BROUWERIJ VAN DE VENEN



Station op 1500 m



Honden toegelaten



Autoparking



Busparking
10 plaatsen


Maestro



Visa/MasterCard

Bezoek onze 2 brouwerijen en ontdek 150 jaar technologische evolutie!
De kunst van het ambachtelijk brouwen van onze "Super des Fagnes" zal voor u geen geheimen meer hebben! In een rustiek kader ontdekt
u een moderne brouwerij in volle activiteit, naast een brouwerij uit afgelopen eeuw. Onze brouwer en de onthaalmedewerkers zullen uw
vragen graag beantwoorden.
Proeverij van ambachtelijke bieren in de brouwerij zelf.
Een intens moment om te beleven met uw gezin of met vrienden. VRIJE TOEGANG.
Groot terras in de zomer. Voor de kinderen: speelplein en binnen tv-zaaltje. Gezellige sfeer rond de open haard. Gevarieerde kaart met
gegrild vlees of vis, salades, regionale specialiteiten, hartige of zoete pannenkoeken, ijs...
Activiteitenagenda verkrijgbaar op aanvraag.
 U komt in groep?

Wij beschikken over een grote polyvalente zaal met een capaciteit van 350 plaatsen. Terras: 270 plaatsen. Onthaal op reservering, elke dag
en op elk uur. Menu's, speciale formules en aangepaste combinaties (minimaal 30 personen).
 U bent een onderneming?

2 nieuwe high-tech vergader/seminariezalen zijn nu ter beschikking op aanvraag. De zaal '4 saisons' kan tot 20 personen bevatten, terwijl
de zaal 'Panoramique' plaats biedt tot 120 personen.
Deze twee zalen beschikken over volgende uitrusting: interactieve projectoren, akoestische optimalisering als garantie voor discretie en
comfort, professionele geluidsinstallatie waarvan 3 micro's voor sprekers (enkel voor de zaal 'Panoramique'), beveiligde wifi, flipchart...

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van dinsdag tot donderdag: 11 - 20 u • Vrijdag, zaterdag, zondag, de dag voor een feestdag, de feestdagen en ook tijdens de
schoolvakanties: 10 - 22 u • Gesloten op maandag behalve tijdens de schoolvakantie, de dag voor een feestdag en de feestdagen,
ook gesloten op 24/12, 31/12 en 1/01
Prijs
Gratis toegang (vrij bezoek)
Rondleiding
Rondleiding in het NL enkel op zaterdag om 11.15 u: €8 (gids, proeverij en geschenk) • In het FR: elke zaterdag om 10.30 u. Tijdens
de schoolvakanties: ook op dinsdag en donderdag om 11 u.
Duur van het bezoek
45 min.

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 0:00 - 0:00
Dinsdag 9:00 - 18:00
Woensdag 9:00 - 18:00
Donderdag 9:00 - 18:00
Vrijdag 9:00 - 18:00
Zaterdag 9:00 - 18:00
Zondag 9:00 - 18:00
Prijs
Gratis toegang (vrij bezoek)
Rondleiding
Arrangementen: bezoek met gids NL, FR, EN + proeverij + geschenk: €8 (min. 10 volwassenen, mits reservering) • Daguitstappen
beschikbaar - contacteer ons voor de verschillende mogelijkheden (tel.:060/31.39.19)
Andere nuttige informatie
Twee privékamers.



150 Maximaal aantal personen 7 €



300 Maximaal aantal personen 19,5 € Ter plaatse
Verantwoordelijke
Hancart Elvis / Wautelet Corentin
Telefoon
060/31.39.19
Fax
060/31.39.40
Email
info@fagnes.be








T. 060/31.39.19
Route de Nismes 26 - 5660 Mariembourg
F. 060/31.19.40
www.fagnes.com
info@fagnes.be
Facebook
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