CHOCO STORY BRUSSELS



Station op 600 m


Maestro



1,5 Gare Centrale / Centraal Station

Een niet te missen museum voor chocoladeliefhebbers!
Neem een duik in de wereld van cacao en chocolade, doorkruis een Maya tempel daar waar de cacaobonen 5000 jaar geleden werden
geconsumeerd, stap aan boord van de boot van Cortez die deze bonen meebracht naar Europa; ontdek hoe de chocolade werd verbruikt
aan het Franse Hof in de 17de eeuw en daarna hoe een praline werd vervaardigd in het begin van de 20ste eeuw in België.
De cultuur van cacao en haar transformatie zullen geen geheimen meer hebben voor u. Demonstratie, degustatie en audiogids zijn
inbegrepen in het bezoek.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Elke dag van het jaar van 10 tot 18 u (laatste toegang om 17u)
Prijs
(Audiogids, demonstratie en proeverij inbegrepen) • volwassenen €9,50 • 60+ / studenten €8,50 • kinderen (6-11 jaar) €6,50 • Film
(virtuele realiteteit): + €5 • gehandicapten €3
Duur van het bezoek
1.30 u

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 15 pers.) • volwassenen / 60+ / studenten: €8 • kinderen (<12) €5,50 • Bezoek + chocolade: €5 extra
Rondleiding
Mits reservatie: demonstratie en proeverij inbegrepen (€90 / 1.30u ). Workshop, animatie, speciale proeverij, privé demo van 45
minuten voor groepen van min. 25 pers.
Andere nuttige informatie
Speciaal aanobod voor groepen vanaf 25 personen: Privé demo van 45 minuten



In de nabijheid
Verantwoordelijke
Vanden Bruel Sarah
Telefoon
02 514 20 48
Email
info@choco-story-brussels.be
Ecoles (3-12 ans) NL

Beschrijving
Lekkere en ludische ontdekking van de wereld van chocolade vanaf de origine van de cacao tot de praline. Demonstratie en
proevertjes inbegrepen. Speciaal aanbod voor Belgische scholen.
Duur
90 minuten
Capaciteit
15 om 75 personen
Prijs
5€
Gratis deelnames
1 gratis begeleider per 15 betalende kinderen.
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
75 €
Aantal personen per gids
25 personen
Association NL

Beschrijving
Ontdek de wereld van chocolade vanaf de origine van de cacao tot de praline. Demonstratie en proevertjes inbegrepen.
Duur
90 minuten
Capaciteit
15 om 75 personen
Prijs
8€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN;DE
Prijs van de rondleiding
90 €

Aantal personen per gids
25 personen
Association NL

Beschrijving
Bezoek van het Museum + stadswandeling rond het thema chocolade/
Duur
180 minuten
Capaciteit
15 om 75 personen
Prijs
8€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
170 €
Aantal personen per gids
25 personen
Association NL

Beschrijving
Privé démo zonder bezoek van het museum. Proevertjes inbegrepen.
Duur
45 minuten
Capaciteit
25 om 75 personen
Prijs
9€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Senior

Beschrijving
Ontdek de wereld van chocolade vanaf de origine van de cacao tot de praline. Demonstratie en proevertjes inbegrepen.
Duur
90 minuten
Capaciteit
15 om 75 personen
Prijs
8€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN;DE
Prijs van de rondleiding
90 €
Aantal personen per gids
25 personen

Maandag : 10:00:00 - 17:00:00
Dinsdag : 10:00:00 - 17:00:00
Woensdag : 10:00:00 - 17:00:00
Donderdag : 10:00:00 - 17:00:00
Vrijdag : 10:00:00 - 17:00:00
Zaterdag : 10:00:00 - 17:00:00
Zondag : 10:00:00 - 17:00:00







T. 02/514.20.48
Rue de l'étuve 41 Stoofstraat - 1000 Brussel
F. 02/325.87.48
www.choco-story-brussels.be
info@choco-story-brussels.be



Facebook

Grand Place. Manneken Pis
Bus, tram, metro, trein, villo
1,5 Gare Centrale / Centraal Station
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