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SPECIAAL

GROEPEN
2022

Beste autocaristen, touroparatoren, reisagenten, verenigingen,
familie-en vriendengroepen,
NIEUW 15,
P.9, P.
P.5, P.6, , P.27 !
3
2
P.
,
P.20

Deze gids is speciaal voor jullie gemaaht! Ze bevat een waaier van
mogelijkheden voor een onvergetelijke daguitstap in Doornik !
Culturele ontdekkingen, vernieuwende belevingen, sneukelpauzes,
inspannende en ontspannende activiteiten: mix en match diverse modules volgens je eigen smaak, interesse en groep. Of u met de trein,
autocar, wagen of met de fiets komt, zodra je met tien personen bent,
stelt Visit Tournai diverse formules voor om in Doornik een moment
van gezellig samen zijn, ontdekken en ontspannen door te brengen.
Doornik zal je verwonderen door de mix van cultuur en kunst, sfeer
en convivialiteit, gastronomie, en folklore in een decor van indrukwekkend historisch erfgoed.
De stad van de Vijf Klokkentorens, gebouwd langs de Schelde, is zowat
de oudste stad van België. De rijkdom van weleer laat zich voelen in
de Doornikse architectuur en de vele kunstschatten. De Notre-Dame
kathedraal en het Belfort, allebei erkend als UNESCO werelderfgoed,
zijn symbolen van een prestigieus middeleeuws verleden. Dankzij haar
bijzonder machtige positie en rijkdom was de stad ook begeerd door
vele koningen. Koningen Clovis en Childeric, Lodewijk XIV, Henry VIII,
Karel V… allen hebben ze hier hun stempel gedrukt. En ook nog op
het einde van de 19e eeuw was de stad met zijn tijd mee: je vindt hier
pareltjes van art nouveau en art deco zoals het Museum voor Schone
Kunsten volgens de plannen van Victor Horta en de mooie herenhuizen
langs de boulevards.

MET DE BUS

Maar bovenal heerst er een heerlijke sfeer: die van convivialiteit. Doornikenaren zijn trots op hun erfgoed en ze zullen met plezier hun stad
voorstellen!

MET DE FIETS

TE VOET

SUGGESTIES

NATUUR

FAMILIE

Stads
pla
auto n voor
zie cars

p.30

TERROIR

ROLSTOELTOEGANKELIJK
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2 FORMULES OM DOORNIK
1

FORFAIT – MAALTIJD INBEGREPEN – FULL SERVICE
PER PERSOON
GROEP VANAF 10 PERSONEN

33€
Uw

en
rdel

voo

• Alles is inbegrepen: welkomstkoffie, gids, toegang tot de sites, driegangen 		
menu zonder dranken.
• De dienst toerisme verzorgt alle reserveringen.
• Een enkele betaling bij de dienst voor toerisme: cash, bankkaart, kredietkaart
• Een persoon per twintig deelnemers neemt gratis deel.

BASIS FORFAIT ½ DAG
09.30 u

36€

MET MENU
TERROIR
PICARDISCHE
WALLONIË

EN OM JE DAG
TE VERVOLLEDIGEN:

+

Culturele ontdekkingen

Schatkamer van de kathedraal** p. 17
Musea** p. 15

Koffiepauze

•

Belfort** p. 17

•

Een tweede film in de dienst voor toerisme p. 17
Toeristisch treintje** p. 17

10.00 u
Film in de dienst
voor toerisme

10.30 u
Geleid bezoek, keuze
uit diverse thema’s

12.30 u
Driegangenmenu
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Volkse tradities p.10
Sneukelpauzes naar keuze p. 28
NIEUW Thé dansant p. 27

NIEUW De kalkovens Saint-André p. 9

Andere suggesties
Bezoek aan een brouwerij en degustatie p. 18
• Bezoek aan streekproducenten p.20
• Ontspanning p. 25
** Voor deze activiteiten is het mogelijk
een gids te reserveren
Deze activiteiten reserveer en betaal je bij
de dienst voor toerisme
Deze activiteiten reserveer en betaal je
rechtstreeks bij de partners.

		

K IN GROEP TE ONTDEKKEN
2

GIDS A LA CARTE

69€

PER GIDS 2 UUR

Reserveer een geleid bezoek naar keuze en combineer

• Een uitstap 100 % « à la carte »
• Prijs in functie van je budget en je wensen

Culturele ontdekkingen

•
•

Andere suggesties

Geleid bezoek thema naar keuze p. 6
Schatkamer van de kathedraal** p. 17
Musea** p. 15
Belfort** p. 17
Een film in de dienst voor toerisme p. 17
Toeristisch treintje** p. 17
Sneukelpauzes naar keuze p. 28

Bezoek aan een brouwerij p. 18
Bezoek aan streekproducenten p. 20
Ontspanning p. 25

Volkse tradities p.10

Voor deze activiteiten reserveer en betaal
je rechtstreeks bij de partners.

NIEUW De kalkovens Saint-André p. 9
** Voor deze activiteiten is het mogelijk een gids
te reserveren (€69 / 2 uur / 20 personen,
€ 34 / bijkomend uur)
Deze activiteiten reserveer en betaal je bij
de dienst voor toerisme
NIEUW

FLASH BEZOEK

43€

PER GIDS / 1 UUR

Heb je niet zoveel tijd ? Wil je vooraal de essentie kennen? Wil je een bepaalde plek of museum leren kennen
aan je vrienden of familie ? Dan is deze formule echt iets voor jou: ze laat je toe om in 60 minuten, dankzij
een professionele gids, veel interessants te leren over bijvoorbeeld de Notre-Dame Kathedraal, het Belfort,
een kerk, een museum, de Grote Markt, of één of andere minder bekende plek.
Tip om je bezoek een extra cachet te geven: combineer met één van onze sneukelpauzes ! (p. 28)
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GELEIDE BEZOEKEN : DE THEMA’S
E N IS
G ES C H IETDU U R
L
EN CU

Ontdekking van de binnenstad
In gezelschap van een gids verken je de historische binnenstad, met
haar oude wijken, opmerkelijke monumenten en de uitzonderlijke
architecturale parels. Een reis doorheen 2000 jaar geschiedenis,
vanaf het ontstaan van de stad in de romeinse tijd, tot de recente
stadsrenovatie. De culturele rijkdom die het resultaat is van de
verschillende bezettingen (Frans, Engels, Spaans-Nederlands…)
zal je verbluffen.
Duur: 2 uur. Elke dag mogelijk. Formule “à la carte”: gids voor maximum 20 personen € 69
PA
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Notre-Dame kathedraal
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United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization
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Notre-Dame Cathedral in Tournai
inscribed on the World Heritage List
in 2000

De subtiele en harmonieuze combinatie van romaanse stijl voor dwarsschip en de gotische stijl voor het koor maken van de kathedraaal een
architecturaal meesterwerk. De Notre-Dame kathedraal is sinds 2000
erkend als UNESCO Werelderfgoed. Volg de gids * om de geheimen van
Notre-Dame te ontdekken !
* de gids geeft ook uitleg over het Belfort, geklasseerd als UNESCO Werelderfgoed.

Duur: 2 uur. Te voet. Bezoek aan de Schatkamer is niet mogelijk op zaterdagvoormiddag, zondagvoormiddag,
maandagvoormiddag en de voormiddag op feestdagen.
Schatkamer : € 2 per persoon
Formule « à la carte »: gids voor maximum 20 personen €69

Middeleeuws Doornik
Samen met de gids zoek je de geschiedenis op van het glansrijke Doornik uit de middeleeuwen. In de stad zijn nog vele restanten uit deze
periode terug te vinden. Je krijgt de kans om het Rode Fort binnen te
gaan, en een indrukwekkende middeleeuwse kelder uit de twaalfde
eeuw te bezoeken in het Stadhuis of in de dienst voor toerisme.
Duur: 2 uur. Te voet. Het Stadhuis is gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen.
Formule « à la carte »: gids voor maximum 20 personen € 69. (Rode Fort niet toegankelijk voor PBM)

Porcelein van Doornik. Museum voor SierKunsten
NIEUW
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Het Museum voor Geschiedenis en Sierkunsten van Doornik presenteert één van de drie mooiste collecties porselein in België, samen
met het Jubelpark en Mariemont. Sinds de herfst van 2021 zijn de
juwelen van de Doornikse porselein- en goudsmeedkunst ondergebracht in één van de mooiste decors van de stad : de romaanse crypte
van het Stadhuis. Dit is een gelegenheid voor bezoekers om de kwaliteit van deze werken uit de 18e en 19e eeuw, opnieuw te bewonderen.

Duur: 1 uur. Van maandag tot vrijdag (behalve op feestdagen). Gratis.
Formule « à la carte » : gids voor maximum 20 personen € 69.

Op zoek naar de abdij Saint-Martin
Het huidige stadhuis beslaat de site van de voormalige abdij Saint-Martin uit de 11e eeuw, jawel, van het welgekende Saint-Martin abdijbier!
In de meest welvarende periode bewoonden wel 80 monniken de abdij.
De gids zal je er alles over vertellen tijdens de passage door het gotische
klooster en de kelder in romaanse stijl, het park met bijzondere bomen,
en de twee prestigieuze musea: Museum voor Schone Kunsten, een
ontwerp van Victor Horta, en het museum voor Natuurgeschiedenis.
Duur: 2 uur. Het gemeentehuis is gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen. Formule “à la carte”:
gids voor maximum 20 personen € 69.
Hartige halte met Saint-Martin bier en kaas (€ 5 per persoon)

Doornik en haar tapijtweefkunsten
De tapijtweefkunst is erg belangrijk geweest voor de economische en
artistieke ontwikkeling van Doornik sinds de 15e eeuw. Doornik is de
enige Belgische stad waar het nog mogelijk is om te zien weven volgens de techniek van haute lice. Tijdens een bezoek aan de Doornikse
ateliers van de tapijtweefkunst (CRECIT) maak je kennis met de weef-,
kleur-, en restauratietechnieken, en zie je hoe en verschillende zijden
en wollen garen worden gekleurd.
Duur: 2 uur. Bezoeken mogelijk op weekdagen tot 16.00 uur. Gratis. Een gids en vervoermiddel noodzakelijk.
Formule « à la carte » : gids voor maximum 20 personen € 69.

Architectuur door de eeuwen heen
Wist je dat in Doornik een enorm gamma van architectuurstijlen te
vinden is: van romaanse stijl tot paquebot. De gids zal je meenemen
langs straatjes en steegjes om de vele verschillende stijlen te illustreren,
die de stad haar schoonheid geven.
Voor goede wandelaars verkennen we ook de stationsbuurt met haar
huizen in art nouveau stijl.
Duur: 2 uur. Te voet. Elke dag mogelijk. Formule « à la carte »: gids voor maximum 20 personen € 69.
Museum voor Schone Kunsten (€ 2, 10 per persoon).

De Schelde doorheen de tijd
De Schelde en de Pont des Trous zijn tegenwoordig hot item in Doornik. De Pont des Trous maakte deel uit van de stedelijke omwalling van
de 12e - 13e eeuw, maar ondergaat tegenwoordig een grondige metarmorfose omwille van de Seine – Schelde verbinding. De Schelde is erg
belangrijk geweest voor de economische ontwikkeling van Doornik en
de regio, en is dat vandaag nog steeds. De gids zal je de grote uitdagingen van dit ambitieuze project op Europese schaal uit de doeken doen.
Duur: 2 uur. Te voet. Elke dag mogelijk. Formule « à la carte »: gids voor maximum 20 personen € 69.

Doornik, een Vlaamse stad ? !
Ja hoor! Als bisdom van het Graafschap Vlaanderen, en gelegen aan de
Schelde, was Doornik een draaischijf voor de economie in Vlaanderen.
Wist je dat vele Vlaamse steden in Doorniks steen zijn gebouwd ?
Kijk maar naar de grootse monumenten in Gent, Brugge, Mechelen,
Oudenaarde… Doornik is ook de geboorteplaats van Rogier van der
Weyden. En ook Vlaamse architecten zijn hier aan de slag geweest: zoals
het station, een werk van de Kortrijkse architect Beyaert.
Duur: 2 uur. Te voet. Elke dag mogelijk behalve op dinsdag en zondagvoormiddag in de winter. Formule « à la carte » :
gids voor maximum 20 personen € 69 + museumpas € 3 per persoon.
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Kijk naar boven !
NIEUW

Dit bezoek zal je observatievermogen op de proef stellen en je nieuwsgierigheid prikkelen ! Stond je er al eens bij stil hoeveel verrassende details
en verborgen schatten je dagelijks voorbij loopt in de stad, zonder dat
je ze opmerkt ? Beeldjes, kroonlijsten, uithangborden, beeldhouwwerk
en bas-reliefs, windwijzers, … je vindt de ene verrassing na de andere !

Duur: 2 uur. Te voet. Elke dag mogelijk.
Formule « à la carte »: gids voor maximum 20 personen € 69.

Spécial « ARTS dans la Ville »
Elk jaar in de maand oktober overspoelt hedendaagse kunst de stad en
de regio. Beeldende kunsten en poëzie, fotografie en beeldhouwkunst,
textielontwerpen… zijn in de vorm van tentoonstellingen aanwezig op
diverse locaties: kunstgalerijen, artiestenwerkplaatsen, musea of nog
andere onverwachte plekken… Er gaat veel aandacht aan jonge creaties
en aan de integratie van nieuwe technologieën. Maak van deze kunstmaand gebruik om de onbekende plekjes van Doornik te ontdekken!

Duur: 2 uur. Te voet.
Rondleiding met gids langs enkele expositieruimtes, in functie van beschikbaarheid enopeningsuren.
Formule « à la carte »: gids voor maximum 20 personen € 69.
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Kleine anekdotes, grote geschiedenis
Een plezante en geanimeerde wandeling. Via anekdotes in alle genres
leer je de stad op een heel andere manier kennen.
Duur: 2 uur. Te voet. Elke dag mogelijk.
Formule « à la carte »: gids voor maximum 20 personen € 69.

Doornik steen en steengroeves
Doornikse steen ken je ongetwijfeld. De zilvergrijze kalksteen werd in
Doornik gebruikt voor de bouw van de kathedraal en het belfort, maar ook
ver buiten Doornik vind je bouwwerken terug in Doornikse steen. Deze
grondstof ligt dan ook aan de basis van de rijkdom van Doornik. Behalve
als bouwsteen, dient de grondstof ook voor de productie van kalk. Tot op
vandaag is de exploitatie van de steengroeven één van de belangrijkste
economieën van de regio. De gids brengt je langs verschillende sites die
met Doornikse steen verband houden: een oude cementfabriek, steengroeven in bedrijf en kalkovens.
Drie manieren om dit thema te ontdekken :
> een circuit van 2 uur met uw eigen autocar (1 gids per autocar, € 69).
> te voet in het gehucht Allain en in de omgeving van les Bastions (1 gids voor maximum 20 personen voor goede
wandelaars, € 69).
> circuit van 3,5 uur (1 gids voor maximum 20 personen, € 137).
Het bezoek van de kalkovens is niet inbegrepen.

De kalkovens Saint-André
NIEUW

De kalkovens werden gebouwd vanaf 1840 en hebben gedurende een
eeuw gediend om de lokale kalksteen op hoge temperatuur te verwerken tot kalk en natuurlijk cement. Verken de oude kalkovens van het
dorp Saint-André, een ensemble van 100 meter lang, verscholen in een
groen decor langs de oevers van de Schelde, en leef je in de wereld van
het harde werken van de arbeiders. De site wordt sinds enkele decennia
gebruikt voor culturele en erfgoedprojecten.

Duur : 1,30 of 2 uur. Te voet. Voor goede wandelaars. Vervoermiddel is noodzakelijk.
Formule "à la carte" : gids voor maximum 20 personen € 69. Reservering : ten minste 1 week voor het bezoek.
Ingangsprijs : € 2 per persoon. lespasseursdememoire.com

De molen van Thimougies

NIEUW

Het dorp Thimougies is gelegen op de flank van een heuvel op enkele
kilometers van Doornik, en kan één van de mooiste dorpen van de streek
genoemd worden. De windmolen, het symbool van het dorp, heeft zijn
oorsprong in de 16e eeuw, is vele keren vernield en herbouwd geweest.
De storm van 2008 heeft de molen niet gespaard. Na een lange restauratie van 10 jaar, zullen de molenaar en de dorpsbewoners met trops hun
molen aan de bezoeker voorstellen.
Duur : 1,5 uur. Van pasen tot allerheiligen. Van vrijdag tot zondag. Vervoermiddel is noodzakelijk.
Er zijn veel trappen en niet geschikt voor mensen met hoogtevrees. voorwaarden en reserveren :
info@moulindethimougies.be – moulindethimougies.be Parking op de markt van het dorp.
De toegang tot de molen gaat langs een mooi pad, een aangename manier om de charmante landelijke omgeving te verkennen.
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VA N A FN E N
SO
10 P E R

MADE IN TOURNAI
FORFAIT

€36

PER PERSOON

09.30 uur
Koffiepauze*

10.00 uur
NIEUW : film «Zotte verhalen van Doornik" in de dienst voor
toerisme

10.30 uur
« Kleine anekdotes, grote geschiedenis »
Een plezante en geanimeerde geleide wandeling.
Via anekdotes in alle genres leer je de stad op een heel
andere manier kennen.

12.30 uur
Menu terroir Picardische Wallonië **

Optie uw dag te vervolledigen :
14.30 uur
Tijdens deze ludieke wandeling maak je kennis met enkele
volkse tradities in het folklore museum (MUFIM) waar je
een initiatie « jeu de fer », een typisch Doorniks volksspel,
krijgt. In een brasserie op of rond de Grote Markt krijgt je
er ook een lokaal bier van Doornikse bodem, vergezeld van
een versnapering.

Duur: 2 uur. Niet op dinsdag.
€ 6 per persoon, plus de gids: € 69 voor 20 personen.
Reserveren via de dienst voor toerisme.
*mogelijkheid tot ontbijt of ** forfait dranken (zie p.28)
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VERLOREN MAANDAG

TRAD

ITIE

Zie hier enkele vuistregels voor een echte Lundi Perdu:

De kaartjes van de Koning

De oorsprong van de Doornikse
traditie 'Lundi Perdu'
'Lundi Perdu' of Verloren Maandag is een Doornikse traditie
die ontstaan is in de middeleeuwen. De maandag na Driekoningen kwam de bevolking samen om in het openbaar assisen te plegen, de ‘algemene pleiten’ genaamd. De bevolking moest haar misdaden van het voorbije jaar openbaar
bekend maken. Deze dag wordt om die reden ook wel 'Dag
van de Meineed' genoemd. Op het einde van de dag werd
voor het volk een maatlijd georganiseerd, waarbij konijn op
het menu stond.
Na het verdwijnen van deze vorm van rechtssysteem, leefde
deze dag verder als 'Verloren Maandag' en tot op vandaag ls
dit een feestdag die de Doornikenaren in het gezelschap van
vrienden en familie doorbrengen. Het feest 'Lundi Perdu'
volgt nog steeds traditionele spelregels.

De avond begint met het verdelen van de rollen bij
loting, te beginnen bij de oudste. Er zijn de Koning, de
Schenker, de Zot, de Lakei, en nog enkele rollen. Elk moet
zijn rol de hele avond goed vervullen, en als hij faalt,
wordt hij gestraft met een zwarte bol door middel van
een zwartgeblakerde kurk. Doornikse liederen en het
refrein “J’ai du Mirliton” vrolijken de avond op.

Op het menu

‘La petite saucisse’ is het eerste gerecht van de avond. Dit
worstje wordt geserveerd met kompot of gekookte kool.

Konijn op Doornikse wijze is het tweede gerecht

van de avond. In het originele recept wordt het konijn in
water klaargemaakt, maar nu wordt het smakelijk in bier
gestoofd. Het konijn met pruimen en rozijnen worden
opgediend met aardappeltjes.

De Doornikse salade, wordt als derde gerecht opge-

diend. Ze is samengesteld uit veldsla, uien, appelen,
witloof, rode kool met vinaigrette en boontjes. Ze wordt
vergezeld van mutiau, een Doornikse specialiteit op basis van hoofdvlees, of van ham.

En dan het dessert! “La galette du roi” is het onvermijdelijke dessert van de avond. Er zit een boon in verstopt
en wie deze krijgt, is het volgende jaar de Koning!

Beleef Verloren Maandag zoals de Doornikenaren,
het hele jaar door!

€43

Laat je onderdompelen in het echte authentieke Doornik en beleef
met vrienden, familie of collega’s deze Doornikse traditie. Het is een
plezierige bedoening, want het spel met de kaarten en de zwarte bollen, het zingen, drinken, … werkt aanstekelijk!
De gids wijdt je in in dit folkloristisch feest, geweven rond spel, convivialiteit, lekker eten en drinken.
€ 43/pers. De prijs omvat: aperitief, driegangenmenu zonder dranken,de accessoires en de begeleiding door de gids.
Tips om je maaltijd te vervolledigen : drankenforfait medium + € 7/pers. (zie p.30)
Groepen vanaf 10 personen.
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ONZE SUGGESTIES VOOR UW DAG IN
VA N A FN E N
SO
10 P E R

DOORNIK, KUNSTSTAD
FORFAIT

€33

PER PERSOON

09.30 uur
Koffiepauze *

10.00 uur
Film 'Tussen Hemel en Steen'in de Dienst voor Toerisme

10.30 uur
De gids zal je meenemen langs straatjes en steegjes om de
vele verschillende stijlen te illustreren, van romaanse stijl tot
paquebot die de stad haar schoonheid geven. Voor goede
wandelaars verkennen we ook de stationsbuurt met haar
huizen in art nouveau stijl.

12.30 uur
Driegangemenu in één van onze horecapartners **

Opties om uw dag te vervolledigen
14.30 uur

Het Museum voor Schone Kunsten van Doornik is uitzonderlijk, enerzijds door de architectuur, anderzijds door
de belangrijke kunstverzameling. De architecturale
waarde is te vinden in het ontwerp van Victor Horta,
in een overgangsperiode van art nouveau naar art
deco. Het museum in schilpadvorm werd ingehuldigd
in 1928, maar met de ontwerpen uit 1907 was het zijn
tijd ver vooruit. Wat de belangrijke kunstverzameling
betreft: het museum heeft een rijke collectie moderne
kunstwerken van de Brusselse mecenas Henri Van Cutsem gekregen. De enige twee in België tentoongestelde
werken van Manet zijn hier te bezichtigen
Gidsspreker op aanvraag : €69. Ingang museum : €2,1 /
pers.

16.30 uur
Zoete halte (kop koffie en stuk van de Doornikse Gâteau
Clovis) + € 5 per persoon.
* mogelijkheid tot ontbijt
** mogelijkheid om forfait dranken of menu terroir
(zie pagina 28).
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IN GROEP IN DOORNIK

MENU SUGGESTIE
MENU 3 GANGEN
Gerookte ham en rauwkost
Varkensfilet mignon met pepersaus, groenten en kroketten
Appeltaart
Of
Pâté terrine van de streek
Suprême van gevogelte champignons saus, seizoensgroenten
Dessert van de chef
Of
Toast champignons
Vis van de dag met witte wijnsaus, seizoensgroenten
Crème brûlée met speculoos

MENU TERROIR PICARDISCHE WALLONIË
Terrine met gemeengde sla op Doornikse wijze
Konijn met pruimen en rozijn, bier- en kruiden saus, kroketten of aardappelen
Taart " à la crème "
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CULTURELE ONTDEKKINGEN
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Tips om uw bezoek te vervolledigen
Natuurhistorisch museum, Vivarium en Wetenschapstuin
Het museum is ondergebracht in de oude brouwerij van de SintMaartensabdij. De huidige galerij is een ontwerp van architect Bruno
Renard. Dit museum is bijzonder door haar sfeer van “kunst- en rariteitenkabinet”, en boeit jong en oud met de gevarieerde collectie van
opgezette diersoorten. Zo is er de oudste olifant die in België binnenkwam in 1839. In het vivarium zijn vissen, vogelspinnen, amfibieën en
levende reptielen in een nagebootst habitat te bezichtigen.
Bezoekers kunnen nu ook de openlucht uitbreiding van dit museum
ontdekken! In de buitengewone tuin van het museum vindt de bezoeker
een terrarium voor schildpadden, reptielen en inheemse amfibieën; een
ruimte met kruisbestuivingplanten en pedagogische bijenkorf, en een
vlinderserre van 140 m² die heel wat exotische dag- en nachtvlinders
onderbrengt.
Expo : ARACHNIDA >25/09/2022. Deze tentoonstelling, die vele levende
soorten omvat, zal u trachten te overtuigen van het ecologisch belang en
de schoonheid van deze onbeminde wezens.
Duur: 1.30 uur. Gesloten op dinsdag en zondagvoormiddag in de winter. € 2,10 per persoon. Schoolgroepen:
€ 1 per persoon. Wetenschapstuin open naargelang de seizoenen (in de lente en de zomer).
Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville

Museum voor Schone Kunsten
Het Museum voor Schone Kunsten van Doornik is uitzonderlijk,
enerzijds door de architectuur, anderzijds door de belangrijke
kunstverzameling. De architecturale waarde is te vinden in het
ontwerp van Victor Horta, in een overgangsperiode van art nouveau naar art deco. Het museum in schilpadvorm werd ingehuldigd in 1928, maar met de ontwerpen uit 1907 was het zijn tijd ver
vooruit. Wat de belangrijke kunstverzameling betreft: het museum
heeft een rijke collectie moderne kunstwerken van de Brusselse
mecenas Henri Van Cutsem gekregen. De enige twee in België tentoongestelde werken van Manet zijn hier te bezichtigen
Duur: 1.30 uur. Gesloten op dinsdag (en zondagvoormiddag in de winter).
€ 2,10 per persoon. Schoolgroepen: € 1 per persoon. Enclos Saint-Martin, 3

MuFIm (Folkloremuseum)
In 23 expositieruimtes hangt een intieme en serene sfeer. Het museum
is ondergebracht in een 17e eeuws gebouw en schetst het leven van
weleer in Doornik en op het platteland tussen 1800 en 1950. Hier leer
je de rijke Doornikse traditionele cultuur kennen: van de oude beroepen
tot de Royale Compagnie du Cabinet Wallon Tournaisien, de volksspelen
waaronder het hoefijzerwerpen, de feesten als carnaval en folklore-optochten. Je vindt er ook een groot reliëfplan van Doornik in de tijd van
Lodewijk XIV.
Duur : 1.30 uur. Gesloten op dinsdag (en zondagvoormiddag in de winter).
€ 2,10 per persoon. Schoolgroepen € 1 per persoon.Réduit des Sions, 36
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Museum voor Militaire Geschiedenis
Op enkele stappen van de Grote Markt nodigt het museum voor militaire
geschiedenis je uit om de lange geschiedenis van Doornik, zijn vestingwerken, de vele belegeringen door Edward II, Henrik VIII, Karel V, Lodewijk
XIV, de hertog van Malborough, Lodewijk XV, en de slag van Fontenoy te
ontdekken door middel van zijn belangrijke collecties.
Artillerie, wapens, uniformen, uitrusting en documenten laten je ook toe
om de revolutionaire en keizerlijke periode te ontdekken, de Nederlandse
periode, de Belgische regimenten die tot 1914 in Doornik gestationeerd
waren en de twee wereldoorlogen : de slag van 24 augustus 1914, het
geallieerde offensief van 1918,de slag van de Schelde in mei 1940 en het
bombardement op Doornik in 1940 en 1944, en de bevrijding !
Duur: 1 uur. Gesloten op dinsdag (en zondagvoormiddag in de winter).
€ 2,10 per persoon. Schoolgroepen: € 1 per persoon. Rue Roc Saint -Nicaise,59

Museum voor archeologie
In het archeologiemuseum zijn prestigieuze stukken tentoongesteld afkomstig uit opgravingen vanaf de prehistorie tot de middeleeuwen, zoals
een loden sarcofaag uit de Gallo-Romeinse necropolis in de Rue Perdue
te Doornik, en de tombe van de zogenaamde “Saksische prinses”.
voor echte archeologieliefhebbers!
Duur: 1 uur. Gesloten op dinsdag (en zondagvoormiddag in de winter).
€ 1,60 per persoon. Schoolgroepen: € 1 per persoon. Rue des Carmes, 8

TAMAT (Wandtapijt en weefkunst museum – FWB)
Dit museum is ondergrebracht in een neoklassiek herenhuis en bevat
onder meer pretigieuze oude wandtapijten uit de 15e en 16e eeuw, geweven volgens de haute lice techniek. Daarnaast zijn er ook modernere werken te vinden, waaronder die van Dubrunfaut, Somville en Deltour. Deze
leden van het collectief Forces Murales bliezen de tapijtkunst nieuw leven
in de na tweede wereldoorlog. De bovenste verdiepingen zijn gewijd aan
tijdelijkse tentoonstellingen.
Duur : 1 of 2 uur. € 4 per persoon (gratis minder 18 jaar)
Info en reservaties : TAMAT, place Reine Astrid, 9 - Tournai
tamat.be - info@tamat.be

Centrum van de Marionnettenkunst
Het prestigieuse herenhuis « Hôtel Peeters », gelegen in het stadscentrum van Doornik, herbergt het Centrum voor de marionnettenkunst.
Het bezoek van het museum gaat langs de marionnetten van over de
hele wereld, waarbij je alle mogelijke fabricatie- en manipulatittechnieken
ziet. Behalve bekende personages uit onze streek, krijg je ook
marionnetten van Azië, Afrika, Indonesië te zien.

Duur : 1 uur. Gesloten op maandag, zaterdagvoormiddag en zondagvoormiddag. Capaciteit : 25 personen. € 3 per persoon
(€2,50 voor kinderen) – Geleid bezoek : € 69 voor de gids (duur : 2 uur) – Rue Saint-Martin, 47 – maisondelamarionnette.be
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De Schatkamer van de kathedraal
Het museum van de kathedraal of de “Schatkamer”, nabij het gotische
koor, herbergt prestigieuze edelsmeedkunst vanaf de 12e eeuw. De
meest indrukwekkende zijn de twee reliekschrijnen: die van NotreDame en Sint Luther. Kostbare stukken uit ivoor, lithurgische objecten,
een wandtapijt uit de 15e eeuw, de kaduifel van Thomas Becket en de
mantel uit 1531 die Karel V ooit gedragen heef... Indrukwekkende getuigen van een groots verleden kan je hier bewonderen.
Duur: 40 minuten. Capaciteit : 50 personen. Gesloten op zaterdagmorgen, zondagmorgen,
maandagmorgen en de voormiddag op feestdagen. € 2 per persoon. Kathedraal – Ingang Place de l'Evêché
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Notre-Dame Cathedral in Tournai
inscribed on the World Heritage List
in 2000

Het belfort, sinds 1999 erkend als UNESCO werelderfgoed, is het
oudste belfort van België en domineert met haar 72 meter de Grote
Markt. De klim van de treden leidt via onder meer de beiaardkamer
en de klokken naar de terras waar je van een schitterend uitzicht over
de stad kan genieten.

Duur: 40 minuten. Capaciteit : 30 personen.
Gesloten op maandag en zondagvoormiddag in de winter.
€ 1,10 per persoon. Schoolgroepen: € 1 per persoon. Grand-Place

Een film in de dienst voor toerisme
In het auditorium van de dienst voor toerisme kan je twee films bezichtigen. de Gang van de Tijd, over 2000 jaar geschiedenis van de stad,
of “Tussen hemel en steen” over de evolutie van de Notre-Dame kathedraal door de eeuwen heen. Een perfecte intro om de stad en haar
geschiedenis te begrijpen!
NIEUWE FILM, 'Zotte verhalen van Doornik', een andere manier om de
stad en haar geschiedenis te leren kennen !
Duur: 20 minuten per film. Capaciteit : 75 personen
€ 1,10 per persoon. Schoolgroepen: € 1 per persoon.

Toeristisch treintje
Aan boord van het toerisisch treintje verken je de stad en haar opmerkelijke gebouwen, langs haar pittoreske straatjes, gezellige pleintjes,
kades en historische wijken. Vertrek aan de dienst voor toerisme, Place
Paul-Emile Janson.

Duur: 45 minuten. Minder dan 20 personen: € 80. Vanaf 20 personen: € 4 per persoon. Audio uitleg.
Capaciteit : tussen 50 en 54 personen volgens het treintje. In functie van beschikbaarheid.
Niet op zaterdag 's morgens. U kan een gids reserveren voor uitleg aan boord van het treintje (€ 69),
en vervolgens de gidsbeurt verderzetten om de 2 uur te vervolledigen.
Na reservering
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BEZOEK AAN EEN BROUWERIJ

Brouwerij Cazeau
Brouwerij Cazeau is een kleine artisanale brouwerij die al in 1753 werd
opgericht. Na de tweede wereldoorlog ging de consument eerder de pils
van lage gisting appreciëren, ten voordele van de industriële brouwerijen. De productie van brouwerij Cazeau viel dan ook stil in 1969. In
2004, na 35 jaar van inactiviteit, startte Laurent Agache de brouwerij
opnieuw op. Tegenwoordig stelt Cazeau vijf karakterbieren voor, waaronder de Tournay, die niet gefilterd, noch gepasteurizeerd zijn, en een
gisting op de fles krijgen.
Duur: tussen 60 en 90 minuten. Maximum 30 personen.
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken.
Cazeau, 67- 7520 Templeuve
+32(0)69 35 25 53 +32(0)472 97 09 53 brasseriedecazeau.be - info@brasseriedecazeau.be

Brouwerij Dubuisson

© DUBUISSON

Dubuisson zegt de meest authentieke brouwerij van Wallonië te zijn…
Acht generaties lang al, sinds 1769, wordt in Brouwerij Dubuisson het
heerlijkste bier gebrouwen. De brouwers Dubuisson zijn nog steeds
onafhankelijk en ze zijn trouw gebleven aan de traditionele methodes.
Elk bier is een karakterbier, waarvan je je de smaak zal blijven herinneren. In de zaal kan je de Bush of de Cuvée des Trolls proeven, al dan niet
vergezeld van een streekgerecht.
Nieuw ! Beerstorium : een interactieve beleving in het hart van de
bierproductie van de familie Dubuisson. Nieuwe taverne met 200
plaatsen in de Château de Ghyssegnies, met een terras van 240 plaatsen in een rustieke sfeer tussen eeuwenoude bomen.

Duur: 2 uur. Maximum 50 personen
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken.
Chaussée de Mons, 28 - 7904 Pipaix +32(0)69 67 22 22

Brouwerij Dupont
Brouwerij Dupont is een familiale brouwerij, opgericht in 1920. Ze stellen
alles in het werk om de technieken van het traditioneel brouwen te
behouden. Het gamma bieren is groot, en bevat ook bieren gebrouwen
onder het bio label. Behalve de brouwerij, is er ook een kaasmakerij,
waar kaas met Dupont bier wordt gemaakt. Dit alles krijg je te proeven
na het bezoek.
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Duur: 2 uur (bezoek aan de brouwerij 1 uur en degustatie 1 uur). Maximum 50 personen
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken.
Rue Basse, 5 - 7907 Tourpes +32(0)69 22 56 39 - +32(0)479 67 00 88 - brasserie-dupont.com - shop@brasserie-dupont.com

© BRASSERIE DUBUISSON

Brouwerij du Grand Mir
In het centrum van de boomkwekerijen en de aardbeienvelden
die het dorp Lesdain kenmerken, is de de Grand Mir-brouwerij
te ontdekken. De bijgebouwen van de oude boerderij zijn gerenoveerd
en aangepast om een gloednieuwe microbrouwerij te
installeren. Het bewaard gebleven karakter van de boerderij in
combinatie met moderniteit in de gebouwen maakt het tot een
unieke plek waar Pascale en Philippe met passie kwaliteit, biologische
en karaktervolle producten brouwen.
Duur: 1 uur. Maximum 12 personen.
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken.
Rue du Paradis, 59 - 7621 Lesdain
+32(0)478 27 75 22 - contact@grandmir.be
© BRASSERIE DUBUISSON

Brouwerij Brunehaut
Opgericht in 1890 onder de naam Brouwerij St.-Joseph, kent de brouwerij een nieuw leven vanaf 1991, nadat het naar modernere gebouwen
werd overgebracht. De brouwerij kon haar artisanale karakter echter
wel behouden. Hier worden abdijbieren zoals de St.-Martin gebrouwen,
genoemd naar de oude abdij op de plaats waar nu het stadhuis gelegen
is. De brouwerij specialiseert zich in biologische bieren zoals de Brunehaut Bio. De gebruikte granen zijn zelfs geteeld in de naburige hoeve. Verschillende Brunehaut bieren werden met prijzen beloond op internationale wedstrijden en worden vandaag in 25 verschillende landen verdeeld.
Duur: 1 uur (bezoek 30 minuten + degustatie 30 minuten). Maximum 30 personen.
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken.
Rue des Panneries, 17 - 7623 Rongy
+32(0)69 34 64 12 - brunehaut.com - info@brunehaut.com

Brouwerij De Ranke
In 1994 brouwt Nino Bacelle, amateur brouwer en afkomstig uit een
familie van drankenhandelaars, zijn eerste eigen bier: de Guldenberg.
Twee jaar later richt hij met zakenpartner Guido Devos de brouwerij De
Ranke op in Wevelgem, waar ze “Père Noël” en “XXBitter” brouwen. In
2005 verhuist de brouwerij naar Dottenijs, Waals Picardië. De jaarlijkse
productie bedraagt 10.000 hectoliter waarvan de helft naar meer dan
20 landen wordt geëxporteerd.
Duur: 1 uur 30 minuten tot 2 uur. Maximum 40 personen.
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken.
Rue du Petit Tourcoing, 1 A – 7711 Dottignies
+32(0)56 58 80 08 - deranke.be – jfdamien-deranke@hotmail.com

La Brasserie des Carrières
Het project van deze brouwerij is geboren uit de gezamenlijke passie
van twee vrienden voor streekproducten. Het merk Diôle staat voor traditioneel streekbier, gebrouwen met regionale natuurlijke producten.
Het werd opgericht in 2012 en werd in 2014 verkozen tot beste blonde
bier van Wallonië! Behalve het bezoek aan de brouwzalen en het bierproeven, kan je ook in de taverne terecht voor huisgemaakte gerechten
met lokale producten.
Duur : tussen 1 en 1uur 30. Maximum 35 personen. Na reservering en in functie van beschikbaarheid.
Door u te boeken. Rue de Condé, 62 – 7971 Basècles
+32(0)69 844999 – diole.be – info@diole.be
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BEZOEK AAN STREEKPRODUCENTEN

De bezoeken aan streekproducenten zijn doorgaans in het Frans.
Wilt u een bezoek in het Nederlands? Dan reserveert u gewoon een Nederlandstalige gids. (+ € 69)

NEW - Brass' Tour

uw

Nie

De BRASS TOUR is een nieuw concept van stadswandeling in het historische hart van de stad, bestaande uit een quiz over de geschiedenis en het
erfgoed van de stad en proeverijen van lokale bieren, vergezeld van lokale
producten in typische cafés. en proeverijen van lokale bieren in typische
cafés, vergezeld van lokale producten. Goede momenten van ontspanning
en ontdekking in perspectief!
Duur: 3 uur. Maximum 3 groepen van 10 personen. Op woensdag, donderdag, zaterdag. €20/pers
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken. Ook in het Nederlands.
facebook.com/LEBRASSTOUR
+32(0)460 94 58 01

L’Escargot d’or

Het bezoek aan deze hoeve laat je toe om de wereld van de escargots
te verkennen. Je leert er alles over het leven van de 250.000 antennediertjes. Proeven van de huisspecialiteiten is uiteraard in het bezoek
inbegrepen.

Duur: 1 uur (bezoek en degustatie) Bezoeken van mei tot oktober. Maximum 50 personen
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken. Chemin Momirel, 25 - 7540 Kain (op 2km van Doornik)
+32(0)69 23 20 50 - +32(0)479 48 53 24 - lescargotdor.be - info@valex.be
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Ferme Louis Legrand
Acht generaties van Louis Legrand hebben een traditie aan elkaar doorgegeven…die van kwaliteit! Op deze hoeve worden eenden in open lucht
opgekweekt. Je ziet hier de voederzaal, de slachtinstallatie en je volgt de
fabricatie van artisanale producten.
Degustatie op het einde van het bezoek.
Duur: 1 uur 30 minuten (bezoek + degustatie). Maximum 50 personen
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken.
Rue de Néchin, 78 - 7520 Templeuve (op 10 km van Doornik)
+32(0)69 35 25 79
fermelouislegrand.be - ferme_louis_legrand@yahoo.fr

+32(0)496 50 33 40

Boomgaarden van Barry
In het hart van Waals Picardië verwelkomen de boomgaarden van Barry
je om er de biologische fruitproductie te leren kennen. Appelen, peren,
kersen, coings en honing, vruchtensap en afgeleide producten: alles
is hier gekweekt en geproduceerd met respect voor de natuur, de
consument en de producent. Het bezoek legt de nadruk op de biologische appelteelt.
Duur: 2 uur. Bezoek en proeven van een glas appelsap en diverse appelvariëteiten. Maximum 50 personen
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken.
Van oktober tot maart. Bois de la Haye 1 A – 7534 Barry (op 10 km van Doornik).
+32 (0)472 38 36 86 vergersdebarry.be – mahieuguillaume@vergersdebarry.be

Délices et chocolats
Cédric, stichter van chocolaterie Delices & Chocolats is gepassioneerd
door zijn beroep. Zijn uitdaging zit erin kwaliteit aan creativiteit te koppelen, en daarbij van de platgelopen paden af te wijken. Deze smakenkunstenaar biedt je nieuwe associaties van smaken, kleuren en vormen
aan, waardoor hij zich van de industriële chocoladeproducenten kan onderscheiden. Het experimentenatelier biedt de mogelijkheid om je eigen
pralines te realiseren.
Duur: 1 uur. De prijs bevat: bezoek aan het atelier met een video, en degustatie. Maximum 50 personen
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken.
Rue de Tournai, 148 - 7620 Hollain (op 8 km. van Doornik) +32(0)69 34 66 30 - delicesetchocolats.be.

Distillerie Gervin
Distillerie Gervin is een familiale onderneming gespecialiseerd in artisanale distillerie. Dankzij de eigen boomgaard en een nieuwe Alambic, kan
de distillerij aperitieven, likeuren, en droge alcohols produceren met de
beste grondstoffen… Gervin maakt daarbij gebruik van de beste producten en draagt de traditie hoog in het vaandel.
Duur: 1 uur 30 minuten. Inbegrepen: bezoek aan de distillerij en drie degustaties. Maximum 50 personen
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken.
Grand rue, 30b - 7604 Baugnies (op 16km van Doornik)
+32(0) 69 66 30 18 - gervin.be - info@gervin.be
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EXCLUSIEF IN DOORNIK

Mag het iets meer zijn? Wil je je vrienden verrassen? Collega’s motive
Je vrienden-cultuurfanaten plezier doen? Deze formules zijn voor jull
Segway verhuur en rondleidingen
Een ideale activiteit voor een teambuilding, een origineel bedrijfsuitje
of een ontspannende tijd in een (kleine) groep. Dit is een leuke en veilige manier om de historische stad te verkennen en een stukje langs de
Schelde te ‘cruisen’: eco-friendly, intuïtief, conviviaal en leerrijk!

Duur : 2 of 3 uur. Maximaal : 25 personen. Onder voorbehoud van beschikbaarheid en reservering bij Mobilboard.
Tournai@mobilboard.com
+33(0)6 80831295
Begeleiding van een gids > zie dienst voor toerisme – tarieven € 69 (2 uur) - € 103 (3 uur)

City golf
Een unieke beleving in een bijzondere omgeving! Dat is het concept
van city golf. De monitor geeft je initiatie in de golf, en neemt je vervolgens de stad in voor een originele verkenning. Een ingebeeld parcours
van 6 of 9 doelen brengt je langs de meest interessante plaatsen van
de stad, terwijl je samen met vrienden, familie of collega’s een fijn
moment beleeft. Een aanrader als teambuilding activiteit!

Duur: 2 uur (6 doelen) of 3 uur (9 doelen). Reserveren noodzakelijk bij City-golf.be
Degressieve prijzen volgens het aantal deelnemers. info@city-golf.be +32 (0)498 39 56 94

22

tiveren? Teamspirit aanscherpen? Professionele relaties versterken ?
jullie bedacht!
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Privé concert in de kathedraal
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Notre-Dame Cathedral in Tournai
inscribed on the World Heritage List
in 2000

Drie professionele zangeressen (soprano, mezzo, alto) hebben zich de
traditionele ‘Messe de Tournai’ eigen gemaakt. De partituren van deze
mis, internationaal gerenommeerd als oudste polyfonische mis uit de
middeleeuwen, werden in 1862 ontdekt in de archieven van de NotreDame kathedraal. Het privé concert is een unieke en onvergetelijke beleving, te meer omdat ze wordt gezongen in de intimiteit van de kapel
in de kathedraal.

Duur 40 minuten. Enkel mogelijk in de namiddag.
Reserveren minstens één maand voor het bezoek. € 390 per groep.

New : Brass' Tour
De BRASS TOUR is een nieuw concept van stadswandeling in het historische hart van de stad, bestaande uit een quiz over de geschiedenis en het
erfgoed van de stad en proeverijen van lokale bieren, vergezeld van lokale
producten in typische cafés. en proeverijen van lokale bieren in typische
cafés, vergezeld van lokale producten. Goede momenten van ontspanning
en ontdekking in perspectief!

Duur: 3 uur. Maximum 3 groepen van 10 personen. Op woensdag, donderdag, zaterdag. €20/pers.
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken. Ook in het Nederlands.
facebook.com/LEBRASSTOUR
+32(0)460 94 58 01
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ONTSPANNINGSACTIVITEITEN
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Site de l’Orient – Aqua-Tournai
Het complex Aqua-Tournai, dat gelegen is in de voormalige krijtsteengroeve van l’Orient,
op 3 km van het stadscentrum, nodigt u in het hart van een natuurreservaat met een
weelderige vegetatie waarin een uitgestrekt watervlak ligt, omgeven door kalkrots.
Dit recreatiecentrum biedt gevarieerde activiteiten voor zowel volwassenen als kinderen : zwembad met glijbaan, cafetaria met terras aan het meer, waterfietsen, speeltuin,
camping, boomklimmen, paintball, wandelingen, erfgoed…

Ecopark
Zin in natuur, ontspanning, avontuur ? Op de site van de steengroeve
« Orient », is Ecopark Adventures de ideale plek om een fantatische tijd
met familie of vrienden te beleven. Laat je meeslepen door sterke sensaties en vertrek op verkenning in de natuur ! Tip : tijdens het hoogseizoen (april tot september) kan je in de cafetaria « Terrasses de l’Orient »,
gelegen nabij het meer en het zwembad, terecht voor een drankje, aperitiefplanken en een kleine hap.

Ecopark biedt je 3 ervaringen aan :
Ecopark Adventures (boomklimmen) :vijf avontuurparcours in de bo-

men, twee initiatieparcours en een mini park dat speciaal gemaakt is voor
jonge kinderen. Bovendien vind je hier de langste deathride van België :
306 meter !

Ecopark Legends : speciaal ontworpen voor grotere en kleinere kinderen.

Reusachtige trampolines die zijn opgehangen tussen de boomtoppen, hoog
boven de grond. Het park is een plezier voor grote en kleine avonturiers !
Explor Games ® : tussen spel en escape-game in openlucht, een avontuur om
op ontdekking te gaan in het bos ! Vanaf 10 jaar.
Het hele jaar door open op aanvraag voor groepen vanaf 25 personen.
Tarieven voor bedrijven, schoolgroepen en jeugdgroepen: op aanvraag.
Openingsdagen indien minder dan 25 personen: elke namiddag tijdens weekends, feestdagen en Belgische schoolvakanties.
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken.
Rue de l’Orient, 1
+32(0)474 07 70 68 - ecopark-adventures.com - tournai@ecopark-adventures.com

Paintball Concept
Op enkele kilometers van het centrum, in het hart van de site de l’Orient,
kan je aan outdoor paintball doen. Ideaal voor je uitstap met vrienden,
familie, vereniging of sportclub, of voor teambuilding activiteiten met
het bedrijf.

Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken
Chemin d'Antoing 7536 Vaulx
+ 33 (0)6 07 24 46 35 + 32 (0)495 86 42 78
paintballconcept.com - paintballconcept.nord@gmail.com
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Air Jump Trampoline Park
Air jump stelt voor : 3500 m² met verschillende zones. Trampoline,
Ninja warrior parcours, muren, big airbag, maar ook een ontpanningszone met biljard, baby foot, air hockey en andere… kortom een
fijne activiteit ter gelegenheid van verjaardagen, vrijgezellenfeestjes,
uitstap met vrienden…
NIEUW : Laser Jump, 600 m² op verschillende verdiepingen, up-to-date
uitrusting.
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken
Rue Pasquier Grenier 9 +32(0)470 93 14 08 - airjump.tournai@gmail.com - airjumptournai.be

L'Echappatoire - Escape game
Ga de uitdaging aan! Dit is een echte teambuilding activiteit. Alleen
door samen te werken kan je het mysterie oplossen. Je moet doorheen
verschillende opdrachten de sleutels vinden, die je elke keer tot de volgende opdracht brengen. Je hebt diverse vaardigheden nodig: je moet
je omgeving observeren, elkaar helpen en communiceren. Alleen door
samen te werken, zal je het mysterie kunnen ontrafelen! Opgelet: ook
de tijd is je vijand!
Begeef je op het graf van de Tempeliers en probeer hen meest kostbare
schat te veroveren.
Duur: 1 uur. Alleen in het Frans
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken
Rue de l’Hôpital Notre-Dame, 26 +32(0)478 74 26 64 - lechappatoire.com - contact@lechappatoire.com

Terragame Center
Terragame Center is het virtual reality centrum dat de grootste VR
speelkamer ter wereld heeft: in een speelruimte van 600 m² word je ondergedompeld in het universum van een virtueel personage waarvan je
het lichaam kan bewegen alsof het je eigen lichaam is. Je hebt interactie
met de elementen uit de omgeving: je kan de wind voelen en de grond
voelen beven. Elk spel is een scenario waarvan je zelf een speler bent: elke
grens tussen het imaginaire en de werkelijkheid vervaagt!
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken
Chaussée de Tournai, 35 – 7520 Ramegnies-Chin +32 (0) 69 44 47 73 terragamecenter.com - contact@terragamecenter.com

Bowling Le Clovis
Combineer plezier, sport, vaardigheid en challenge! Met zijn themaschermen en 18 banen is de bowlingbaan Clovis de ideale plek om een
ontspannen moment met het gezin of vrienden door te brengen. Op zoek
naar combinatie tussen plezier en gastronomie? Het restaurant stelt een
formule “bowling-pierrade” voor, maar ook andere “à la carte” gerechten.

Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Door u te boeken
Chaussée de Tournai, 88 – 7520 Ramegnies-Chin +32(0)69 76 65 00 bowlingleclovis.be
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THÉ DANSANT

In dancing « les Arcades » kunnen dertigplussers in een warme
en familiale sfeer « à la belge » terecht voor een namidagje
dansplezier.
Een ruime dansplek waar je kan dansen op het ritme van
de beste nummers, op enkele stappen van de Grote Markt
en de kathedraal. De DJ laat je gedurende 3 uren genieten
van muziek uit alle genres : van retro tot hedendaagse nummers, zonder de succesnummers van de jaren ’80 en disco
te vergeten.
Dit alles bij een dessertbuffet met huisgemaakte gebakken,
chocolademousse of seizoensvruchten, en dame blanche. De
koffie met een verrassing* is inbegrepen.

Duur : 3 uur - 10 € per persoon. Groepen vanaf 40 personen. Mogelijkheid om muzikale animatie met live muziek te
reserveren, mits meerprijs.
*Alle bestelde dranken worden ter plaatse betaald (behalve de koffie en de verrassing).
Dancing « Les Arcades » rue de la Tête d’Or, 5 – 7
+ 32 (0) 69 78 98 69- arcade-a@hotmail.com of via Facebook
Programma onder voorbehoud van actie van de federale regering inzake covid 19
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SNEUKELPAUZES

UW BASIS FORFAIT BEVAT :

Enkele suggesties om uw dag nog
aangenamer te maken :
Prijzen per persoon.

09.30 u
Koffiepauze

10.00. u
Film in de dienst
voor toerisme

10.30 u

Een croissant (met de koffiepauze).
+ € 1, 50*
Twee koffiekoeken (met de koffiepauze).
+ € 3*
Zoete halte (45 minuten). Een kop koffie - of thee
op aanvraag – en een stuk Doornikse Gâteau Clovis.
+ € 5*
Hartige halte (45 minuten). Lokaal bier en hapjes
+ € 5*
Halte apéro (45 minuten). Lokaal aperitief
en hapjes + € 5*
Boerenplank (1 uur). Gegarneerd bord met charcuterie, kaas, kruiden, groenten, brood of aardappelen + € 10*
Thé dansant (3 uur) met buffetdessert + €10*

Forfait dranken **

Geleid bezoek (keuze
diverse thema's)

Full : aperitief, twee glazen wijn of pils of frisdrank,
een koffie of thee + € 10*
Medium : zelfde formule maar zonder aperitief
+ € 7*

12.30 u

*Deze prijzen zijn alleen geldig indien geboekt via
de dienst voor toerisme.

Driegangenmenu

**Het is in België niet gebruikelijk om karaffen van
water op tafel te zetten.

Voor elke andere formule neemt u contact op met de restaurateur en dient u ter plaatse te betalen.
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ENKELE TIPS VOOR EEN ONVERGETELIJKE DAGUITSTAP
Wanneer reserveren?

Ook hier geldt het principe “First come, first served”. Hoe vroeger je reserveert, hoe groter de
kans dat je het programma volgens wens kan uitvoeren: de bezoeken, de gewenste uren, de
restaurants, de gidsen… Ons team “groepsbezoeken” helpt je met plezier verder op weekdagen
tussen 9 uur en 16.30 uur > dienst voor toerisme info@visittournai.be +32 69 22 20 45

Moet ik vooraf betalen?

In het geval van forfait of geleid bezoek met betalende opties zal een voorschot van 50% worden gevraagd, te betalen vanaf ontvangst van de offerte.Het saldo zal worden vereffend op de
dag van het bezoek, cash of per bankkaart.
In het geval van enkel geleid bezoek, betaal je geen voorschot. De betaling van de gids zal
gebeuren op de dag van het bezoek, cash of per bankkaart.

Voor de sneukelpauzes en de menu’s

We kunnen de forfaits aan een aantrekkelijke prijs voorstellen omdat de hele groep hetzelfde
menu neemt. Het is bij sommige restaurateurs mogelijk om twee verschillende menu’s te nemen. Voor speciale diëten of vegetarische keuzes kan de restaurateur in overleg aangepaste
menu’s voorstellen. De medewerkers van de dienst toerisme helpen je hiervoor graag verder.
We vragen om ten laatste een week voor het bezoek het exacte aantal deelnemers mee te
delen, zodat de restaurateur zich kan organiseren.
De maaltijd van de chauffeur is op rekening van de restaurateur.
Per schijf van twintig deelnemers, is één persoon gratis (begeleider).

Gidsbeurten

Voor het confort van de groep, neemt één gids maximum 20 personen, behalve als het gaat om een
gidsbeurt op de autocar of het toeristisch treintje: dan nemen we één gids per voertuig. De gidsbeurt
op de autocar veronderstelt je eigen autocar. De plaats van afspraak met de gids is altijd in de dienst
voor toerisme, behalve anders afgesproken. De dagindeling zoals voorgesteld in de forfait halve dag
kan worden verschoven in functie van de reserveringen en van uw wensen.
De prijzen in deze brochure zijn geldig voor 2022 vanaf 10 personen, behalve anders aangegeven.
Algemene verkoopsvoorwaarden op aanvraag bij de dienst voor toerisme.
De activiteiten en voorwaarden die in deze brochure worden voorgesteld, blijven onderworpen aan de maatregelen die de federale regering voor de Covid 19 pandemie heeft genomen.

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE
Opgelet: er zijn enkele uitzonderlijke sluitingsdagen, zoals op Carnaval, 1 mei, de dag van de braderie…
> Zie dienst voor toerisme.
Het belfort en de musea kunnen uitzonderlijk gesloten zijn wegens montage of demontage
van tijdelijke expos’s. > Zie dienst voor toerisme.
Tijdens tentoonstellingen kunnen de toegangsprijzen van de musea worden verhoogd. Er wordt echter
geen toeslag in rekening gebracht indien de reservering langer dan 6 maanden voor aanvang van de
tentoonstelling werd gedaan. > Zie dienst voor toerisme.
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Gratis
P1

P1 Vrij parkeren het ganse jaar
(Avenue de Gaulle - Hall des sports)

GPS : 50°36’16.7»N 3°22’38.2»E
P2

P2 Niet toegankelijk in mei en september
(Esplanade du Conseil de l’Europe)

GPS : 50°36’16.7»N 3°22’52.7»E

Drop off - K&R
Maximum 15’
50°36’16.7»N
3°22’52.7»E
GPS : 50°36’20.7»N
3°23’29.4»E
(Rue Tête d’Or)
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Place Paul-Emile Janson,1 - B 7500 Tournai
+ 32 69 22 20 45
info@visittournai.be

#visittournai
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