DAG U I T S TA P
VOOR GROEPEN

FOR M U L E

Sarts »
In het land van « es Rièzes en les

Patrimoine et douceur de vivre

De gids die jullie vergezelt
geeft meer uitleg over de
grensstreek, en meer bepaald
over de sporen nagelaten door de
typische landelijke ambachten,
douaneposten,smokkelaars,…
10u: Bezoek aan Brûly-de-Pesche
1940
Maak kennis met een specifieke
periodeuit onze geschiedenis
op de Gedenkplaats van Brûly-de-Pesche, waar Hitler
zijn
hoofdkwartier vestigde in 1940.
Op deze plek, midden in de bossen,
organiseerde zich het Verzet om
te strijden tegen de Duitse Bezetting..

12u: Middagmaal in de
‘Memphis‘
Duik in de gekke ambiance van de
jaren 60’ en ontdek deze eetgelegenheid vol unieke charme.
14u: Bezoek aan het Museum van
het Landelijk Leven
Het Museum van het Landelijk Leven van Cul-des-Sarts is een traditionele woonst van de Rocroi-hoogvlakte, daterend uit 1799. Ontdek
hoe men vroeger leefde en wat
allemaal uit onze hedendaagse
levenswijze verdwenen is: hoe
verwarmde men zich zonder centrale verwarming, hoe deed men
de was zonder wasmachine, verlichting zonder elektriciteit?

MENU
HOOFDGERECHT
Steak barbecue,
2 huisgemaakte sausjes,
aardappeltjes, brood en
rauwe groentjes
DESSERT
Crème brûlée

PR A K T I S CH E

I N FO R M AT I E

E N

R E S E RVAT I E S

Groepen : min 20pers.
Gids inclusief de ganse dag
Periode : van mei tot 10 november
Taal : FR en NL
Prijs : Indien keuzemenu 1: 25 €/pers; Indien keuzemenu 2: 35 €/pers
Opties : Welkomstkoffie (+4,5€) en/ of vieruurtje (+7€)
Toegankelijkheid : ook voor mensen met een mobiele beperking
Gratis : buschauffeur,één begeleider per 40 betalende bezoekers
Reservaties : via mail of bijgevoegd formulier minstens 2 weken op voorhand
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www.tourisme-couvin.be

