DAG U I T S TA P
VOOR GROEPEN

FOR M U L E

Tussen Ardennen en Calestienne

Patrimoine et douceur de vivre

Ontdek onze charmante gemeente met zijn afwisselende
en kleurrijke landschappen:
zachte beboste valleien, fiere
spitse rotspunten en weidse Ardense bossen. De gids die jullie
vergezelt geeft meer uitleg over
het rijke industriële verleden
van de streek en de sporen hiervan op de stadsarchitectuur van
Couvin.
10u: Bezoek aan Brûly-dePesche 1940
Maak kennis met een specifieke
periode uit onze geschiedenis op
de Gedenkplaats van Brûly-dePesche, 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: Midddagmaal in ’La Ruche’
In het hartje van de stad Couvin
proef je de typische gerechten van
Couvin.
14.30u: Bezoek aan de Grotten
van Neptunus
Duik in de diepte van de Grotten
van Neptunus en bewonder deze
unieke ondergrondse wereld, gevormd door de tijden heen. Ontdek één van de laatste grotten van
België die bezocht kunnen worden met een bootje en beleef een
magisch moment tijdens het indrukwekkende klank- en lichtspel.

MENU
VOORGERECHT
Scampi’s met look
HOOFDGERECHT
Fondue Bourguignonne of
Savoyarde, naar believen !
DESSERT
Ijs (2 bollen vanille,
chocoladesaus, slagroom
en chocoladekorrels)

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. 20 pers. (Indien meer dan 34 deelnemers: aangepaste timing,
want max. 34 plaatsen in de bootjes per rondleiding aan de grot)
Periode: van 22 februari tot 11 november
Taal: FR en Nl
Prijs : 40,50 €
Opties: Welkomstkoffie (4,5€), vieruurtje (+6€)
Toegankelijkheid: vele trappen in de grotten
Gratis: buschauffeur, één begeleider per 40 betalende bezoekers
Reservaties: via mail of bijgevoegd formulier minstens 2 weken op voorhand
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