
Vrijdag 14 juni   

Aankomst op het terrein van de Brasserie des Fagnes vanaf 12.00 uur.

Vanaf 19.00 uur   inschrijving in de brasserie, waarna gezellige babbel 
met kennismaking met lekkere bieren van eigen bouwerij.
Er is ook mogelijkheid tot eten volgens de kaart.

Zaterdag 15 juni

In de voormiddag – tussen 9.00 en 12.30 uur - bezoeken we de 
brouwerij en het museum in groepen van max 30 personen. (Ter plaatse 
groepen te vormen volgens het aantal aanwezigen)
Er is ook een mogelijkheid om een Nederlandstalige gids te reserveren, 
maar niet voor alle groepen (Voor meer informatie zie aan de motorhome
van de organisator)

Na de middag gaan we de Neptunus grotten bezoeken, deze zijn op een 
kwartiertje met de fiets bereikbaar.
Er is ook parking mogelijk aan de grotten voor mensen die geen fiets bij 
hebben.
De bezoeken gebeuren in verschillende groepen waarvan de tijdstippen 
op de motorhome parking meegedeeld zullen worden volgens de 
aanwezigen.
In de grotten wordt in een bootje gestapt om een licht en klankspel te 
kunnen zien. Af te raden voor mensen die slecht te been zijn en 
helemaal niet te doen voor rolstoelgebruikers.
Er is een terrasje bij de ingang waar men iets kan nuttigen en er zijn 
toiletten.
Bezoek van de grotten volwassenen 7,5€ PP.
Kind tussen 4 en 12 jaar 4,50€ PP.



17.00 uur  : verzameling voor het aperitief aan de camper van de 
organisator. 

18.30 uur  : naar het restaurant voor een gezamenlijk driegangen menu (€
19,50/pp – kids tot 12 jaar € 12,50/pp) Voor de kinderen is het ook 
mogelijk om van de kaart te kiezen bij de kindermenu's (Te vermelden bij
de inschrijving)

Menu

Voorgerecht:
L'assiette de la brasserie

(Terrine, Jambon d'ardennes et saussison a la bière)
(Paté, Ardense ham en bierworst)

Hoofdgerecht:
Ardeens gebraad met spekreepjes, champignons en aardappel

kroketten.

Dessert:
Dame Blanche.

Dranken worden individueel besteld en betaald.

Voor personen met allergieën of vegetariërs kan er oplossing gevonden 
worden.

Daarna is er nog steeds mogelijkheid te blijven zitten en genieten van de
lekker bieren tot sluitingstijd.

Zondag 16 juni

Om 11.00 uur afsluiting van het weekend op de motorhome parking.

Dan gaan we met de stoomtrein rijden, heen en terug voor  
11€/pp | (-12j € 7,50/pp

De stoomtrein vertrekt stipt om 14.20 uur.
Met de fiets 10 minuten tot aan het station van Marienbourg.
Te voet ongeveer 25 min.
De parking voor auto's is beperkt tot enkele campers voor mensen dat 
minder te been zijn of geen fiets hebben.
Er is een wagon met een lift voor rolstoel patiënten, wel op voorhand 
melden bij de inschrijving.



Aangekomen in Treingnes rond 15.00 uur.
Daar gaan we een treinmuseum bezoeken (€ 5,00/pp | -12j € 3,00/pp) 
Om 16.00 uur is er de mogelijkheid om de Passerelle te bezoeken (€ 
1,00/pp)
Vlak naast het museum is er een sociale werkplaats voor te werk gesteld
werklozen.
Die leren daar met werktuig machines en gereedschappen omgaan 
terwijl ze oude treinwagons en locomotieven herstellen.
In de werkplaats is het te gevaarlijk voor onbevoegden maar van op een 
loopbrug kan men de werkplaats bekijken.
Aangezien het zondag is zal er geen bedrijvigheid zijn in de werkplaats.

Voor de terugkeer vertrekt  de trein in Treingnes om 16.20 uur om toe te 
komen in Marienbourg om 17.00 uur.

Er is aan het museum een kantine verbonden waar men iets kan 
nuttigen als ook naar het toilet kan gaan.

Bij terugkomst op de parking is iedereen vrij en mag iedereen blijven 
staan tot maandag als ze het willen.

Uiterste inschrijvingsdatum:  01.juni 2019


