BELGIAN CHOCOLATE VILLAGE


Maestro



9,19 Simonis



2,6 Simonis / Elisabeth

In Belgian Chocolate Village, gelegen in de art-deco fabriek Victoria, vindt u een interactief chocoladeparcours, een tropische serre en
ontmoet u een chocolatier.
Het scenografische parcours met audiogids in 7 talen toont elke fase van de productie van chocolade, de gebruikswijzen, de geschiedenis,
de heilzame effecten, de economie en de diversiteit. Het parcours prikkelt alle zintuigen van de bezoeker.
Een tropische indoorserre in het museum reproduceert de teelt- en ontwikkelomstandigheden van cacaobomen. We vinden er ook
bananenbomen en verschillende specerijen.
In het moderne en goed uitgeruste chocoladeatelier dat deel uitmaakt van het museumparcours, kan men een ambachtelijke chocolatier
aan het werk zien. U kunt hier ook, mits reservatie, demonstraties of workshops bijwonen.
Tijdens uw bezoek kunt u fantastische chocoladesculpturen van bekende Brusselse monumenten - de Basiliek, het Jubelpark en het
Atomium - bewonderen. Een video legt uit hoe ze door beroemde meester-chocolatiers beeldhouwers werden gecreëerd.
Op de eerste verdieping kunt u uw bezoek met smaak afsluiten in de degustatie-salons en de chocoladebar.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Elke dag (behalve op maandag, 25/12, 1/01) • Schoolvakanties, weekends en feestd.: 10-18 u*. Op weekdagen: 9-18 u* (*laatste
toegang om 17u).
Prijs
kinderen (<6 jaar) en houders van de Brusselse kaart: gratis • kinderen (6-18 jaar) €5
volwassenen €8 - 65+ €7 • Inwoners van Koekelberg: €4 • Familie (2 volwassenen + 2 kinderen) €20, €5 per extra kind
Rondleiding
Audiogids in 2 uitvoeringen (volwassenen of kinderen), beschikbaar in NL, FR, EN, DE, Spaans, Chinees en Japans
Duur van het bezoek
1u

Informatie voor groepen

Prijs
€6 (vanaf 20 volwassenen) • Schoolgroepen: €4
Rondleiding
Mits reservatie: Audiogids in 2 uitvoeringen (volwassenen of kinderen), beschikbaar in NL, FR, EN, DE, Spaans, Chinees en Japans
Andere nuttige informatie
Chocoladeworkshops en animaties.



55 Maximaal aantal personen



55 Maximaal aantal personen 5 €



55 Maximaal aantal personen Mogelijkheid tot picknick indien drank
Verantwoordelijke
Nancy Vanden Bussche
Telefoon
02/420.70.76
Email
nvandenbussche@belgianchocolatevillage.be

Maandag : Gesloten
Dinsdag : 10:00:00 - 18:00:00
Woensdag : 10:00:00 - 18:00:00
Donderdag : 10:00:00 - 18:00:00
Vrijdag : 10:00:00 - 18:00:00
Zaterdag : 10:00:00 - 18:00:00
Zondag : 10:00:00 - 18:00:00








T. 02/420.70.76
Parkeren in de buurt: Qpark (Q-park.be - 02/711.17.00)
Rue De Neck 20 De Neckstraat - 1081 Brussel
www.belgianchocolatevillage.be
info@belgianchocolatevillage.be
Facebook

Parking in de buurt:
Qpark - Simonisplein 24, 1081 Koekelberg - Q-park.be +32 2 711 17 00
Trein / Metro / Tram: halte Simonis
2,6 Simonis / Elisabeth
9,19 Simonis

Copyright 2021 Attractions & Tourisme vzw. Alle rechten voorbehouden - Officiële website - Met de steun van het Waals Gewest, het
Commissariat Général au Tourisme en de Brusselse Regio

