
Visitez www.sitevraimentsuper.fr pour plus d'informations

 

12U :  MIDDAGMAAL "CHEZ TOINE"

Geniet van verscheidene lekkere lokale producten in een rustieke

omgeving.

                    MENU 1

           soep van de dag

                         ***

 ouderwets kalfsvlees  met

kroketten

                         ***

      Taartje van Toine

                                                   

               

14U : SPEKTAKELPARCOURS TRIGNOLLES (GROEP B)
Onderdompeling, tijdens een uur van ontspanning en humor, via een

indoor klank- en lichtspel in het werk van Arthur Masson, de Waalse

Pagnol oftewel Vlaamse Ernest Claes.

Ontdek aan de hand van 11 scènes de evolutie van het

plattelandsleven van de jaren 1930 tot 1960, in het gezelschap van

Toine Culot, burgemeester van Trignolles, en zijn trouwe companen

van de Toinade.

Ontdek twee juwelen van  het regionale toerism en proef onze

lokale producten.

10U15 : BEZOEK AAN DE GROTTEN VAN NEPTUNUS

14U :  SCHOOL VAN EERTIJDS (GROEP A)
Zodra de bel gaat, je over de drempel stapt, word je ondergedompeld in

de School van Eertijds.

Trek je schort aan en ontdek de voorwerpen die het klaslokaal sieren:

schoolbord, houten banken, pennen en inktpotjes, leien en griffels, en

de ezelmuts…..

In de huid van een leerling uit 1932 (her)beleef je spelenderwijs de

discipline van weleer!

                    MENU 2

Avisance (worst in een

kruimeldeeg) 

                         ***

      Trignollaise  Bord

(charcuterie, broodje  of frietjes) 

                         of 

   Escavèche (koud traditioneel

visgerecht) , broodje of frietjes)

                         ***

Dame Blanche / Noire of met

seizoensfruit

                                                   

               

15U15 : INVERSIE VAN GROEPEN

Wandel door de grotten om een ondergrondse wereld van

kalkafzettingen, fossielen, enz. te ontdekken. Sluit uw bezoek af

met een prachtige klank- en lichtshow, per boot op de

ondergrondse rivier.



Groep : van 20 tot 34 pers maximum (indien uw groep uit meer

dan 34 personen bestaat voor het bezoek aan de grot, zijn de

vertrekken uitgesteld (20 minuten tussenruimte)

Gids : enkel tijdens de rondleiding aan de grotten

Taal : FR - NL

Periode : van 18 februari 2023 tot 12 november 2023

Prijs : tussen 35 € en 43,50 € per pers.

Type de publiek : elk type publiek

 Toegankelijkheid : veel trappen in de grotten (+/- 80)

Gratis bezoek : chauffeur, één begeleider per 40 betalende 

bezoekers

Reservaties : Reservaties : via mail of bijgevoegd formulier

minstens 2  weken op voorhand

Optie : tussendoortje  5€ per pers. (een stuk taart + 1 koffie)

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


