
Brochure groepen — 2023 visittournai.be

Aanbod 2023 
(vanaf 10 
personen)

Doornik, 
bestemming 
groepen



Welkom in Doornik 3

Forfait formules 4

À la carte formules 5

Made in Tournai 6

Doornik, kunststad 7

Speciaal “Lundi Perdu” 8

Films in de dienst voor toerisme 9

Thematische geleide 
bezoeken:
De niet te missen bezoeken 10

De specifieke bezoeken 11

De typische bezoeken 12

De buitengewone bezoeken 13

Musea 14 & 15

Streekproducenten en 
lokale brouwerijen 16 › 19

Exclusief in Doornik 20

Al onze bezoeken in een oogopslag 21

Onze restaurantpartners 22 › 24

Algemene 
verkoopvoorwaarden & 
formulieren 25 › 32

Doornik langs de Schelde: 
boottochten 33

Stadsplan & Parkeren 34 & 35

Rolstoeltoegankelijk

Terroir

Natuur

 Familie

Industrieel erfgoed

Te voet

Nieuw

Aanbod

2Brochure groepen

inhoud



Doornik is niet alleen één van de oudste 
steden van België, het is ook een stad 
van tradities, kunst, gezelligheid en lek-
ker eten.

Talrijke getuigen van het verleden bie-
den zich aan: gevarieerde architectuur, 
kerken en kapellen, musea met rijke col-
lecties, industriële archeologie, sporen 
van invasies en overheersingen, en voor-
al twee sterke symbolen van de middel-
eeuwen, de Notre-Dame kathedraal en 
het Belfort, geklasseerd als UNESCO We-
relderfgoed.

Rijk aan tradities, is Doornik een feeste-
lijke en culturele stad waar het hele jaar 
door iets te beleven valt. De stad werkt 
ook aan haar toekomst: ze zet renovaties 
verder om het erfgoed te verfraaien en de 
toegankelijkheid voor iedereen te opti-
maliseren.

Beste autocarist, touroperator, reisa-
gent, organisator voor een vereniging, 
familie-en vriendengroep,

Heb je enkele uren, een ochtend, een 
hele dag of zelfs een weekend? 

Kies je voor een all-inclusive formule? 
Liever een bezoek à la carte? 

Ontdek in deze brochure een waaier van 
mogelijkheden!

Deze brochure is 
speciaal voor u!

Welkom in 
Doornik!

Info en reserveringen

De dienst reserveringen staat voor 
je klaar van maandag tot vrijdag van 
9.00 tot 16.30 uur om je te helpen je 
programma te plannen.

Om je zo goed mogelijk te ontvan-
gen vragen we om een afspraak te 
maken met één van onze mede-
werkers via info@visittournai.be of 
per telefoon op +32 (0)69 22 20 45. 
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Forfait 
formules
vanaf 10 personen maaltijd inbegrepen

36 € per persoon (basis) 
of 39 € per persoon 
(met menu terroir 
Picardisch Wallonië)
Inbegrepen
Film, gids, driegangenmenu (zon-
der dranken).

De dienst voor toerisme verzorgt alle 
reserveringen. Een enkele betaling bij de dienst 
voor toerisme (cash of bankkaart).

Suggesties om je dag te vervolledigen:
Bezoek aan een museum (p. 14), een 
tweede film (p. 9), een rondrit met het 
toeristische treintje (p. 13) of een boot-
tocht (p. 33), bezoek aan een streekpro-
ducent (p. 16), een natuurwandeling (p. 
20), een buitengewone activiteit (p. 20) …

Voorbeeld van een forfait programma:

10u
Film naar keuze in de 
dienst voor toerisme 
(p. 9)

10u30
Geleid bezoek 
(keuze uit diverse 
thema’s, p.10-13)

12u30
Driegangenmenu 
bij een van onze 
restaurantpartners 
(p. 22)

En onze sneukelpauzes 
(prijs per persoon):

Koffie met een croissant 4 €
Koffie met twee koffiekoeken 5,20 €

Forfait dranken*
Aperitief, 2 dranken 
(wijn of pils of frisdrank) 10 €
2 dranken (wijn of pils of frisdrank) 6 €
1 koffie of thee, na de maaltijd 2,20 €

Zoete halte 5,50 €
1 koffie of thee met gebak van de dag

Hartige halte 5,50 €
1 lokaal bier en hapjes

Apéro halte 5,50 €
1 lokaal aperitief en hapjes

Boerenplank 12 €
Gegarneerd bord met charcuterie, kaas, 
kruiden, groenten en brood

Deze prijzen zijn alleen geldig indien de reservering via 
de dienst voor toerisme verloopt.

*Het is in België niet gebruikelijk om waterkannen op 
tafel te zetten. 

*Indien je niet kiest voor het forfait dranken, vragen we je 
om de drankrekening in één keer te regelen. Dit voor een 
efficiënte dienstverlening. Dank je voor je begrip.

Voor elke andere formule neem je contact op met de 
restaurateur en gebeurt de betaling ter plaatse.
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À la carte 
formules
vanaf 10 personen*

72 € privé gids 
voor 2 uur.
Een uitstap 100 % à la 
carte. Prijs in functie 
van je budget en je 
wensen.

(35,50 € per bijkomend uur)

Vind onze culturele en 
culinaire ontdekkingen!
 ▪  Onmisbare, specifieke, typische en 

buitengewone, musea, activiteiten (p. 9 ▸ p. 15) 
Reservering en betaling bij de dienst voor toerisme.

 ▪  Bezoeken aan streekproducenten en 
streekbrouwerije (p. 16 ▸ p. 19) Reservering en 
betaling rechtstreeks bij de partners (behalve als een 
Nederlandstalige gids voor de vertaling nodig is).

FLASH BEZOEK

45 € privé gids 
voor 1 uur
Voor bezoekers met 
weinig tijd of die 
vooral de must-sees 
zoeken!

Al onze gidsen hebben een specifieke opleiding gevolgd om 
de nodige gidsvaardigheden te verwerven, en dat in diverse 
domeinen. De voornaamste zijn in deze brochure opgeno-
men. Aarzel echter niet om naar speciale thema’s te vragen: 
natuur, funerair en herdenkingserfgoed, kunstgeschiedenis, 
… De gidsen kunnen rondleidingen verzorgen in het Frans, 
Nederlands, Engels, Duits, Italiaans, Spaans en zelfs in het 
Doorniks dialect!
*Sommige diensten worden berekend op basis van 10 personen 
(restaurantpartners, musea, attracties...). Als je groep het aantal van 10 niet 
haalt, zullen de tarieven naar boven worden bijgesteld.

Tip om je bezoek een extra cachet te 
geven: combineer met één van onze 
sneukelpauzes!*
(5,50 € per persoon)
 ▪  Zoete halte (koffie of thee met gebak 

van de dag)
 ▪  Hartige halte (lokaal bier en hapjes)
 ▪  Halte apéro (lokaal aperitief en 

hapjes)

Voor ontbijt, lunch of diner met recht-
streekse reservering kun je de lijst van 
restaurants in Doornik en omgeving raad-
plegen in onze brochure Bon Vivant, ver-
krijgbaar bij de dienst voor toerisme of te 
downloaden op visittournai.be.
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3 all inclusive 
formules
“À la tournaisienne” 
vanaf 10 personen

1. MADE IN 
TOURNAI
49 € per persoon

Inbegrepen
Film, gidsen, driegangen menu 
terroir, museum, hartige pauze. 

De dienst voor toerisme verzorgt alle 
reserveringen. Een enkele betaling bij de dienst 
voor toerisme (cash, bankkaart). De dranken 
tijdens het middagmaal zijn niet inbegrepen.

Beschrijving van de dag:

 ▪ 10u  Film “De Wonderlijke 
Geschiedenis van Doornik” in 
de dienst voor toerisme.

 ▪ 10u30  Geleid bezoek Kleine 
anekdotes, Grote 
geschiedenis: een plezante 
en geanimeerde wandeling. 
Via anekdotes in alle genres 
leer je de stad op een andere 
manier kennen.

 ▪ 12u30  Menu terroir Picardisch 
Wallonië bij één van onze 
restaurantpartners (p. 22).

 ▪ 14u30  Tijdens deze ludieke 
begeleide wandeling maak 
je kennis met enkele volkse 
tradities. In het folklore 
museum (MuFIm) krijg je een 
initiatie Jeu de fer, een typisch 
Doorniks volksspel.

 ▪ 16u  Afsluiten met een lokaal 
bier van Doornikse 
bodem, vergezeld van een 
versnapering.

Dit programma kan niet gewijzigd worden (er kunnen 
echter opties worden toegevoegd). Niet geldig op dinsdag.

Mogelijkheid tot 
ontbijt voor 10u:
Koffie met een croissant (+ 4 €)
of 2 koffiekoeken (+ 5,20 €)

Mogelijkheid tot forfait dranken 
tijdens het middagmaal:
 ▪  1 aperitief en 2 dranken (wijn, pils of 

frisdrank) + 10 €

 ▪ 2 dranken (wijn, pils of frisdrank) + 6 €

 ▪ 1 koffie of thee + 2,20 €
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2. DOORNIK, 
KUNSTSTAD
49 € per persoon

Inbegrepen
Film, gidsen, driegangenmenu, 
musea, zoete halte.

De dienst voor toerisme verzorgt alle 
reserveringen. Een enkele betaling bij de dienst 
voor toerisme: cash, bankkaart). De dranken 
tijdens het middagmaal zijn niet inbegrepen.

Het Museum voor Schone Kunsten krijgt 
een nieuwe look en een gloednieuwe 
tentoonstellingsruimte. De werkzaam-
heden beginnen eind 2023 en zullen 4 
tot 5 jaar duren. 

Profiteer van deze laatste gelegenheid 
om dit prachtige en elegante museum te 
bezoeken voor het sluit: een manier om 
ontdekking, verrassing en ontspanning te 
combineren.

Beschrijving van de dag:

 ▪ 10u  Film “Tussen hemel en steen”.

 ▪ 10u30  Geleid bezoek aan het 
Museum van Schone Kunsten 
en van de porseleincollecties 
(romaanse kelder van het 
stadhuis).

 ▪ 12u30  Driegangenmenu bij één van 
onze restaurantpartners (p. 22).

 ▪ 14u30  Ontdekking van de 
binnenstad en geleid bezoek 
van de kathedraal.

 ▪ 16u30  Zoete halte: koffie (of thee) 
met gebak van de dag.

Dit programma kan niet gewijzigd worden (er kunnen 
echter opties worden toegevoegd). Geldig op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag, tot en met 15 oktober 
2023. 

Mogelijkheid tot ontbijt voor 10u:
Koffie met een croissant (+ 4 €)
of 2 koffiekoeken (+ 5,20 €)

Mogelijkheid tot forfait dranken 
tijdens het middagmaal:
 ▪  1 aperitief en 2 dranken 

(wijn, pils of frisdrank) + 10 €

 ▪ 2 dranken (wijn, pils of frisdrank) + 6 €

 ▪ 1 koffie of thee + 2,20 €
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3. SPECIAAL 
LUNDI PERDU
49 € per persoon

Inbegrepen
Aperitief en traditionele driegan-
gen menu, begeleiding door de 
gids, muziek en animatie, acces-
soires om het feest te beleven.

De dienst voor toerisme verzorgt alle reserveringen. 
Een enkele betaling bij de dienst voor toerisme (cash, 
bankkaart). De dranken tijdens het middagmaal zijn 
niet inbegrepen.

De traditie

De oorsprong
Lundi Perdu of Verloren Maandag is een 
Doornikse traditie die ontstaan is in de mid-
deleeuwen. De maandag na Driekoningen 
kwam de bevolking samen om in het open-
baar rechtspraak te doen, de “algemene 
pleiten” genaamd. De bevolking moest haar 
misdaden van het voorbije jaar openbaar 
bekend maken, wat niet iedereen deed na-
tuurlijk. Deze dag wordt om die reden ook 
wel “dag van de meineed” genoemd. Op 
het einde van de dag werd voor het volk 
een maaltijd 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 is dit een feestdag die de Doorni-
kenaren in het gezelschap van vrienden en 
familie doorbrengen. Het feest Lundi Perdu 
volgt nog steeds traditionele spelregels.

De kaartjes van de Koning
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 en zwarte 
bol door middel van een zwartgeblaker-
de kurk. Doornikse liederen en het refrein 
“J’ai du Mirliton” vrolijken de avond op.

Op het menu
La petite saucisse is het eerste gerecht. 
Dit worstje wordt geserveerd met com-
pote of gekookte kool. 

De lapin à la tournaisienne wordt, in het 
originele recept, in water klaargemaakt, 
maar nu wordt het smakelijk in bier ge-
stoofd. Het konijn met pruimen en rozij-
nen worden opgediend met aardappeltjes.

De Doornikse salade is samengesteld uit 
veldsla, uien, appelen, witloof, rode kool 
met vinaigrette en boontjes. Ze wordt vaak 
vergezeld van mutiau, een Doornikse spe-
cialiteit op basis van hoofdvlees, of van ham.

De galette du roi is het onvermijdelijke 
dessert! Er zit een boon in verstopt en wie 
deze krijgt, is het volgende jaar de Koning!

Mogelijkheid tot forfait dranken tijdens 
het middagmaaltjd:
 ▪  1 aperitief en 2 dranken 

(wijn, pils of frisdrank) + 10 €

 ▪ 2 dranken (wijn, pils of frisdrank) + 6 €

 ▪ 1 koffie of thee + 2,20 €

Geschatte duur: 3 uur. Dit programma kan niet worden 
gewijzigd (er kunnen echter opties worden toegevoegd). 
Afhankelijk van de beschikbaarheid van onze 
restaurantpartners (p. 22).

Wil je meer weten over 
onze culinaire specialiteiten 
en streekproducten ? Bekijk 

onze gratis brochures 
Tournai Gourmande en 

Time 4 Beer.
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Bij de dienst voor 
toerisme, een team 
tot je dienst!

Speciaal voor 
groepen:
En ook speciaal voor groe-
pen: een projectiezaal met 
de films De Wonderlijke Ge-
schiedenis van Doornik en 
Tussen hemel en steen, een 
ontvangstruimte voor groe-
pen, een souvenirshop, een 
documentatieruimte, een 
tentoonstellingsruimte in een 
middeleeuwse kelder, ruime 
toiletten…

NIEUW De wonderlijke 
geschiedenis van Doornik
Je duikt in de tweeduizendjarige ge-
schiedenis van Doornik, de oudste stad 
van België. Met deze audiovisuele show 
rijk aan animaties, illustraties en gelui-
den ontdek je de ongewone geheimen 
en gekste anekdotes van onze verrassen-
de stad van Vijf Klokkentorens!

Dit is een kans om geschiedenis van de 
stad te leren kennen aan de hand van 
enkele grote historische figuren, van het 
Gallo-Romeinse tijdperk tot nu: Konin-
gen Childerik, Clovis, Charles Quint, Lo-
dewijk XIV, Henry VIII.... 

Deze animatiefilm is toegankelijk voor 
blinden en slechtzienden, en er is een 
aangepaste versie voor doven en slecht-
horenden (ondertiteling of gebarentaal) 
en voor mensen met verstandelijke be-
perking (vereenvoudigde versie).

Tussen hemel en steen

Deze film schetst de volledige geschie-
denis van de UNESCO-Kathedraal, van 
het ontstaan tot het huidige gebouw. Het 
bouwwerk is door zijn buitengewone ont-
werp, omvang en architectuur uniek in Eu-
ropa. De Kathedraal is momenteel gedeel-
telijk in restauratie. De film laat dan ook 
toe om het gotische koor, dat zich tijdelijk 
achter de stellingen verschuilt, te bewon-
deren. Deze film is een perfecte aanvulling 
op het bezoek aan de Kathedraal.

Elke film duurt 20 minuten.
Na reservering.
Tarief voor groepen : 3 € per persoon.
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Thematische bezoeken

Niet te missen

Koninklijke wandeling

Doornik, een koninklijke stad onder Childerik, werd de eerste hoofd-
stad van het latere Frankrijk onder Clovis. Met een prestigieus middel-
eeuws verleden beleefde de stad een gouden eeuw en was ze felbe-
geerd. De stad van de Vijf Klokkentorens is getekend door de doortocht 
van koningen en keizers en heeft vele sporen van deze overheersingen 
bewaard. Je zult versteld staan van wat je zal zien en horen!

Duur van het bezoek: 2 uur.

Architectuur door de eeuwen heen

Doornik heeft een rijke 2000-jarige geschiedenis en haar oorsprong ligt 
in de Romeinse oudheid. Uit dit lange verleden heeft ze prestigieuze 
architectonische getuigenissen bewaard die ze met alle aandacht res-
taureert. Romaans, gotisch, renaissance, neoklassiek, art nouveau, art 
deco of zelfs paquebot stijlen… je zal verbaasd zijn!

Duur van het bezoek: 2 uur.

Ontdekking van de binnenstad

Met comfortabele schoenen aan ontdek je de oude wijken, kerken en kapellen, 
ongewone overblijfselen en geklasseerde gevels. De gids zal niet nalaten de 
geheimen te onthullen van de twee sites die op de lijst van de UNESCO staan, 
de kathedraal Notre-Dame en het Belfort, zelfs als dit laatste tijdelijk gesloten 
is.  Meer dan ooit: Doornik, anders bekeken!

Duur van het bezoek: 2 uur.

Notre-dame Kathedraal

De subtiele en harmonieuze combinatie van romaanse stijl voor het 
dwarsschip en de gotische stijl voor het koor maken van de kathe-
draal een architecturaal meesterwerk. De Notre-Dame kathedraal is 
sinds 2000 erkend als UNESCO Werelderfgoed. De oude dame heeft 
in de loop der jaren een facelift gekregen, maar de lopende werk-
zaamheden weerhouden je er niet van het gebouw te bezoeken.

Duur van het bezoek: 2 uur.

Tip: bekijk de nieuwe film De 
Wonderlijke Geschiedenis van 

Doornik in de dienst voor toerisme 
vóór de wandeling!
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De specifieke bezoeken

Arts dans la ville
Tentoonstelling voor hedendaagse kunst in oktober

Elk jaar in de vroege herfst 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. Tij-
dens een twee uur durende wandeling zal de gids zijn favoriete plekjes onthullen!

Duur van het bezoek: 2 uur.

De Schelde doorheen de tijd

Doornik, stad aan de stroom! De Schelde, een echte economische ader 
sinds mensenheugenis, heeft zoveel verhalen te vertellen... Met de gids 
volg je de gerenoveerde kades, om tot bij de Pont des Trous te komen, 
een waterpoort uit de 12e en 13e eeuw. De aanpassingen aan de brug en 
omgeving maken deel uit van een groots project om de verbindingen 
tussen de Seine en de Schelde te verbeteren. De inwoners van Doornik 
zullen de inhuldiging vieren in het voorjaar van 2023!

Duur van het bezoek: 2 uur.

Middeleeuws Doornik

In de 12e en 13e eeuw groeide de bevolking van Doornik, de handel bloeide, er werden 
nieuwe stadswallen gebouwd, de steen- en lakenbewerking bereikte een hoogtepunt. 
De kathedraal, de Sint-Maartensabdij en prestigieuze monumenten werden gebouwd, 
en de kunsten ontwikkelden zich. De gids zal je de vele sporen van dit roemrijke verle-
den laten zien, te beginnen met de middeleeuwse kelder van de dienst voor toerisme!

Duur van het bezoek: 2 uur.

Doornik en haar tapijtweefkunsten

De tapijtweefkunst is erg belangrijk geweest voor de economische en artistie-
ke ontwikkeling van Doornik sinds de 15e eeuw. Doornik is de enige Belgische 
stad waar het nog mogelijk is om de weeftechniek van haute lice te aanschou-
wen. Tijdens het bezoek van de Doornikse ateliers van de tapijtweefkunst 
(CRECIT) maak je kennis met de weef-, kleur- en restauratietechnieken, en zie 
je hoe verschillende zijden en wollen garen worden gekleurd.

Vervoermiddel is noodzakelijk. Gratis toegang, maar gids verplicht. 
Open op weekdagen tot 16 uur. Duur van het bezoek ter plaatse: 1u30. 
Adres: rue Paul Pastur, 2 – 7500 Tournai.
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De typische bezoeken

Volkse tradities

Reis met de gids terug in de tijd en ontdek de volkse tradities in het fol-
kloremuseum (MuFIm), en in het bijzonder de spelen van weleer, waar-
onder het typische Doornikse Jeu de fer. Zet het spel verder in een esta-
minet in de buurt van de Grote Markt met een lokaal biertje en hapjes.

Duur van het bezoek (degustatie inbegrepen): 2 uur. 
Bovenop de kosten van de gids: 6,50 € per persoon voor de formule 
degustatie en toegang tot het museum.

Kleine anekdotes, grote geschiedenis

De geschiedenis van Doornik, die meer dan 2000 jaar oud is, heeft vele wen-
dingen gekend. De gids zal je meenemen, weg van de gekende paden, voor 
een bijzondere ontdekking. Door een aangename wandeling vol met allerlei 
anekdotes, leer je de stad op een heel andere manier kennen.

Duur van het bezoek: 2 uur.

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. 
Doornik is ook de geboorteplaats van de Vlaamse meester Rogier van der 
Weyden. En ook Vlaamse architecten zijn hier aan de slag geweest: zoals 
voor het station, een werk van de Kortrijkse architect Beyaert. Wist je trou-
wens dat vele Vlaamse steden in Doornikse steen zijn gebouwd? Kijk maar 
naar de grootse monumenten in Gent, Brugge, Mechelen, Oudenaarde…

Duur van het bezoek: 2 uur.

Toeristisch treintje

Aan boord van het toeristisch treintje verken je de stad en haar opmerkelijke 
gebouwen, langs haar pittoreske straatjes, gezellige pleintjes, kades en histori-
sche wijken. Laat je meeslepen in deze rit die ontspanning en leren combineert! 

Vertrek aan de dienst voor toerisme, Place Paul-Emile Janson.
Duur: 45 minuten. Commentaar in luidsprekers (mp3). Capaciteit: 50 
personen. In functie van beschikbaarheid. Tarieven: 4,50 € per persoon voor 
groepen van 20 of meer (90 € voor groepen van minder dan 20 personen).

De gesproken uitleg kan worden gegeven door een gids met microfoon voor een bedrag van 45 € of worden 
gecombineerd met een bezoek aan een andere site om de 2 uur durende gidsbeurt voor de prijs van 72 €
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Kalkovens Saint-André

De kalkovens werden gebouwd vanaf 1840 en hebben gedurende een 
eeuw gediend om de lokale kalksteen op hoge temperatuur te verwer-
ken tot kalk en natuurlijk cement. Ontdek de oude kalkovens Saint-
André, een site 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. Het bezoek brengt je naar de Tuin van de Herinnering.

Duur van het bezoek: 1u30. Toegangsprijs: 2 € per persoon. 
Vervoermiddel is noodzakelijk (parkeren aan de achterkant).

Ogen open!

Dit bezoek zal je observatievermogen stimuleren en je nieuwsgierig-
heid 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, uithangboorden, beeldhouw-
werk en bas-reliëfs, windwijzers…je vindt de ene verrassing na de an-
dere! Kijk naar boven, open je ogen!

Duur van het bezoek: 2 uur.

Doornikse steen en steengroeves

De Doornikses steen is ongetwijfeld één van de belangrijkste natuurlijke hulp-
bronnen van de regio! Hij werd gebruikt voor de bouw van prestigieuze mo-
numenten, waaronder de kathedraal, werd naar heel Europa geëxporteerd en 
lag aan de oorsprong van de bloeiende kalkindustrie in de 19e eeuw. Wil je meer 
weten over de geschiedenis, de evolutie en de toekomst van deze exploitatie? 
Wij bieden je 3 mogelijkheden:
 ▪ Ontdekking van het gehucht Allain, te voet. Duur: 2 uur.
 ▪ Tocht met eigen autocar in de omgeving van Tournai. Duur: 2 uur.
 ▪ Fietsen in de stad en in de omgeving. Duur: 3,5 uur.

Onder de citadel

De citadel is gebouwd tussen 1667 en 1674, volgens de wens van Koning Lode-
wijk XIV en naar het ontwer van Vauban. Ze is met de grond gelijk gemaakt bij 
twee bezettingen en werd opnieuw opgebouwd in de Hollandse periode van 
1816 tot 1822, maar ditmaal was het militair systeem tegen het Franse rijk ge-
richt. Uit de Hollandse citadel werd later de huidige kazerne geboren.

Het bezoek van de citadel begint met een film van 20 minuten. 
Duur: 1u30 tot 2 uur. Maximum 25 personen.

De buitengewone bezoeken

De toegang tot de kalkovens 
Saint-André is niet in de 
prijs inbegrepen.

Gratis bezoek van mei tot oktober na reservering via de dienst voor 
toerisme, minimum 3 weken vooraf. Enkel in het Frans.
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Onze musea
Museum voor Schone Kunsten Nog te zien tot 15/10/23

Het enige museum dat door de grote architect Victor Horta werd ontwor-
pen, is in Doornik te vinden. Het gebouw biedt een interessante kijk op 
de periode van transitie van art nouveau tot het modernisme dat geïn-
spireerd werd door de art deco. Met werken van grote kunstenaars zoals 
Ensor, Fantin-Latour, Manet, Monet, Seurat, Van Gogh, Toulouse-Lautrec 
of Van der Weyden, is haar collectie erkend als één van de belangrijkste 
van België. Het Museum voor Schone Kunsten zal binnenkort een ware 
metamorfose ondergaan en een tijdlang dicht zijn.

Enclos Saint-Martin, 3

Folklore Museum (MuFIm)

In een intimistische sfeer met authentieke interieurs evoceert het museum 
in de 23 expositiezalen karakteristieke aspecten uit het Doornikse leven en 
haar omliggende dorpen, van 1800 tot vandaag. Het museum nodigt uit 
om te bewonderen en te bevragen. Sporen en getuigenissen uit het verle-
den, zoals het atelier van de kousenmaker, het oudste frietkot van België, 
verhalen van verlaten weeskinderen, een empêche-pipi en nog vele curio-
siteiten, wachten op je. Het grote reliëf helpt je te begrijpen hoe Doornik er 
uitzag in de periode van Lodewijk XIV in 1701.

Réduit des Sions, 36

Natuurhistorisch Museum en Vivarium

Gesticht in 1828 onder de Hollandse periode, kan dit museum zich het eerste muse-
um van het land noemen. Doorheen haar evolutie heeft men erover gewaakt om de 
scenografie van het curiositeitenkabinet uit de 19e eeuw te behouden.  Je vindt er een 
galerij met opgezette dieren, een vivarium met levende vissen, vogelspinnen, amfibie-
en en reptielen in hun gereconstrueerde habitat, een wetenschapstuin en een serre vol 
exotische vlinders!* Enkele voorbeelden van bijzondere diersoorten? Brilkaaimannen, 
de giftige kikkers uit het Amazonewoud, de bizarre schildpadden uit Egypte of de boa’s 
uit Jamaica die vandaag door de opwarming bedreigd worden in hun verdere bestaan.

Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville

Museum voor militaire geschiedenis

Dit museum nodigt de bezoeker uit om de boeiende militaire geschiedenis van 
Doornik te doorlopen van 1100 tot 1945 aan de hand van thema’s als bewapening 
van de troepen, uitrusting en artillerie. De talrijke bijzondere stukken zijn er ten-
toongesteld, van een middeleeuws kanon tot een V2, waarvan er 2 geklasseerd 
zijn als Trésors de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ontdek de evolutie van de for-
ten en de talrijke bezettingen, de veldslagen van de Revolutie, de Keizerlijke-, de 
Hollandse- en de Belgische periode. Het verhaal gaat verder met de evocatie van 
markante feiten uit de twee wereldoorlogen en eindigt met de Bevrijding van 1944.

Rue Roc Saint-Nicaise, 59

Musea zijn gesloten op 
dinsdag (en op zondag ‘s 
morgens in wintertijd).
Tarief : 3 € / pers.
Geschatte duur van 
het bezoek: 1u30.

Info op 
vissitournai.be

*tuin geopend 01/04 > 31/10
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NIEUW

Porselein van Doornik in de crypte 
van het stadhuis
In de crypte van de voormalige Sint-Martinusabdij, waar nu het stad-
huis is ondergebracht, ontdek je een collectie van het mooiste en meest 
representatieve Doornikse porselein uit de 18e en 19e eeuw. Doornik 
wedijverde al snel met de grote Franse fabrikanten, zoals Sèvres. In 
1787 bestelde de hertog van Orléans het beroemde vogelservies van 
Buffon in Doornik. Wist je dat de koninklijke familie van Engeland nog 
zo’n 600 stukken van dit Doornikse servies in Windsor bewaart?

Gratis toegang maar gids vereist (prijzen p. 5).

Centrum van de marionnettenkunst

Het prestigieuze herenhuis Hotel Peeters herbergt het Centrum voor de 
Marionnettenkunst. Het bezoek van het museum gaat langs de marion-
netten van over de hele wereld, waarbij je alle mogelijke fabricatie- en 
manipulatietechnieken ziet. Behalve bekende personages uit onze streek, 
krijg je ook marionetten van Azië, Afrika, Indonesië te zien. Voor volwasse-
nen, kinderen, amateurs, liefhebbers...

Gesloten op maandag. Geopend op zaterdag en zondag van 14u tot 18u. 
Tarief 3,50 € per persoon of 3 € per persoon (studenten en senioren), 
Schoolgroepen: gratis – Duur: 1 uur.

TAMAT – Museum Tapijt en textielkunsten

Dit museum is ondergebracht in een neoklassiek herenhuis en bevat onder meer 
prestigieuze 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, Deltour. Deze leden van het collectief Forces Murales bliezen 
de tapijtkunst nieuw leven in na de tweede wereldoorlog. De bovenste verdiepin-
gen zijn gewijd aan tijdelijke tentoonstellingen.

Gesloten op maandag. Tarief groepen 5 € per persoon. Minder dan 18 jaar 
gratis. Duur van het bezoek: 1 tot 2 uur. Tamat.be – info@tamat.be

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 indruk-
wekkende zijn de twee gouden reliekschrijnen: die van Notre-Dame en Sint 
Luther. Kostbare stukken uit ivoor, liturgische objecten, een wandtapijt uit de 
15e eeuw, de kazuifel van Thomas Becket en ook de mantel uit 1531 die Karel 
de Vijfde ooit gedragen heeft, zijn hier te bewonderen!

Gesloten ‘s morgens in het weekend en op 1e maandag van de maand. 
Groepstarief 2,50 € per persoon. Duur: 40 min. Openingsuren: zomer (01.04 ▸ 
31.10) 9u – 17u15. Winter (01/11 ▸ 31/03) 9u – 16u15.

Geopend van maandag tot vrijdag 
(behalve op feestdagen) van 9 tot 17 uur.

Maisondelamarionnette.be – 
maisondelamarionnette@gmail.com
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Ferme Louis Legrand

Eendenkwekerij in open lucht, ruimte voor dwangvoeding, slachtinrich-
ting, productie van ambachtelijke producten en proeverij aan het einde 
van het bezoek. Het werk van acht generaties van Louis Legrand!

Rue de Néchin, 78 – 7520 Templeuve
Duur: 1u30. Max. 50 pers.

Fermelouislegrand.be – ferme_louis_legrand@yahoo.fr 
+32(0)69 35 25 79 ou +32(0)496 50 33 40

Délices et chocolats

Als een chocoladeliefhebber de uitdaging aangaat om kwaliteit te 
combineren met creativiteit door buiten de gebaande paden te tre-
den, dan krijg je een chocolaterie die zich kan onderscheiden van in-
dustriële producenten! Cédric maakt nieuwe associaties van smaken, 
kleuren en vormen, wat aan de basis ligt van dit succesverhaal. Bezoek 
en proeverij van zelfgemaakte producten.

Rue de Tournai, 148 – 7620 Hollain. Duur: 1 uur. Max. 50 pers
Delicesetchocolats.be – +32(0)69 34 66 30

L’Escargot d’Or

Hier kom je in de wereld van de slakken, van de kwekerij tot de serre. Je leert 
en ziet er alle stadia in het leven van deze 250.000 antennediertjes, zo ook de 
voortplanting. Bezoek en proeverij van de specialiteiten van het huis.

Chemin Momirel, 25 – 7540 Kain. Duur : 1 uur. Max. 50 pers. Van mei tot oktober. 
Lescargotdor.net – info@valex.be – +32(0)69 23 20 50 ou +32(0)479 48 53 24

Vergers de Barry

Productie van biologische appels en afgeleide producten. Alles wordt geteeld 
en geproduceerd met respect voor de natuur, de consument en de producent. 
Bezoek aan de boomgaarden met uitleg over variëteiten, technieken, instand-
houding, gevolgd door proeverijen.

Bois de la Haye, 1A – 7534 Barry. Duur : 2 uur. Max. 50 pers. Van oktober tot maart. 
Vergersdebarry.be – mahieuguillaume@vergersdebarry.be - +32(0)472 38 36 86

Streekproducenten,
wijngaard en streekbrouwerijen
Na reservering en in functie van beschikbaarheid. Rechtstreeks bij de zaak te reserveren.
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Distillerie Gervin

Een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in traditionele distillatie en ape-
ritieven, likeuren, pékets en droge sterke dranken produceert. Het ge-
bruikt de beste producten uit eigen boomgaarden, respecteert de tradi-
tie van het verleden en stemt bepaalde bereidingen af op de smaak van 
de hedendaagse consument. Bezoek, film en proeverijen.

Grand Rue, 30b – 7604 Baugnies. Duur: 1u30. Max. 50 pers.
gervin.be – info@gervin.be – +32(0)69 66 30 18

NIEUW

Domaine de Longuesault, wijngaard

De wijngaard van Longuesault werd gecreëerd in het kader van diversificatie van 
de landbouwexploitatie. Op het terrein in het mooie dorpje Ere, op 7 km van de 
Grote markt van Doornik, werden zes druivensoorten aangeplant om biologische 
kwaliteitswijnen te produceren. De percelen met wijnstokken omringen de boer-
derij, waarvan sommige gebouwen deel uitmaakten van de abdij van Sint-Maar-
ten. Kenmerkend voor de boerderij is de toren uit 1870. Bezoek en proeverij.

Rue de Longuesault – 7500 Ere. Duur : 1uur of 1u30. Max. 20 pers. 
www.facebook.com/domainedelonguesault – 
domainedelonguesault@gmail.com – +32(0)473 67 19 04

NIEUW

Terre des Fours à Chaux, wijngaard

De wijngaard Terre des Fours à Chaux is in 2015 ontstaan uit een passie voor de wijn-
bouw en situeert zich in Gaurain, op de plaats van een oude kalkoven, en in Obigies. 
Hier worden druivenrassen geteeld die resistent zijn tegen ziekte: de witte druiven So-
laris en Muscaris en rode Rondo en Dits-Léon Millot, een oud druivenras dat bijna ver-
dwenen is. Van de 1200 wijnstokken worden twee rode wijnen, twee witte wijnen, één 
roséwijn en één oranje wijn (witte maceratiewijn) geproduceerd. Bezoek en proeverij.

Avenue Hélène Dutrieu, 41 - 7500 Tournai. Duur: 1u30. Max 20 pers 
www.facebook.com/foursachaux – foursachaux@hotmail.com 
+32(0)497 39 04 05 ou 491 25 91 07

VIND ONZE PRODUCTEN EN HANDELAARS VAN LOKALE PRODUCTEN 
in de brochure “Tournai Gourmande”, te downloaden op visittournai.be 

of gratis te verkrijgen bij de dienst voor toerisme.

NIEUW

Le Brass’Tour

De Brass’ Tour is een nieuw concept van standswandeling in het historische hart, 
bestaande uit een quiz over de geschiedenis en het erfgoed van de stad en proe-
verijen van lokale bieren en lokale producten in typische cafés. Goede momenten 
van ontspanning en ontdekking in het vooruitzicht!

Door de stad. Duur: 3 uur. Max. 3 groepen van 10 pers. Op woensdag, donderdag 
of zaterdag in functie van beschikbaarheid. www.facebook.com/LEBRASSTOUR – 
+32(0)460 94 58 01
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Brasserie de Cazeau

Sinds 1753 brouwt Cazeau het unieke Doornikse bier: de Tournay. De brou-
werij produceert vier varianten die allemaal karaktervolle bieren zijn, noch 
gefilterd, noch gepasteuriseerd: blond, zwart met een gebrande smaak, 
de tripel, een zeer hoppig bier en een kerstbier. Ook te proeven: de Saison 
Cazeau, een licht blond bier van 5%. Bezoek en proeverijen.

Cazeau, 67 – 7520 Templeuve. Duur: 1uur of 1u30. Max. 30 pers.

Brasserie du Grand Mir

In het centrum van de boomkwekerijen en de aardbeienvelden die het dorp Les-
dain kenmerken, is de Grand Mir brouwerij te ontdekken. 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 biologische en ka-
raktervolle producten brouwen. Zes soorten te proeven: Blond, Ambrée, Rubis, 
brune, Noire en Festive! Bezoek en proeverijen.

Rue du Paradis, 59 – 7621 Lesdain. Duur: 1 uur. Max. 12 pers.

Brasserie Dubuisson

De brouwerij wordt al sinds 1769 gerund door acht generaties en is nog steeds 
100% onafhankelijk. Ze produceert bieren met karakter zoals de Bush, waar-
schijnlijk de sterkste van België met 12%, Pêche Mel Bush, maar ook de Cuvée 
des Trolls en de Surfine. Bezoek en proeverijen. NEW! Beerstorium: een inter-
actieve beleving in het hart van de bierproductie van de familie Dubuisson. 
Nieuwe taverne en groot terras.

Chaussée de Mons, 28 – 7904 Pipaix. Duur: 2 uur of 3 uur. Max. 50 pers.

Brasserie de Brunehaut

Brouwerij Brunehaut baseert zich op het originele recept uit 1096 om het enige abdijbier 
uit de streek te brouwen: de Saint-Martin. De naam verwijst naar de vroegere abdij waar 
nu het stadhuis gevestigd is. Te ontdekken: de Saint-Martin Blond, Bruin met toetsen van 
koffie, en de Triple, een degustatiebier. Het biologische gamma van Brunehaut bevat een 
blond, een amberkleurig, een wit bier, een tripel en een saison. Bezoek en proeverijen.

Rue des Panneries, 17 – 7623 Rongy. Duur: 1uur. Max. 30 pers.

Brasserie Dupont

De brouwerij Dupont is gespecialiseerd in de productie van bieren met 
gisting op fles en biedt een breed gamma bieren aan, waarvan sommige 
biologisch zijn. De Moinette, een evenwichtig bier met fijne hoparoma’s en 
de Saison Dupont, zeer dorstlessend, zijn de sterren van deze familiebrou-
werij. Bezoek en proeverijen, inclusief ter plaatse gemaakte kaas.

Rue Basse, 5 – 7907 Tourpes. Duur: 2 uur. Max. 50 pers.

brasseriedecazeau.be – info@brasseriedecazeau.be 
+32(0)69 35 25 53 ou +32(0)472 97 09 53

brunehaut.com – info@brunehaut.com 
+32(0)69 34 64 12

dubuisson.com – info@dubuisson.com 
+32(0)69 67 22 22

brasserie-dupont.com – shop@brasseriedupont.com 
+32(0)69 22 56 39 ou +32(0)479 67 00 88

Onze brouwerijen

grandmir.be – contact@grandmir.be 
+32(0)478 27 75 22
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Brasserie des Carrières

La Diôle, verkozen tot beste pils van Wallonië in 2014, is ontstaan uit de passie van 
twee vrienden voor lokale producten, in het bijzonder bier. De brouwerij van Car-
rières is gevestigd in een oude zagerij in Basècles en legt zich toe op de productie 
van een ambachtelijk streekbier, gebrouwen met natuurlijke streekproducten. La 
Diôle is verkrijgbaar in verschillende variëteiten: amber, triple, bruin, biologisch en 
kerst. Bezoek en proeverijen.

Rue de Condé, 62 – 7971 Basècles. Duur: 1 uur of 1u30. Max. 35 pers.

Brasserie Caulier

De geschiedenis van de familie Caulier draait al bijna 100 jaar rond een passie 
voor bier. In de jaren negentig besloot de derde generatie een eigen bier op de 
markt te brengen, een blond bier van hoge gisting: Bon Secours was geboren! 
De vierde generatie is in het avontuur gestapt met dezelfde ambitie: mensen 
de smaken van het verleden laten ontdekken door karaktervolle, natuurlijke en 
levendige bieren te produceren. Het jaar 2012 werd gekenmerkt door de lance-
ring van twee producten: Paix Dieu en STUUT. Bezoek en proeverijen.

Rue de Sondeville, 134 – 7600 Péruwelz. Duur: 2 uur. Max. 16 pers.

VIND ONZE REGIONALE BIEREN EN LOKALE BROUWERIJEN 
in “Time 4 Beer”, te downloaden op visittournai.be of 

verkrijgbaar bij de dienst voor toerisme (gratis brochure).

SPITS Beer

Brouwerij SPITS is gevestigd in de voormalige scheepswerf van Péronnes in de 
buurt van de Grand Large en neemt je mee op een reis door de streek met een 
reeks streekbieren op basis van 100% Belgische hop. De meesterbrouwer ontvangt 
je in een gloednieuwe ruimte om je de producten van zijn gamma te laten ontdek-
ken: wit, blond, bruin en triple. Bezoek en proeverijen. Het is mogelijk het bezoek 
te combineren met buggy, karting, speeltuin of restaurantbezoek.

Avenue du Lac – 7640 Péronnes-lez-Antoing. Duur: 1 uur. Max. 50 pers.

Brasserie L’Authentique

De Authentique Brasserie werd in 2004 in Blaton opgericht door Frédérick Baert. 
Initieel als amateurbrouwer, is hij nu de schepper van het Authentique gamma, 
dat zes bieren omvat : blond, 621, fruitig, stout, tripel en amber. En twee nieuwe 
bieren in de reeks Inspiration : Fatman en Makkai. Bezoek en proeverijen.

Rue de Condé, 30 – 7321 Blaton. Duur: 1 uur. Max. 50 pers.

Alleen in het Frans (of met reservatie van een Nederlandstalige gids voor 
de vertaling + 72 €) spits-beer.be – hello@spits-beer.be +32(0)474 93 51 93

brasseriecaulier.be – info@brasseriecaulier.com 
+32(0)69 36 26 10

diole.be – info@diole.be 
+32(0)69 84 49 99

facebook.com/AuthentiqueBrasserie 
authentiquebureau@gmail.com – +32(0)472 85 25 32

Brasserie De Ranke

Sinds het ontstaan van brasserij De Ranke in Wevelgem, brouwen Guido Devos en 
Nino Bacelle kwaliteitsbieren. Vaak bitter, maar steeds evenwichting. In 2005 in-
stalleren ze hun brouwerij in Dottignies, in Waals Picardië. Hun bieren kennen snel 
een succes, de helft wordt al geëxporteerd naar 30 landen. Guldenberg, XXBitter, 
Simplex, Saison, Noire, Kriek, Back to Black... Bezoek en proeverijen.

Rue du Petit Tourcoing, 1A – 7711 Dottignies. Duur: 1u30 tot 2 uur. Max. 40 pers.

deranke.be – jfdamien-deranke@hotmail.com 
+32(0)56 58 80 08
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Exclusief in Doornik

Prive concert in de Kathedraal

Drie professionele zangeressen (sopraan, mezzo, alto) hebben zich de traditio-
nele Messe de Tournai eigen gemaakt. De partituren van deze mis, internatio-
naal gerenommeerd als oudste polyfonische mis uit de middeleeuwen, wer-
den in 1862 ontdekt in de archieven van de Notre-Dame kathedraal. Het privé 
concert is een unieke en onvergetelijke beleving in het hart de kathedraal…

Duur: 40 minuten. Max. 60 pers. Enkel mogelijk in de namiddag. 
Tarief: 400 € voor het spektakel.
Reserveren minstens één maand voor het bezoek.

De molen van Thimougies

Het dorp Thimougies is gelegen op de flank van een heuvel op enkele 
kilometers van Doornik, en kan één van de mooiste van de streek genoemd 
worden. De windmolen gebouwd in de 16e eeuw is het symbool van het 
dorp. Hij is vele keren vernield en herbouwd geweest. De storm van 2008 
heeft de molen niet gespaard. Na een lange restauratie van 12 jaar, stellen de 
molenaar en de dorpsbewoners met trots hun molen aan de bezoeker voor.

Geleide bezoeken op aanvraag aan info@moulindethimougies.be 
Duur: 1 uur. Max. 15 pers. 
Facebook : Fondation du Moulin de Thimougies.
Er zijn veel trappen en niet geschikt voor mensen met hoogtevrees. Vervoermiddel is noodzakelijk.

Wandelingen in de dorpen rond Doornik

Wist je dat Doornik met zijn 29 dorpen de grootste gemeente van Wallonië is ? 
Ga op ontdekkingstocht langs de paden en landwegen, door velden en bossen of 
langs het water voor een wandeling van 10 km (wandeling in lusvorm). Laat je lei-
den door de routes die in onze brochure worden aangeboden en denk eraan om 
de lokale producten te testen !

Gratis brochure in de dienst voor toerisme of downloaden op visittournai.be

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, intuitief, conviviaal en leerrijk! Voor alle generaties! Zelfstandig te 
gebruiken of onder begeleiding van een ervaren gids*!

Duur: 2 uur of 3 uur. Max. 25 pers. Onder voorbehoud van beschikbaarheid en 
reservering bij Mobilboard – tournai@mobilboard.com – +33(0)6 80 83 12 95
*Extra kosten voor de gids : € 72 (2uur) of €107,50  (3uur) > reserveren bij de dienst voor toerisme.

Wens je een bezoek aan de must-sees 
van Doornik te combineren met een 

moment van ontspanning en gezelligheid? 
Accrobranche, bowling, urban minigolf, Escape 
Game, Trampolinepark, Thé dansant, Karaoke... 

zoveel mogelijkheden om de dag in stijl af te 
sluiten! Voor meer informatie kunt je contact 

opnemen met onze onthaalmedewerkers.
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Alle onze bezoeken 
in een oogopslag

Bezoek P. Duur Tarief Opmerkingen

Forfait driegangenmenu 4 1/2 dag 36€ / pers. Exclusief dranken en opties

Forfait menu terroir 4 1/2 dag 39€ / pers. Exclusief dranken en opties

FLASH bezoek 5 1u 45€ / pers.

Made in Tournai 6 1 dag 49€ / pers. Exclusief dranken en opties

Doornik, kunststad 7 1 dag 49€ / pers. Exclusief dranken en opties

Lundi perdu 8 3-4u 49€ / pers. Alleen aperitief 
inbegrepen

Notre-Dame Kathedraal 10 2u 72€ / gids Schatkamer niet 
inbegrepen

Ontdekking binnenstad 10 2u 72€ / gids Te voet

Architectuur 10 2u 72€ / gids Te voet

Koninklijke wandeling 10 2u 72€ / gids Te voet

Middeleeuws Doornik 11 2u 72€ / gids Te voet

De schelde dorheen de tijd 11 2u 72€ / gids Te voet

Tapijtweefkunsten 11 2u 72€ / gids Noordzakelijk 
vervoermiddel

Arts dans la ville 11 2u 72€ / gids Te voet

Volkstraditie 12 2u 72€ / gids + 6€ / pers.

Geschiedenis en anekdotes 12 2u 72€ / gids Te voet

Doornik, vlaamse stad!? 12 2u 72€ / gids Te voet

De kalkovens 13 2u 72€ / gids + 2€ / pers. Noodzakelijk 
vervoermiddel

Steen en steengroeves 13
2u 72€ / gids Te voet of met 

uw autocar

3u30 143€ / gids Met uw fietsen

Ogen open ! 13 2u 72€ / gids Te voet

Onder de citadel 13 2u Gratis Te voet. 
Alleen in het Frans.

Toeristische treintje 12 45 min 4,50€ 90 € minder dan 20 pers. 
MP3 of gids met toeslag

Musea 14 1-2u 3–5 € Voor gids, zie p.5

Streekproducenten*, streek-
brouwerijen en wijngaard 16 1-2u Noodzakelijk 

vervoermiddel

Boottochten 33 2-6h

*Reservering en betaling ter plaatse
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Onze restaurant-
partners
voor forfait formules

L’Îlot Doré

Rue Dorez, 13b 
Maximum 60 pers.

Driegangenmenu
Bouillabaisse kroket van het 
huis OF Terrine van het huis 
met rauwkost 
— 
Suprême van gevogelte gevuld 
met champignonsaus en room, 
kroketten OF Vis van de dag 
volgens seizoen, groenten en 
charlotte aardappelen 
— 
Tarte “à la crème” OF 
Seizoensijs

Menu terroir Picardisch Wallonië
Toasts met eendenpastei 
(Ferme L. Legrand) en geitenkaas 
(Ferme des Coquelicots) 
— 
Eendenparmentier (of 
rundsstoofvlees met 
Brunehaut bier) 
— 
Tarte tatin met appelen uit 
lokale boomgaarden

Stelt ook voor:
Speciaal Lundi Perdu – Forfaits 
dranken – Koffie of thee na 
maaltijd.

L’Impératrice

Rue des Maux, 12b 
Maximum 120 pers.

Driegangenmenu
Garnaalkroket OF Carpaccio 
van rundvlees met pesto en 
parmezaan schilfers 
— 
Rundsstofvlees met Leffe 
bier OF Gebraden gerookt 
hammetje met mosterdsaus 
— 
Chocolademousse 
OF Colonel

Menu terroir Picardisch Wallonië
Mutiau terrine met rauwkost 
en uienkonfijt 
— 
Konijn op Doornikse wijze 
frietjes of kroketten 
— 
Appeltaart, slagroom

Stelt ook voor:
Speciaal Lundi Perdu – 
Forfaits dranken – Koffie of 
thee na maaltijd – Ontbijt 
– Zoete halte, hartige halte – 
Boerenplank.

L’Opéra

Grand-Place, 13 
Maximum 100 pers.

Driegangenmenu
Kaaskroket met rauwkost OF 
Gerookte zalm met dillesaus 
en toast 
— 
Rundsteak saus naar keuze, 
frietjes en rauwkost OF 
Gegratineerde kip op Welsh 
wijze 
— 
Chocolademousse van het huis 
OF Tiramisu van het huis

Menu terroir Picardisch Wallonië
Ficelle picarde 
— 
Rundsstoofvlees met Tournay 
noire bier en verse frietjes 
— 
Taart met cassonade van het 
huis

Stelt ook voor:
Forfaits dranken – Koffie of 
thee na maaltijd – Ontbijt – 
Boerenplank – Hartige halte – 
Halte apero

1 2 3

Indien je niet voor het 
drankforfait kiest, verzoeken 
we je om de drankrekening in 
één keer te voldoen, met het 
oog op een snelle en efficiënte 
bediening. Dank je voor je 
begrip. 
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Le Pinacle

Vieux Marché aux Poteries, 1 
Maximum 50 pers.

Driegangenmenu
Pastei met korst en rauwkost 
OF Geitenkaastoast en 
rauwkost 
— 
Vol-au-vent van het huis, 
frietjes OF Rundsstoofvlees 
gekookt met lokaal bier 
— 
Appeltaart en vanille-ijs OF 
Ijsduo (vanille of chocolade 
smaak)

Menu terroir Picardisch Wallonië
Mutiau terrine en Doornikse sla 
— 
Konijn gekookt met pruimen 
en rozijnen, frietjes (kroketten 
of aardappelen) 
— 
Galette des Rois

Stelt ook voor:
Speciaal Lundi Perdu - Forfaits 
dranken – Koffie of thee na 
maaltijd – Ontbijt – Zoete 
halte, hartige halte, halte 
apero – Boerenplank.

Floréal panoramique

Place de la Trinité, 2 
Mont-St-Aubert 
Maximum 120 pers.

Driegangenmenu
Prei en parmezaanquiche OF 
Boerenterrine met uienkonfijt 
— 
Zalmrug met witte wijnsaus, 
krielaardappelen en 
seizoensgroenten OF Brochette 
van gevogelte met ananas en 
zoetzure saus 
— 
Chocoladegebak met custard 
OF Appeltaart met vanille-ijs

Menu terroir Picardisch Wallonië
Geitenkaassla (kaas van Ferme 
Pecquereau in Velaines) 
— 
Varkensgebraad met Bush beer 
saus, stoemp met prei 
— 
Gebraden appel van 
Brunehaut met bruine 
cassonade

Stelt ook voor:
Forfaits dranken.

4 5
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Au Dé Botté

Vieux Marché aux Poteries, 2A 
Maximum 60 pers.

In deze zaak, gelegen aan de 
voet van de kathedraal, kan 
je terecht voor spel en vertier: 
oude en nieuwe volks- en ge-
zelschapsspelen staan hier 
centraal. Hier moet je zijn voor 
folklore, lokale producten en 
streekbieren.

Hartige halte (lokaal bier en 
hapjes)

L’Ekstension

Place Saint-Pierre, 19/20 
Maximum 45 pers.

Tussen de kades van de linker-
oever en de kathedraal op am-
per twee passen van de dienst 
voor toerisme, wacht u in dit 
sympathieke estaminet een 
warm onthaal. Groot terras 
voor bij mooi weer.

Ontbijt (koffie of thee met 1 
croissant of 2 koffiekoeken)

Aux Glaces d’Antan

Rue de Courtrai, 35 
Maximum 60 pers.

Op 100 meter van de dienst 
voor toerisme is dit the place to 
be voor ijsjes in vele smaken en 
kleine huisgemaakte gerechten 
zoals pannenkoeken, wafels en 
kleine restauratie. Ambachtelij-
ke maître glacier.

Ontbijt voor groepen vanaf 
20 pers. (koffie of thee met 1 
croissant of 2 koffiekoeken) – 
Zoete halte (taart van de dag 
met koffie of thee)

L’Hectolitre

Place Saint-Pierre, 21 
Maximum 130 pers.

Deze eigentijdse bar stelt een 
heel assortiment bieren voor, 
het ene al lokaler dan het an-
dere. Dit café organiseert regel-
matig thema-avonden, die best 
geapprecieerd worden door een 
eerder jong publiek. Groot terras.

Ontbijt (koffie of thee met 1 
croissant of 2 koffiekoeken) – 
Zoete halte (taart van de dag 
en koffie of thee) – Hartige 
halte en apero halte (lokaal 
bier en lokaal aperitief met 
hapjes) – Boerenplank.

6

7

8

9

Voor ontbijt, lunch of diner met 
rechtstreekse reservering kunt je de lijst 
van restaurants in Doornik en omgeving 
raadplegen in onze brochure Bon Vivant, 
verkrijgbaar bij de dienst voor toerisme of 
te downloaden op visittournai.be.

Onze partners
voor sneukelpauzes
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Algemene 
verkoopvoorwaarden 
& formulieren

Groepen kunnen bij de dienst voor toe-
risme van Doornik een “forfait” of een 
“rondleiding” met of zonder ‘opties’ re-
serveren.

Onder “FORFAIT” begrijpt men de le-
vering van de volgende diensten : Een 
filmvoorstelling over Doornik in het au-
ditorium van de dienst voor toerisme, 
een rondleiding over een thema naar 
keuze uit de brochure ‘Groepen’ van de 
dienst voor toerisme, een driegangen-
menu (voorgerecht, hoofdschotel en na-
gerecht) bij één van onze HORECA-zaken 
die worden voorgesteld in de brochure 
‘Groepen’.

Het programma van een forfait duurt 
een halve dag.

Een “RONDLEIDING” (geleid bezoek à 
la carte) bevat de diensten van een toe-
ristische gids voor een rondleiding over 
een thema naar keuze uit de brochure 
“Groepen”.

Doorgaans duurt een rondleiding onge-
veer 2 uur. Het is echter mogelijk om een 
uur extra toe te voegen.

Een gids kan tot 20 personen rondleiden. 
Boven dat aantal moet een tweede gids 
worden gereserveerd.

Onder “GROEPEN” verstaan we minstens 
10 personen voor de forfaits en de rond-
leidingen met opties. Voor de rondlei-
dingen alleen is er geen minimumaantal 
personen vereist.

Onder “OPTIES” verstaan we elke toeris-
tische activiteit die wordt gereserveerd 
door de groep als aanvulling op hun 
forfait of rondleiding. Dit impliceert de 
tussenkomst van een externe dienst-
verlener, zoals : restaurateurs, traiteurs, 
caféhouders, tearooms, het toeristische 

treintje, de Schatkamer van de Kathe-
draal, het Marionettencentrum, het Cen-
trum voor Textielkunsten – TAMAT, de 
kalkoven …

Reserveringen kunnen worden aange-
vraagd van maandag tot vrijdag, van 9 
uur tot 16.30 uur (uitgezonderd feestda-
gen), volgens de onderstaande moda-
liteiten: ofwel via e-mail op het adres: 
info@visittournai.be, ofwel telefonisch 
bij de dienst voor toerisme: 069 22 20 45, 
ofwel rechtstreeks bij de dienst voor toe-
risme, Place Paul-Emile Janson 1.

Reserveringsformulier

De Dienst Reserveringen van de dienst 
voor toerisme bezorgt de verantwoor-
delijke van de groep een reserveringsfor-
mulier en de brochure “Groepen’”

De verantwoordelijke van de groep 
wordt verzocht om dat formulier in te 
vullen in functie van wat de groep wenst: 
hetzij de reservatie van een forfait, hetzij 
de reservering van een rondleiding, met 
of zonder opties.

Het reserveringsformulier en deze al-
gemene verkoopvoorwaarden moeten 
correct ingevuld en ondertekend wor-
den en teruggestuurd naar het volgen-
de e-mailadres info@visittournai.be, of 
via de post, naar het volgende adres, 
minstens een maand (*) vóór de geko-
zen datum: Dienst voor toerisme Place 
Paul-Emile Janson, 1 - 7500 Tournai.

(*) Bij reservering van enkel een rondlei-
ding (zonder forfaits en zonder opties), 
moeten het reserveringsformulier en de 
algemene verkoopvoorwaarden terug-
gestuurd minstens 1 week voor de datum 
van het bezoek.
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aantal deelnemers kan nog worden ge-
meld tot maximaal twee werkdagen vóór 
het bezoek, alleen telefonisch op het 
nummer 069 22 20 45 tijdens de ope-
ningsuren van de dienst voor toerisme.

Na die termijn van twee werkdagen:

 ▪  zal elke vermindering van het aantal 
deelnemers voor een forfait (zonder 
opties) aanleiding geven tot een 
annuleringskost van 25,00€ per 
ontbrekende persoon. Dit bedrag 
bedraagt 28,00€ in geval forfait met 
menu terroir Picardisch Wallonië en 
34,00€ in geval van “Speciaal Lundi 
Perdu”.

 ▪  zal elke vermindering van het aantal 
deelnemers voor een forfait met 
opties aanleiding geven tot een 
annuleringskost van 25,00€ plus 
kosten die worden berekend op basis 
van de gekozen opties.

 ▪  zal elke vermindering van het aantal 
deelnemers voor een rondleiding 
met opties aanleiding geven tot een 
annuleringskost die wordt berekend 
op basis van de gekozen opties.

Bij reservering van enkel een rondlei-
ding (zonder forfaits en zonder opties)  : 
elke wijziging van het aantal deelnemers 
moet worden gemeld binnen een ter-
mijn van MAXIMAAL 2 werkdagen vóór 
het bezoek, alleen telefonisch op het 
nummer 069 22 20 45 tijdens de ope-
ningsuren van de dienst voor toerisme.

Ter herinnering, een gids kan tot 20 per-
sonen rondleiden. Boven dat aantal 
moet een tweede gids worden gereser-
veerd! Bijgevolg kan een vermindering 
van het aantal personen eventueel in-
vloed hebben op de reservering van de 
tweede gids. Om die reden moet elke 
wijziging van het aantal personen telefo-
nisch worden gemeld, minstens 2 werk-
dagen vóór de datum van de rondleiding. 
Na die termijn zal elke annulering van 
een gids aanleiding geven tot een kost-
prijs van 20,00€ per gereserveerde gids.

Uiteraard blijft de staf van de dienst voor 
toerisme ter beschikking van de groeps-
beheerder voor advies, suggesties en 
antwoord op eventuele vragen.

Reserveringsbevestiging

De dienst voor toerisme stuurt vervol-
gens een mail met een bevestiging van 
de reservering en een offerte naar de ver-
antwoordelijke van de groep. Wanneer 
de groep deze documenten niet ontvan-
gen heeft een week vóór de datum van 
het bezoek, dan moet absoluut contact 
worden opgenomen met de dienst re-
serveringen van de dienst voor toerisme 
op het nummer 069 22 20 45.

Betalingsmodaliteiten

In geval van reserveringen van het type 
“Forfait” of “rondleidingen” met opties 
moet het voorschot voor de helft van het 
totaalbedrag op de volgende rekening 
worden betaald vanaf de ontvangst van 
de offerte: IBAN: BE05171500003975 - 
BIC: CPHBBE75. De naam van de groep 
en de datum van het bezoek moeten 
VERPLICHT worden vermeld als mede-
deling.

Het saldo wordt betaald op de dag van 
het bezoek, ofwel contant ofwel via 
bankkaart.

Voor reserveringen van enkel rondlei-
dingen (zonder forfaits en zonder opties) 
moet geen voorschot worden betaald. De 
betaling wordt gedaan bij de dienst voor 
toerisme op de dag zelf van de rondlei-
ding, ofwel contant ofwel via bankkaart.

Bevestiging van het aantal 
deelnemers
Bij reservering van een forfait of een rond-
leiding met opties  : om organisatorische 
redenen voor onze toeristische partners 
moet het EXACTE aantal deelnemers 
UITERLIJK een week voor het bezoek 
worden meegedeeld aan de dienst voor 
toerisme. Een kleine aanpassing van het 
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Vertraging

In geval van vertraging voor een forfait of 
een rondleiding met opties

De groep moet elke vertraging absoluut 
melden aan de dienst voor toerisme, te-
lefonisch op het nummer 069 22 20 45.

In geval van vertraging voor een forfait of 
een rondleiding met opties zal de dienst 
voor toerisme contact opnemen met de 
toeristische partners (restaurateur, ca-
féhouder, film, trein, gids, …) zodat we een 
regeling kunnen treffen om de verschillen-
de prestaties te proberen op te schuiven.

Indien geen enkele regeling mogelijk zou 
zijn met de partners, worden de volgende 
kosten aangerekend aan de groep : 25,00€ 
per persoon voor de restauratie plus kos-
ten die worden berekend op basis van 
de gekozen opties. Dit bedrag bedraagt 
28,00€ in geval van forfait met menu ter-
roir Picardische Wallonië en 34,00€ in ge-
val van “Speciaal Lundi Perdu”.

In geval van vertraging voor enkel een rond-
leiding (zonder forfaits en zonder opties)

We vragen u om op tijd te komen, uit respect 
voor de gids die u een kwartier op voorhand 
opwacht op het afgesproken punt.

De groep moet elke vertraging absoluut 
melden aan de dienst voor toerisme, te-
lefonisch op het nummer 069 22 20 45.

In geval van vertraging wordt de rondlei-
ding ingekort.

De gids wacht maximaal 30 minuten. Na 
die wachttijd wordt het bezoek als gean-
nuleerd beschouwd. De prestatie van de 
gids wordt dan volledig aangerekend.

Annuleringsvoorwaarden

In het geval van een annulering van een 
reservering van een forfait of een rond- 
leiding met opties

Elke annulering van een forfait of een 
rondleiding met opties moet alleen via 

het volgende e-mailadres worden mee-
gedeeld: info@visittournai.be, ABSO-
LUUT 7 werkdagen voor de datum van de 
forfait of de rondleiding met opties.

Elke annulering binnen die termijn van 
7 werkdagen zal aanleiding geven tot 
annuleringskosten voor een bedrag van 
25,00€ per persoon plus de kosten die 
worden berekend op basis van de geko-
zen opties. Dit bedrag wordt van rechts-
wege ingehouden op het voorschot en 
het resterende saldo wordt gefactureerd 
aan de groep.

Indien de groep zonder verwittiging he-
lemaal niet komt opdagen, wordt het 
volledige bedrag van de forfait of de 
rondleiding met opties in rekening ge-
bracht. Dit bedrag wordt van rechtswe-
ge ingehouden op het voorschot en het 
resterende saldo wordt gefactureerd aan 
de groep.

In geval van annulering van enkel een 
rondleiding (zonder forfaits en zonder 
opties): elke annulering van een rondlei-
ding moet telefonisch worden meege-
deeld, tijdens de openingsuren van de 
dienst voor toerisme, minstens 2 werk-
dagen vóór de datum van de rondleiding. 
Na die termijn zal elke annulering aanlei-
ding geven tot een kostprijs van 20,00€ 
per gereserveerde gids.

De menu’s

De menu’s zijn in detail terug te vinden 
in de brochure ‘Groepen’, verkrijgbaar bij 
de dienst voor toerisme. De voorgestel-
de menu’s zijn allemaal menu’s met een 
voorgerecht, hoofdschotel en nagerecht.

Elke restaurateur biedt een keuze tussen 
2 verschillende menu’s (met keuze naar 
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert) 
en een menu met streekgerechten van 
Picardisch Wallonië. Het menu terroir en 
het menu “Speciaal Lundi Perdu” mogen 
niet gewijzigd worden. 

De maaltijd van de buschauffeur van de 
groep wordt betaald door de restaurateur.
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Opmerkingen

Wanneer een stadsrondleiding per bus 
wordt gevraagd, gebeurt dit met de bus 
van de groep. De organisator van de 
groep moet zijn deelnemers verzekeren.

Tenzij de Dienst reserveringen iets an-
ders meedeelt, is de dienst voor toeris-
me steeds de plaats van afspraak.

Sommige musea kunnen gesloten zijn 
wanneer een tijdelijke tentoonstelling 
wordt voorbereid. Indien een museum 
gesloten zou zijn om bovenvermelde re-
den of om redenen die buiten onze wil 
vallen (schadegeval, ...), dan wordt iets 
anders voorgesteld aan de groep. Indien 
de groep toch beslist om de reservatie te 
annuleren, zijn er geen kosten verschul-
digd voor zover de annulering plaats-
vindt binnen de termijnen die hiervoor in 
punt 6 gepreciseerd zijn « Annulerings-
voorwaarden ».

Tijdens tijdelijke tentoonstellingen kun-
nen de inkomprijzen verhoogd zijn. Geen 
enkele verhoging wordt evenwel toege-
past indien de reservering meer dan 6 
maanden vóór de begindatum van de 
tentoonstelling werd vastgelegd.

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming
1.  Gegevens ingezameld ten behoeve 

van de reservering
Ingevolge de inwerkingtreding, op 25 mei 2018, van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
de zogenaamde ‘AVG’, informeren wij u ervan dat uw 
contactgegevens gebruikt zullen worden in het kader 
van uw reserveringsaanvraag voor een rondleiding of 
forfait bij de Toeristische Dienst (naam en voornaam van 
de verantwoordelijke van de groep, naam van de groep, 
postadres, mailadres, telefoonnummer, btw-nummer 
voor facturatie). Uw gegevens blijven maximaal 3 jaar 
bewaard.
Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de 
Europese Unie, noch worden overgedragen aan derden, 
met uitzondering van onze dienstverleners die betrokken 
zijn bij het aanbod Groepen van de dienst voor toerisme 
(de naam van de groep wordt meegedeeld aan de 
toeristische dienstverleners van het type HORECA ; de 
naam van de groep en het telefoon- nummer worden 
meegedeeld aan de toeristische gids).

2.  Gegevens verzameld in het kader van 
een tevredenheidsenquête

Om de kwaliteit van onze eigen diensten te verbeteren 
willen wij u via mail een tevredenheidsenquête opsturen 
na uw forfait of rondleiding. Indien u ermee instemt 
om deze enquête te ontvangen, vragen wij u om het 
onderstaande vakje aan te vinken. Uw gegevens blijven 
gedurende 6 maanden na ontvangst van de enquête 
bewaard, en worden vervolgens gewist.

3.  Gegevens ingezameld in het kader 
van de nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen om 
informatie te krijgen over toeristische gebeurtenissen 
in Picardisch Wallonië, vragen wij u om het vakje met 
betrekking tot aan te vinken. De Cel Promotie van de dienst 
voor toerisme van Doornik is belast met de verzending van 
de nieuwsbrieven en staat garant voor het gebruik van de 
volgende persoonsgegevens: naam/voornaam/mail. Deze 
gegevens blijven gedurende 3 jaar bewaard.

1 maand vóór het verstrijken van deze termijn wordt uw 
toestemming opnieuw gevraagd door de dienst voor 
toerisme. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven 
binnen een maand, worden uw gegevens automatisch 
vernietigd.

De persoonsgegevens die worden ingezameld voor de 
tevredenheidsenquête en voor de nieuwsbrief, worden 
niet verkocht, noch doorgegeven aan derden, noch 
doorgegeven buiten de Europese Unie. Voor de punten 1.,2. 
en.3., kunt u op elk ogenblik uw toestemming intrekken 
en uw rechten krachtens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming uitoefenen
HETZIJ door een brief te sturen naar het volgende adres: 
Ter attentie van de heer de Burgemeester van de stad 
Doornik- Rue Saint-Martin 52 - 7500 Doornik

HETZIJ via e-mail aan de functionaris voor 
gegevensbescherming of Data Protection Officer: DPO@
tournai.be

HETZIJ via het e-Loket dat toegankelijk is via de website 
van de stad Doornik : www.tournai.be/protection-donnees 
(een identificatie met inlezing van de identiteitskaart is 
noodzakelijk). Elke klacht kan worden ingediend bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit, in voorkomend geval, 
tegen de verwerkingsverantwoordelijke, de stad Doornik.
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Dossier-
nummer

Administration Communale de Tournai
Rue Saint-Martin, 52 – 7500 Tournai

Office de Tourisme
Place Paul Emile Janson 1 – 7500 Tournai
+32 (0)69 22 20 45 – info@visittournai.be

Uw contactpersoon bij de Dienst voor Toerisme

Reservering van een forfait formule
(minimum 10 personen)

Datum: .................................... / .................................... / 2023

Starttijd: ............................ u ............................

□ Basis forfait (36€/persoon)
□ Forfait met menu terroir WAPI (39€/persoon)
□ Made in Tournai (49€/persoon)*
□ Doornik, kunststad (49€/persoon)*
□ Speciaal Lundi Perdu (49€/persoon)*

* programma niet wijzigbaarAard van de groep

Films (inbegrijpen in de basis forfait) Duur: 20 min

Thematische geleide bezoeken & extra’s (inbegrijpen in de basis forfait) Duur : 2u

Extra activiteiten (opties) Duur: 20 min tot 2u

Naam v/d groep: ....................................................................................

Email : .................................................................................................................

Aantal deelnemers : ............................................................................

Gekozen thema: ......................................................................................................................................

Gekozen activiteit: ................................................................................................................................

Gekozen activiteit: ................................................................................................................................

Taal van het bezoek : ..........................................................................

Postcode : ........................................................ Stad : ..................................................................... Land : ....................................................................

Extra : ...................................................................

Prijs: ......................................................................

Prijs: ......................................................................

Duur: ....................................................................

Adres : ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Deelnemers: □Volwassenen □Senioren □Familie □Vrienden □Teambuilding □Beperkte mobiliteit

Vervoermiddel: □Trein □Auto □Autocar □Fiets □Andere

Gekozen film: □De wonderlijken verhalen van Doornik □Tussen Hemel en steen

Gids: □Ja □Nee

Naam v/d verantwoordelijke : ..................................................

Telefoon : ........................................................................................................

De thema’s: Notre-Dame Kathedraal (extra: schatkamer + 2.5€) – Ontdekking van de binnenstad – Architectuur door de eeuwen heen – 
Koninklijke wandeling – De Schelde doorheen de tijd – Middeleeuws Doornik – Doornik en haar tapijtweefkunst – “Arts dans la Ville” – Volkse 
tradities – Kleine anecdotes, grote geschiedenis – Doornik een Vlaamse stad – De kalkovens Saint-André (extra: kalkovens + 2€) - Doornik 
steen en steengroeves (te voet, met de fiets, autocar) – Ogen open! - Andere ...

De activiteiten: Films (20’) : + 3€pp – Musea (1u tot 2u) : + 2.50€ à 5€pp [Militaire geschiedenis (3€), Folklore (3€), Schone Kunsten (3€), 
Natuurhistorie (3€), Schatkamer van de kathedraal (2.50€), Marionnettenkunst (3.50€), TAMAT (5€)] – Toeristische trein (45’) : + 4.50€pp (vanaf 
20 pers) / 90€ (minder dan 20 pers.), audio commentaar of gids aan boord.

reserveringsformulier



Menu’s en sneukelpauzes

Betaling

Koffiepauze: □met 1 croissant + 4€pp □met 2 koffiekoeken + 5.20€pp

Gekozen Menu: □Driegangenmenu □Menu Terroir Picardisch Wallonie (niet wijzigbaar)

Gekozen drankforfait (dezelfde keuze voor de hele groep) :
□Aperitief + 2 dranken: + 10€pp □ 2 dranken: + 6€pp □ Koffie / thee na maaltijd: + 2.20€pp

Gekozen sneukelpauze (+ 5.50€pp) : □Zoete halte □ Hartige halte □ Apero halte

Boeren plank (eind van de dag + 12€pp) : □Ja □ Nee

Gekozen restaurant: ..........................................................................................................................................................................................................................

Intolerantie of een speciaal dieet: ......................................................................................................................................................................................

Voorgerecht: ..................................................................  en Voorgerecht: ..................................................................

Hoofdgerecht: ..............................................................  en Hoofdgerecht: ..............................................................

Nagerecht: ........................................................................  en Nagerecht: .......................................................................

Samenstelling van het driegangen menu (               hoeveelheid naar keuze aangeven) :

□Ja, we hebben kennis genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en gaan ermee akkoord.
□Ja, wij zijn op de hoogte van de algemene verordening gegevensbescherming.
□Ja, wij willen graag de nieuwsbrief van visittournai ontvangen.

* schrappen wat niet van toepassing is

□Anbeveling vrienden of familie
□Pers (tijdschrift, kranten, tv, radio*)
□Newsletter

Hoe heb je over visittournai gehoord?

□Toerismebeurzen
□Website
□Sociale Media

Andere: ............................................................................................................................................................................................................................................................

Wij vragen een voorschot van 50% als we de offerte krijgen, op rekening: 
IBAN BE05171500003975 – BIC CPHBBE75.
Vermeld uw naam en datum van het bezoek in de mededeling.
We vragen het saldo cash of per bankkaart te vereffenen op de dag van het bezoek.

Gemaakt te  .................................................................................................

Handtekening

Datum  ..............................................................................................................

Voorafgegaan door de handgeschreven woorden “Gelezen en goedgekeurd”

reserveringsformulier



Gekozen sneukelpauzes (+ 5.50€pp – vanaf 10 personen):
□Zoete halte
□Hartige halte 
□Apero halte

Administration Communale de Tournai
Rue Saint-Martin, 52 – 7500 Tournai

Office de Tourisme
Place Paul Emile Janson 1 – 7500 Tournai
+32 (0)69 22 20 45 – info@visittournai.be

Uw contactpersoon bij de Dienst voor toerisme

Reservering van een 
à la carte formule

Datum: .................................... / .................................... / 2023

Startijd: ............................ u ............................

Gids: 72€ / 2u (+35.50€ / bijkomend uur)
Flash bezoek : 45€ (1u)
Maximum 20 pers. / gids

Aard van de groep

Naam v/d groep: ....................................................................................

Email : .................................................................................................................

Aantal deelnemers: ............................................................................. Taal van het bezoek: ...........................................................................

Postcode: ......................................................... Stad: ...................................................................... Land: ....................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................................................................................................................

Deelnemers:  □Volwassenen □Senioren □Familie □Schoolgroepen □Teambuilding 
□Beperkte mobiliteit

Moyen de transport : □Trein □Auto □Autocar □Fiets □Andere

Naam v/d verantwoordelijke: ..................................................

Telefoon: .........................................................................................................

thematische geledeide bezoeken & extra’s* Duur : 2u

Extra sneukelpauzes (optie) Duur: 45 min

□Notre-Dame Kathedraal
□*Schatkamer: +2.50€pp (scholen 4€ / groep)

□Ontdekking van de binnenstad
□Architectuur door de eeuwen heen
□Koninklijke wandeling
□De Schelde doorheen de tijd
□Middeleeuws Doornik
□Doornik en haar tapijtweefkunst
□”Arts dans la ville”
□Volkse tradities + 6.50€pp

□Andere :.....................................................................................................................................................................................................................................................................

□Kleine anecdotes, grote geschiedenis
□Doornik, een Vlaamse stad?
□De Kalkovens Saint-André +2€pp
□Doornikse Steen en Steengroeves
□Te voet
□Autocar (1gids)
□Met de fiets (3u30)

□Ogen open!
□Flash bezoek (1u)

Dossier-
nummer

reserveringsformulier



Extra activiteiten (optie) Duur : 20 min tot 1u30

Film : + 3€pp □De Wonderlijke verhalen van Doornik □Tussen Hemel en steen 20 min

Schatkamer v/d Kathedraal : + 2.50€pp □Met gids □Zonder gids 45 min
Toeristische trein: + 4.50€pp** □Met gids □Zonder gids 45 min
Musea*
Schone Kunsten*: + 3€pp □Met gids □Zonder gids 1u30
Folklore Museum (MuFIm)* : + 3€pp □Met gids □Zonder gids 1u30
Militaire geschiedenis* : + 3€pp □Met gids □Zonder gids 1u
Natuur Historie* : + 3€pp □Met gids □Zonder gids 1h30
TAMAT* : + 5€pp □Met gids □Zonder gids 1u30
Marionnettenkunst*: + 3.50€pp □Met gids □Zonder gids 1u

Andere: .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Opmerking: .................................................................................................................................................................................................................................................................

* Gratis toegang voor schoolgroepen (>18 jaar) tot musea
** Vanaf 20 pers / 90€ (minder dan 20 pers).

Betaling

Het bedrag van het bezoek moet bij de Dienst voor Toerisme op de dag zelf contant of met
kredietkaart worden betaald.

□Anbeveling vrienden of familie
□Pers (tijdschrift, kranten, tv, radio*)
□Newsletter

Hoe heb je over visittournai gehoord?

□Toerismebeurzen
□Website
□Sociale Media

Andere: ............................................................................................................................................................................................................................................................

* schrappen wat niet van toepassing is

□Ja, we hebben kennis genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en gaan ermee akkoord.
□Ja, wij zijn op de hoogte van de algemene verordening gegevensbescherming.
□Ja, wij willen graag de nieuwsbrief van visittournai ontvangen.

Gemaakt te  .................................................................................................

Handtekening

Datum  ..............................................................................................................

Voorafgegaan door de handgeschreven woorden “Gelezen en goedgekeurd”

reserveringsformulier



De voorbije jaren maakten de Schel-
dekades een grote metamorfose door! 
In het kader van de aansluiting van het 
Seinebekken op het Noord-Europese 
vaarnet moest de Schelde in het cen-
trum van Doornik worden verbreed om 
de vaarweg toegankelijk te maken voor 
schepen tot 2000 ton. 

Dit was de gelegenheid om de kades en 
de promenades langs de Schelde een vol-
ledige facelift te geven. Een heikel punt in 
Doornik was echter de doorgang ter hoog-
te van de Pont des Trous. Deze historische 
waterpoort met elementen uit de 12e en 
13e eeuw, moest deels gewijzigd worden. 
De bogen worden breder gemaakt en de 
brug wordt herbouwd met respect voor 
de bestaande architectuur. De Doornikse 
steen wordt voor 25% opnieuw gebruikt. 

Bij de herinrichting van deze omgeving tot 
een nieuwe publieke ruimte is veel aan-
dacht voor mobiliteit voor fietsers, voet-
gangers en personen met beperkte mobi-
liteit. Wandelen en fietsen langs de RAVEL 
en de oevers van de Schelde wordt een 
waar plezier!

Voorjaar 2023

Mogelijkheid tot het huren van boot 
en cateringdiensten: verschillende 
formules voor individuele bezoekers 
en groepen, tochten van 2 uur met 
gids, excursies met maaltijden aan 
boord en animatie, muzikale of the-
macruises, afterwork...

Capaciteit, informatie, prijzen en re-
serveringen bij de dienst voor toe-
risme van Doornik.

Doornik langs 
de Schelde
Doornik is ontstaan langs 
de Schelde en dankt 
haar ontwikkeling aan 
deze stroom.

Brochure groepen33
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 Drop off – K&R – Maximum 
15 minuten. Rue de la Tête d’Or.
GPS : 50°36’20.7 » N 3°23’29.4 » E

 Niet toegangelijk in mei en in 
september – Esplanade du Con-
seil de l’Europe.
GPS : 50°36’16.7 » N 3°22’52.7 » E

 Vrij parkeren het ganse jaar – 
Avenue de Gaulle – Hall des Sports.
GPS : 50°36’16.7 » N 3°22’38.2 » E

Onze restaurantpart-
ners en sneukelpauzes 
(p. 22 ▸ 24)
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Office de Tourisme – Place Paul-Emile Janson, 1 – 7500 Tournai 
info@visittournai.be ▪ +32 (0)69 22 20 45 ▪ visittournai.be ▪ @visittournai
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