DE STOOMTREIN VAN DE 3 VALLEIEN
Bereken uw route



Station op 850 m : Mariembourg



Honden toegelaten



Autoparking



Busparking
20 plaatsen


Maestro

Maak kennis met de spoorlijn van de 3 Valleien, een van de mooiste parcours van Europa.
Keer terug in de tijd met een authentieke stoomtrein en doorkruis de 'Drie Valleien' met hun ongelooflijke landschappen. De trein vertrekt in
Mariembourg, passeert Nismes, Olloy/Viroin en Vierves, om in Treignes de terminus te bereiken. Dit is ook het laatste station voor de
Franse grens
Vervoer van fietsen en rolstoelen mogelijk.
Ontdek onze bar & restauratiewagen.
Mogelijkheid om uw feestmaal te organiseren, het hele jaar, op reservering.
Speciale dagen in 2022:
 16 & 17 april: "Pasen Stoomtrein"

 27 mei: Trein van de buren
 5 juni: Trein restaurant barbecue
 3 juli: Met volle stoom (museumtrein)
 21 juli: Dag van het modelisme
 24 juli: Dieseltrein Festival
 15 augustus: Ambachtelijke Markt.
 4 september: Trein restaurant "streekproducten"
 24 & 25 september: STOOMFESTIVAL.
 22 & 23 oktober: Trein Speciaal Halloween .
 10 & 11 december: Trein Speciaal Kerstman .

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van 2/04 t.e.m. 6/11: weekends en feestdagen, en weekend 10-11/12. Ook op donderdag tijdens de Paas- en Herfstvak.; ook op
dinsdag en donderdag in juli en augustus. Vertrek om 11u30, 14u20 en 17u (of 17u30) met dieseltrein of stoomtrein. • Alleen onze
dienstregelingsfolder is de referentie voor tijden en prijzen. Info op onze website: www.cfv3v.eu
Prijs
Heen en terug: volwassenen €15 - kinderen (6-12) €9
Duur van het bezoek
40 min. per rit met de stoomtrein (of 30 min. met de motorwagen)

Informatie voor groepen

Prijs
Heen en terug: volwassenen €13 - kinderen (6-12) €8 • Combinatie museum en Stoomtrein der drie Valleien: volwassenen, 60+ €18
- kinderen (6-12) €11,50
Andere nuttige informatie
Speciale stoomtrein voor schoolgroepen, senioren, enz.



100 Maximaal aantal personen 2 €



68 Maximaal aantal personen 15 € Ter plaatse of in de omgeving



100 Maximaal aantal personen 4 €



100 Maximaal aantal personen 1 drink per persoon
Verantwoordelijke
Carine Dautremont
Telefoon
060312440
Fax
060346676
Email
secretariat@cfv3v.eu
Ecoles (3-12 ans) NL

Beschrijving
“ De ontdekking van de stoomtrein” U bent op zoek naar een fijne daguitstap voor uw leerlingen van kleuter- , lager- of secundair
onderwijs ? Wij stellen U voor de herontdekking van de spoorweg van weleer en zijn industrieel verleden. Voor 10 € per leerling : een
reis heen en terug per autorail van Mariembourg naar Treignes en een bezoek aan het spoorwegmuseum te Treignes
Duur
120 minuten
Capaciteit
20 om 50 personen
Prijs
10,5 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
10 €
Aantal personen per gids
30 personen
Association NL

Beschrijving
Ontdek een van de mooiste historische spoorwegen van Europa. Ga terug in de tijd aan boord van deze authentieke stoomtrein en
bezoek de "Drie Valleien" met zijn fantastische landschappen. Trein voor groepen : Het gehele jaar op reservatie
Duur
120 minuten
Capaciteit

20 om 500 personen
Prijs
11,5 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
16 €
Aantal personen per gids
30 personen
CE

Beschrijving
Uw evenement op volle Stoom in het hart van de 3 valleien. Verwen u met het genoegen van een treinreis in een romantisch
verleden,... Als ondernemer of privé persoon kunt u bij ons terecht voor een activiteit die het gewone overstijgt : een seminar , een
zakenlunch , een promotie van uw producten , gewoon een dag vol ontspanning , ………. De Stoomtrein der 3 Valleien is
gespecialiseerd in het organiseren en begeleiden van vernoemde evenementen onder het motto“ Op volle Stoom !” Ontdek onze
bar/buffet rijtuigen voor uw recepties, zakenlunches, ... Voor uw momenten van ontspanning : ga aan boord van onze Buffet rijtuigen
uitgerust met een keuken, een bar en houten banken uit de jaren dertig.
Duur
120 minuten
Capaciteit
20 om 500 personen
Prijs
11,5 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Senior

Beschrijving
Ontdek een van de mooiste historische spoorwegen van Europa. Ga terug in de tijd aan boord van deze authentieke stoomtrein en
bezoek de "Drie Valleien" met zijn fantastische landschappen. Trein voor groepen : Het gehele jaar op reservatie
Duur
120 minuten
Capaciteit
20 om 500 personen
Prijs
11,5 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
16 €
Aantal personen per gids
30 personen
PMR

Beschrijving
Wij bieden u een tocht aan aan boord van een authentieke stoomtrein uitgerust met een wagen die speciaal is uitgerust voor
mensen met beperkte mobiliteit.
Duur
120 minuten

Capaciteit
20 om 40 personen
Prijs
7€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN;DE
Prijs van de rondleiding
8€
Aantal personen per gids
30 personen
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Nat. 5 Charleroi-Couvin • Per trein: Lijn 132 Charleroi-Couvin • In Mariembourg : aan de depot van de locomotieven
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