenoude scheepsliften aan
boord van een schuit.
Een paar honderd meter verderop komt u uit
bij het historische Canal du Centre (Centrumkanaal) en zijn idyllische oevers. Bewonder
met de stroom mee de 4 hydraulische liften, de
enige ter wereld die nog in hun oorspronkelijke
staat verkeren !
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THEMATISCHE TOCHTEN VAN HET HUIS
VOOR TOERISME VAN HET PARK VAN
KANALEN EN KASTELEN

OP DE WEGNAAR DE KASTELEN
Begin uw fietstocht met een bezoek aan het Kasteel van
Seneffe en het zilversmeedkunst-museum. Bij het betreden van
dit weelderige landgoed ontdekt u een aantal schatten: 22
hectare parken tuinen die de natuur- en wan-delliefhebbers
zullen bekoren, maar ook de grootste collectie zilverwerk van
België. Daarna volgt u de route naar de Burcht van
Écaussinnes-Lalaing, een belangrijke erfgoedlocatie in Wallonië.
Zin in een gastronomische pauze? Tijdens uw tocht naar het
kasteel kunt u stoppen bij kaas-makerijChevlait en er genieten
van de heerlijke ambachtelijke geitenkazen.
GEVORDERD - Niveau 3 - kilometers 31km
OP ONTDEKKINGIN HETBOIS DE LA HOUSSIÈRE
Begin uw wandeling bij het Hellend vlak van Ronquières. Dit
kunstwerk is tientallen kilometers in de omtrek zichtbaar. Een
beklimming van de toren biedt niet enkel een adembenemend
panorama, maar ook een spektakelparcours „Un bateau, une vie
...“ gewijd aan de binnenvaart. Ontdek daarna het Château Fort
d’Ecaus-sinnes-Lalaing. Het kasteel is geclassificeerd als een
belangrijk erfgoed van Wallonië en kijkt vanaf de top van een
rotsachtige helling uit over het dorp dat eromheen werd
gebouwd. Sluit uw tocht af met de ontdekking van het groene ‘s
Gravensbrakel.
GEVORDERD - Niveau 3 - kilometers 25km
PROEVERTJESTOCHT VAN DE WIJNGAARD NAAR DE ABDIJ
Maak een fietstocht door het hart van het plat-teland van
Estinnes en ontdek de Agaises wi-jngaard. Deze laatste zet al 17
jaar de Cham-pagne-traditie in België voort en produceert
schuimwijnen (Cuvée Ruffus) die werden bekroond bij de meest
prestigieuze wedstrijden. Niet ver van daar vindt u de Abdij van
Bonne-Espérance. Deze werd gebouwd in 1130 en is de enige in
Henegouwen die gevrijwaard is gebleven van de aanvallen
tijdens de Franse Re-volutie. Aarzel niet om er even te stoppen
om te genieten van een goed koud biertje of heerlijke
streekproducten.
FAMILIE– Niveau 2 - kilometers 23km

Wilt u alle thematische tochten zien?
Bekijk onze verschillende formulen : WWW.VHELLO.BE

Zie p. 40
Carnaval van La Louvière
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Kom op adem…

Veel plezier…

1 , 2 of 3 dagen…

Carnaval van Binche
Het carnaval van Binche is een buitengewoon levend erfgoed, en een populaire, menselijk en sociale gebeurtenis. Het wordt trouwens in 2003 door
Unesco “Meesterwerk van het orale en immateriële erfgoed van de mensheid”
erkend.
Deze folkloristische manifestatie komt van een oude orale traditie, ze is een
werkelijke plechtigheid die de deelnemers zich uniek laat voelen. Voor de
bevolking van Binche, en volgens de populaire uitdrukking, “Er is alleen maar
één Binche ter wereld”… Verschillende maanden lang bereiden de bevolking en
de Stad hun Carnaval, en het is zonder twijfel het belangrijkste moment van
het leven in Binche. Het volgende Carnaval zal op 23, 24 en 25 februari 2020
plaatsvinden, met de tocht van meer dan 1000 gilles op Vastenavond als
apotheose.
Die voorbereiding eist heel wat aandacht en coördinatie aan een groot aantal
mensen : de Associatie voor de Verdediging van Folklore, de Associatie voor de
Verdediging van de Vette Maandag, de comités van de verschillende Carnaval
gezelschappen, de VZW Carnaval de Binche, de Stad Binche, de politie, de
hulpdienst,… Via deze website zal U alle historische, folkloristische en praktische
informatie vinden over het Carnaval van Binche.
U zal ook de foto- en videogalerij van de festiviteiten en hun voorbereidingen
ontdekken.
http://www.carnavaldebinche.be

Waar eten…

Wanneer ?

23, 24 en 25 februari 2020

Verblijf...
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Carnaval van La Louvière
Met halfvasten ontwaakt La Louvière op de klanken van het tromgeroffel en
het klompengehamer van haar Gilles. In januari en februari vinden de
”vooroptochten” met slagwerk en muziek plaats. De leden van de
folkloreverenigingen lopen dan door de stad in hun traditionele
mijnwerkerskostuums: pet, blauwe kiel en rode sjaal met witte bollen. Twee
weken voor de carnavalsapotheose vinden de algemene vooroptochten
plaats, waarbij de verklede verenigingen sfeer brengen in de binnenstad.

Wanneer ?

22, 23 en 24 maart 2020

Geleide tocht: "Dans met de carnavalfiguren"
U zult goed ontwaken nagenietend van een
rustige nacht die al beloftevol lonkt.
U wordt ondergedompeld in de intimiteit van de
feestcoulissen en bent getuige van het
plechtige moment waarop de carnavalsfiguur
minutieus wordt aangekleed. U zult opgaan in
het ritmisch geluid van klompen, de cadans van
trommels en u zult onvermijdelijk worden
meegesleept
en
gehypnotiseerd
door
klarinetten
en
dwarsfluiten
in
die
bovennatuurlijke
carnavalssfeer.
Oesters,
champagne en sinaasappels; gekke dansen en
kleurrijke rondeaus : magie zal er in elk geval zijn.
En u ?
U kunt er ook bij zijn op zondag 22 maart tijdens
het carnaval van la Cité des Loups dat wordt
geleid door een rasechte Louviérois.

« Een verblijf van twee dagen in het thema
van carnaval» (p. 45)

Programma van het geleid bezoek*
3u30: afspraak in het Maison du Tourisme du
Parc des Canaux et Châteaux.
- Het aankleden van de carnavalsfiguur.
- ‘Verzamelen’: van huis tot huis gaan om de
carnavalsfiguren mee te nemen.
- Traditioneel ontbijt: champagne en
oesters/zalm.
9u: ‘Rondeau aux Masques’ op het Jules
Mansart-plein.
- Bezoek aan de tentoonstelling ‘Laetare au
fil du temps’.
12u30: ‘Grande rondeau’ op het
gemeenteplein.
*Buiten de uren om af te spreken zijn de
hierboven vermelde uren bij benadering
opgegeven.
Prijs : Geleid bezoek: 20 €/pers*
*De toegang tot de tentoonstelling en het
traditioneel ontbijt zijn inbegrepen in de prijs.
Opmerkingen : Indien u wenst te logeren in
het hotel tijdens de nacht van zaterdag 21
tot zondag 22 maart, gelieve dan contact op
te nemen met het Maison du Tourisme.

Décrocher la lune
Stedelijke opera

Gemaakt in 2000 door Franco Dragone, heeft de
stedelijke opera «Décrocher la Lune» gegroeid.
Het is een vlaggenschip project van de stad La
Louvière geworden. Een vzw werd in 2014
opgericht door de oprichting van een vaste baan,
na de benoeming van de show. Dit gebeurtenis
brengt vele culturele actoren en de burgers in
een echte dynamiek van opleiding en uitwisseling
over meerdere disciplines van de straat kunst. Zo
zijn er meerdere «Lunar Companies» naar voren
zijn gekomen: De «Grand National Lunar
Orchestra»
(80
amateurs
en
zangers
muzikanten),
het
«Bedrijf
Altitude
80»
(steltlopers), de « «Toneelgezelschap van Seven
Places»
(grote
poppen),
«The
Filoups»
(koorddansers)
en
«Counter-Point»
(airdanseurs). Deze «Lunar Companies» rollen
hun bazen overal La Louvière en België, maar ook
in het buitenland!
Tot ziens op 2021 voor de achtste editie !
www.decrocherlalune.eu
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EEN DAG

Geleide bezoeken op maat...
UNESCO IN LA LOUVIÈRE
Voormiddag : Bezoek van de Mijnsite van Bois-du-Luc (zie p. 15)

Kom op adem…

Middag : Vrije maaltijd (Restaurants op p. 48)
Namiddag : Excursie heen en terug op het historisch Canal du
Centre (zie p. 9)

GASTRONOMIE

Veel plezier…

1 , 2 of 3 dagen…

Voormiddag : Bezoek van de Brouwerij St-Feuillien (zie p. 24) /
Bezoek van de Brouwerij « La Binchoise » (zie p. 25)
Middag : Vrije maaltjd in een gastronomisch restaurant
(zie p. 48)
Namiddag : Bezoek van het Kasteel van Seneffe + atelier over
chocolade of verleiding zoals in de 18de eeuw (zie p. 21)

CULTUUR EN NATUUR
Voormiddag : Bezoek van Koninlijk museum van Mariemont
(zie p. 18)
Middag : Vrije maaltijd (Restaurants op p. 48)
Namiddag : Cruise op de historische centrumkanaal (zie p. 9)

Waar eten…

KUNST
Voormiddag : “Artistieke afdrukken” - geleid bezoek aan het
stadscentrum van La Louvière gericht op kunst, architectuur
en ambacht (zie p. 4)
Middag : Vrije maaltijd (Restaurants op p. 48)
Namiddag : Bezoek in een museum van La Louvière (Keramis,
MILL, Centrum voor graphische kunst en het gedrukte beeld,
Daily-Bul & Co) + bezoek van « Gallery/Shop « Brock’n’ Roll »
(http://www.brocknroll.be/) (zie p. 12)

Verblijf...
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TWEE DAGEN
UNESCO IN CŒUR DU HAINAUT

(in het hart van Henegouwen)

Dag 1
Voormiddag : Bezoek van de Mijnsite van Bois-du-Luc
(zie p. 15)
Middag : Vrije maaltijd (zie p. 48)
Namiddag : Excursie heen en terug op het historisch Canal du
Centre (zie p. 9)
Dag 2
Voormiddag : Bezoek van International Museum van het
Carnaval en het Masker (zie p. 19)
Middag : Vrije maaltijd in de stad van Mons (Bergen)
Namiddag : Bezoek van het historische centrum van Mons
(Belfort en/of Doudou Museum)

ONONTKOOMBAAR
Dag 1
Voormiddag : Bezoek van Koninlijk museum van Mariemont
(zie p. 18)
Middag : Vrije maaltijd (Restaurants op p. 48)
Namiddag : Cruise op de historische centrumkanaal (zie p. 9) +
bezoek van de Kabellift van Strépy-Thieu (zie p. 10)
Dag 2
Voormiddag : Bezoek van Keramis/ Centrum voor graphische
kunst en het gedrukte beeld / Mijnsite van Bois-du-Luc
(zie p. 12)
Middag : Vrije maaltijd in La Louvière (Restaurants op p. 48)
Namiddag : Bezoek van het Kasteel van Seneffe (zie p. 21) /
Kasteel van Louvignies (zie p. 22)

CARNAVAL + "DANS MET DE CARNAVALSFIGUREN" (alleen
van 21 tot 22 maart 2020)
Dag 1
Voormiddag : Bezoek van het historische centrum van Binche
(middeleeuwse stad) (zie p. 6)
Middag : Vrije maaltijd in Binche
Namiddag : Bezoek van International Museum van het Carnaval
en het Masker (zie p. 19)
Avond : Vrije maaltijd in La Louvière of in de restaurant « La
Planche » (dichtbij het hotel)
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Zie p. 14
Keramis

Namiddag : terug naar het hotel
© Utopix-Vhello

© WBT - Bruno D.

Dag 2
Voormiddag : Geleide tocht « Dans met de carnavalsfiguren »
(zie p. 40)

DRIE DAGEN

Geleide bezoeken op maat...

Kom op adem…

ONONTKOOMBAAR
Dag 1
Voormiddag : Bezoek van Keramis, Centrum voor Keramiek (zie p. 14)
Middag : Vrije maaltijd in La Louvière (zie p. 48)
Namiddag : Excursie heen en terug op het historisch Canal du Centre
(zie p. 9)
Dag 2
Voormiddag : Bezoek van de Mijnsite van Bois-du-Luc (zie p. 15)

Veel plezier…

Middag : Vrije maaltijd in La Louvière (zie p. 48)
Namiddag : Bezoek van Koninlijk museum van Mariemont (zie p. 18) +
Bezoek van de Brouwerij St-Feuillien en en proeverij bieren (zie p. 24)
/ Bezoek van de Brouwerij « La Binchoise » (zie p. 25)
Dag 3
Voormiddag : Bezoek van International Museum van het Carnaval en
het Masker (zie p. 19) + Belfort van Binche (zie p. 6)
Middag : Vrije maaltijd in Binche

1 , 2 of 3 dagen…

Namiddag : Bezoek van het Kasteel van Seneffe (zie p. 21)

Waar eten…

Verblijf...
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Geleide bezoeken op maat...

RESTAURANTS
LA HALLE AUX DRAPS
Grand Place, 5
7060 Soignies
Tel : ++32(0)67/55.32.23
ww.lahalleauxdraps.com

LA TABLE DE MARYLOU
Rue de Mons, 15
7060 Soignies
Tel : ++32(0)67/21.13.00
ww.latabledemarylou.be

LA BRACE
Place Verte, 9
7060 Soignies
Tel : ++32(67)/33.30.08

LA TOUR GLACÉE
Route Baccara 4
7090 Ronquières
Tel : ++32(0)67/64.61.16
www.latourglacee.be

BRASSERIE “LA TERRASSE
DE MARIEMONT”
Chaussée de Mariemont, 100
7140 Morlanwelz
Tel : ++32(0)64/ 27.37.63
www.musee-mariemont.be

LE TOURNEBRIDE
Rue Grégoire Jurion 18,
7120 Vellereille-les-Brayeux
Tél.: +32(0)64/33.11.47
http://www.bonneesperance.be/fr/letournebride

LE VÔTRE
Chaussée de Bruxelles, 390
7090 Braine-Le-Comte
Tel : ++32(0)67/55.61.22
www.levotre.be

LA DOLCE VITA
Place Maugrétout, 3
7100 La Louvière
Tel : ++32(0)64/ 21.74.40
www.geletaria-dolcevita.be

LA BRASSERIE DU DAMIER
Rue de l’Hospice 59,
7110 Houdeng-Aimeries
Tél : ++32(0)64/22.28.70
www.labrasseriedudamier.be

LA CANTINE DES ITALIENS
Rue Tout-y-Faut, 90
7110 Houdeng-Goegnies
Tel : ++32(0)64/ 84.78.32

LES GOURMANDS DISENT
Rue Sylvain Guyaux, 8
7100 La Louvière
Tel : ++32(0)64/ 28.40.95
www.lesgournadsdisent.be

BRASSERIE LA BINCHOISE
Faubourg Saint-Paul, 38
7130 Binche
Tél : ++32(0)64/33.61.86
www.brasserielabinchoise.be

L’ORIGINE
Rue de l’Arbre Borne, 2
7100 Trivières
Tel : ++32(0)64/26.42.64
www.lorigine.be

BRASSERIE L’ORANGERIE
Rue L.Plasman 7/9
7180 Seneffe
Tel : ++32(0)64/ 23.93.68
http://www.traiteur-lmdt.be/

RESTAURANT « L’INTRA MUROS »
Avenue Charles Deliège, 35
7130 Binche
Tél : ++32(0)476/62.58.08
www.lintramuros.be

LES BRASSERIES DU MANSART
Place Mansart, 1
7100 La Louvière
Tel : ++32(0)64/ 26.12.59
www.brasseriesmansart.be

LA PLANCHE
Chaussée du Pont du Sart, 240
7110 Houdeng-Aimeries
Tel : ++32(0)64/ 45.15.17
http://newsites.resto.com/laplanche/

Kom op adem…

Veel plezier…

1 , 2 of 3 dagen…

Waar eten…

Verblijf...
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HOTELS
HOTEL ORANGE ***

Chaussée du Pont du Sart, 238
7110 La Louvière
Tel: ++32(0)64/77.33.00
info@orangehotel.be
www.orangehotel.be

CASTEAU RESORT HOTEL ****
Chaussée de Bruxelles, 38
7061 Casteau
Tel: ++32(0)65/32.04.00
info@casteauresort.be
www.hotelcasteauresortmons.be

HOTEL BELLE-VUE ***

HOTEL LE VAL-FAYT ***

HOTEL IBIS STYLE

DOMAINE DE LA LOUVE

Rue de Belle-Vue, 126
7100 La Louvière
Tel: ++32(0)64/43.18.00
info@hotel-belle-vue.be
www.hotel-belle-vue.be

Rue du Wavrin, 4
7110 Houdeng-Goegnies
Tel: ++ 32(0)64/66.44.44
iHA8G3@accor.com
www.ibis.com

Rue de la Croyère, 21
7170 Fayt-Lez-Manage
Tel : ++32(0)64/ 23.90.85
reception@valfayt.be
www.valfayt.be

Rue Léopold III, 6
7100 Saint-Vaast
Tel : ++32(0)64/ 22.95.80
++32(0)64/ 22.57.12

NEEM CONTACT MET ONS OM UW REIS VOOR TE BEREIDEN !

LE TRISTAR ****

Place Maugrétout, 5
7100 La Louvière
Tel: ++32(0)64/23.62.60
info@hoteltristar.be
www.hoteltristar.be

LE MANOIR DU CAPITAINE ***

Chemin de Boulouffe, 1
7181 Feluy
Tel: ++32(0)67/87.45.40
welcome@manoirducapitaine.com
www.manoirducapitaine.com

Will graag ontspannen, wil je verbaasd worden, wil je afleiding, wil je proeven ?
Kom onze regio een of meerdere dagen ontdekken met uw gezin of vrienden.
Bent u hier met een school of een bedrijf en wenst u een educatieve of culturele
uitstap te organiseren? Bent u hier met een vereniging of een groep vrienden en
kunt u niet weerstaan aan de charme van het Park van Kanalen en Kastelen ?
Conctateer het Huis voor Toerisme, wij zullen u helpen om uw traject samen te
stellen!
Voor inlichtingen, reservatie (15 dagen vóór de dag van het bezoek), gelieve dan
contact op te nemen met het Huis voor Toerisme van het Park van Kanalen en
Kastelen :
Tel : ++32(0)64/26.15.00
Place Jules Mansart, 21-22, 7100 La Louvière (Belgïe)
maisondutourisme@lalouviere.be
www.parcdescanauxetchateaux.be
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HET HUIS VOOR TOERISME VAN
HET PARK VAN KANALEN
EN KASTELEN
Place J. Mansart, 21 - 22
7100 La Louvière
++32(0)64/26.15.00
maisondutourisme@lalouviere.be
www.parcdescanauxetchateaux.be
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