Bezoek aan Lambiekbrouwerij Boon

Last update: 24-05-2017

+ gegidste boottocht dwars door Brussel
of naar het Hellend Vlak van 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: maandag 9:30 - 11:30 en vrijdag 10:00 - 12:00
Afspraak: Fonteinstraat 65 - 1502 Lembeek
Prijs: € 6 p.p. (bezoek + 1 consumptie)
+ gids € 55 (1 gids voor max. 25 personen)
Anderstalige of tweetalige gids: € 60
Info en reservatie: Toerisme Halle,
Pajottenland & Zennevallei vzw: 02 365 98 50

Boottocht van de zuidelijke groene rand
tot in het hart van Brussel
Tijdens deze boottocht van Halle door Beersel, SintPieters-Leeuw, Drogenbos, Anderlecht en Brussel maakt
u versassingen in verschillende sluizen mee en ontdekt u
de verrassende gedaanteverandering die de kanaalomgeving de laatste jaren onderging. We varen langs
pakhuizen verbouwd tot lofts en traditionele woonboten in
de Anderlechtse dokken, langs industriële panden volledig
omgevormd tot hotel, hedendaags museum en nieuwe
wooncomplexen.
Op maandagen: 12:00 - 17:00
Prijs boottocht vanaf 50 deelnemers:
€ 18,50 p.p. (inclusief gids)

Boottocht door het Brabantse heuvelland
tot de benedenzijde van het Hellend Vlak
van Ronquières
Wie de Zennevallei ten zuiden van Brussel beter wil leren
kennen, komt tijdens deze landelijke boottocht zeker aan
zijn trekken. Het eens zo grauwe kanaal van Charleroi
naar Brussel is nu een oase van groen en rust. We varen
tot de benedenzijde van het Hellend Vlak, met onderweg
versassingen in de sluizen van Lembeek en Ittre.

Vertrekplaats:
Halle - Suikerkaai (eventueel Lembeek).

Op vrijdagen: 12:30 - 16:30

Lunch vanaf € 11, BBQ vanaf € 22 p.p.,
buffetten vanaf € 23 p.p.

Prijs boottocht vanaf 50 deelnemers:
€ 18,50 p.p. (inclusief gids)

Info en reservatie boottocht:
02 218 54 10 - info@rivertours.be
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