DAG U I T S TA P
VOOR GROEPEN

FOR M U L E

In geuren en kleuren

Patrimoine et douceur de vivre

Uw 5 zintuigen in volle actie.
Ontdek een fascinerend decor,
vaar op een ondergrondse rivier
en beleef een indrukwekkend
klank-en lichtspel in de Grotten
van Neptunus. Uw smaakpapillen
en geurtalenten worden
gestreeld en verwend in een
originele parfumerie en een
ambachtelijke zeepziederij.
10u: Bezoek aan de Grotten
van Neptunus
Duik in de diepte van de grotten
van Neptunus en bewonder deze
unieke ondergrondse wereld, gevormd door de tijden heen. Ontdek één van de laatste grotten
van België die bezocht kunnen
worden met een bootje en beleef
een magisch moment tijdens het
indrukwekkende klank- en lichtspel.
12u: Middagmaal in
«La Thierache»
Restaurant «La Thiérache» stelt
seizoensgebonden
gerechten
voor. Landelijk gelegen, met zicht
op de «Montagne aux Buis».

MENU
Kir, aperitiefhapje
VOORGERECHT
Escabeche ( koud traditioneel visgerecht uit de
streek)
of
Salade met streekproducten (spekjes, hesp en
Chimaykaas, balsamico
azijn)
of
Terrine van paté en
gezouten ham, confit en
garnituur
HOOFDGERECHT
(geserveerd met frietjes,
huisgemaakte kroketjes
en salade)
Rundskarbonnades, bereid met blond Chimaybier, champignons
of
Hoevekip met tomaat en
dragon
of
Malse huisgemaakte porchetta met mosterd
NAGERECHT
Assortiment van 3 huisgemaakte nagerechten

Optie 1. 14.30u: Bezoek aan
OO parfums
Een uniek concept en een
onvergetelijke olfactorische
ervaring.
Option 2. 14u30: Bezoek aan
«Passion d’O» (+/- 1.30u)
Bezoek een artisanale zeepfabriek.. Mevrouw Di Marco neemt
u mee in haar werkplaats en toont
de verschillende etappes in de
fabricatie van de zeep en de gebruikte ingrediënten. De zeep is
handgemaakt, 100% natuurlijk en
goed voor het milieu.

I N FO R M AT I O N S

PR AT I QU E S

E T

R É S E RVAT I O N

Groepen : min. 20 pers (indien meer dan 34 deelnemers : aangepaste timing,
want max. 34 plaatsen in de bootjes per rondleiding aan de grot),
max. 50 pers ( zeepziederij)
Gids enkel tijdens de rondleidingen
Periode : van de krokusvakantie tot de herfstvakantie ( zeepziederij),
niet tijdens de paasvakantie ( parfumerie)
Taal : Fr en Nl
Prijs : OO parfums : 41€, Passion d’O : 35.5€ *
*2 Euro korting indien een aankoop van min. 10 Euro/pers
in de zeepziederij
Optie : Vieruurtje ( + 6 Euro)
Type publiek : elk type publiek
Toegankelijkheid : vele trappen in de grotten, mensen zonder mobiele beperking
Gratis : buschauffeur, éen begeleider per 40 betalende bezoekers
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