
Visitez www.sitevraimentsuper.fr pour plus d'informations

 

10:00 : BEZOEK AAN HET KASTEEL VAN CHIMAY

Het Kasteel van Chimay werd gedurende 1000 jaar ononderbroken

bewoond door de voorouders van de Prinsen van Chimay. Kom de

geschiedenis van het kasteel ontdekken, zoals Stéphane Bern het

vertelt.

12:00 : MIDDAGMAAL IN "L'AUBERGE DE  
                 POTEAUPRÉ

De "auberge van Poteaupré"ligt in een rustige omgeving in de buurt

van de Abdij van Scourmont.  In de gezellige sfeer kunt u genieten

van een mix van traditie en gastronomie:

                                                   MENU 1

                                              Kaaskroket

                      Balletjes van het huis (saus naar keuze)

                                             Chimay gebak

                                                      

                                                    MENU 2

                            De echte "Escavèche" van Chimay

           Quiche van het huis met 4 Chimay kazen, witloof, prei

                                         Chocolademousse

                                                           

Start je tocht met een bezoek aan het kasteel van de Prinsen van

Chimay om nadien te wandelen door de smalle straatjes van Couvin.
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14:30 : GELEID BEZOEK AAN COUVIN

Ontdek, onder begeleiding van een gids, overblijfselen van de oude

stad Couvin en haar historische schatten daterend van het

Karolingische tijdperk tot de industriële periode. Door de stad

stroomt de Eau Noire, bronrivier van de Viroin, die samen met de

vele groene ruimtes nog wat extra charme en ‘fraîcheur’ aan deze

plaats verleent.



Groep : min. 20 pers.

Gids : rondleiding in Couvin - audiogids in het kasteel

Periode : het hele jaar door, behalve op maandag in het

laagseizoen

Prijs :  tussen 40,00 € en 43,00 € per pers.

Publiek : elk type publiek

Toegankelijkheid : trappen in het oude stadsgedeelte

Gratis bezoek : buschauffeur, één begeleider per 40 betalende 

 bezoekers

Gratis middagmaal : een gratis menu voor elke 15 personen

Reservaties : via mail of bijgevoegd formulier minstens 2 

 weken op voorhand

OFFICE DU TOURISME DE COUVIN
rue de la Falaise 3 - 5660 Couvin
+32(0)60/34.01.40 - info@tourisme-couvin.be
tourisme-couvin.be/nl/groepen
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