MOSTERDFABRIEK BISTER



Autoparking



Busparking
2 plaatsen


Maestro

Ontdek de Bister mosterdfabriek en haar geschiedenis !
Rondleiding om 9u45, 11u00 en 14u00. Reservatie is gewenst.
De rondleiding omvat een korte video, een educatieve rondleiding door het museum en eindigt met een degustatie van onze producten. Er
wordt je een geschenk aangeboden.
Voor groepen: rondleidingen het hele jaar door op reservering.
Na een presentatie en korte videovoorstelling, ontdekt u het productieatelier en het kleine mosterdmuseum, gevolgd door een degustatie
van onze producten. Duur: +/- 1u30.
Aan elke deelnemer wordt een geschenk aangeboden.
Mogelijkheid om onze producten ter plaatse te kopen.
Speciaal aanbod voor scholen en kindergroepen: "Mosterd workshop" (supplement +€2) waarbij elk kind zijn eigen mosterd maakt en mee
naar huis neemt als souvenir.
Wilt u een hele dag ?
De bezoeken aan de mosterdfabriek worden verzorgd door de v.z.w. "Tourisme et Tradition", die tevens op maat gemaakte daguitstappen
organiseert langs ambachtelijke werkplaatsen en lokale bedrijven (brouwers, koffiebranders, slakkenkweker, saffraankweker, enz...) in de
provincie Namen.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van 13/06 t.e.m. 30/09: elke dag (behalve op vrijdag) van 9.30 tot 16.00 u. Rondleiding om 9.45, 11.00 en 14.00 u - reservatie
gewenst.
Prijs
€9 • kinderen (<6) gratis
Rondleiding
NL / FR
Duur van het bezoek
1u

Informatie voor groepen

Prijs
€8 pp.
Rondleiding
NL, FR, EN + proeverij en gratis geschenk
Andere nuttige informatie
Maaltijd, bereid op basis van onze producten (na voorafgaande bestelling).



100 Maximaal aantal personen 4 €



100 Maximaal aantal personen 18,5 € Ter plaatse



100 Maximaal aantal personen 6 €
Verantwoordelijke
Virginie Petre
Telefoon
0496/437.738
Email
info@tourisme-et-tradition.be
Association NL

Duur
90 minuten
Capaciteit
15 om 100 personen
Prijs
6€
Gratis deelnames
chauffeur
Beschikbare talen
FR;NL;EN

Maandag : 09:00:00 - 17:00:00
Dinsdag : 09:00:00 - 17:00:00
Woensdag : 09:00:00 - 17:00:00
Donderdag : 09:00:00 - 17:00:00
Vrijdag : 09:00:00 - 12:00:00
Zaterdag : Gesloten
Zondag : Gesloten







T. 0496/43.77.38
Rue du Parc Industriel 10 - 5590 Achêne
www.tourisme-et-tradition.be
info@tourisme-et-tradition.be
Facebook

Per Trein: station van Ciney, daarna TEC buslijn n°43, stop Achêne (Route de Leignon).
Met de auto: E411 uitrit 20 TER.
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