LEISTEENPAKKET
MALMUNDARIUM + SCHIEFERSTOLLEN : 35,50€/PERS

MALMEDY

GROEPSPAKKETEN

ATELIER CARNAVAL

ATELIER CUIR

Het Malmundarium en de leisteengroeve (Schieferstollen) tonen u een deel van de regionale architectuur.
Bij aankomst in het Malmundarium laat een gids u kennis
maken met het oude klooster, zijn kloostergang, zijn zolder met zijn prachtig timmerwerk en zijn verschillende
ateliers. Na de lunch begeleidt onze gids u in uw bus
voor een rondleiding door de regio naar de toeristische
mijn ‘Schieferstollen’ in Recht. U kunt er de gigantische
ruimtes bewonderen waar de Rechtse leisteen werd
geëxploiteerd. De gids zal u de geologische kenmerken
van het gebied en het gevaarlijke werk in de mijn uitleggen. In de mijn heerst een constante temperatuur van
7°C. Goede schoenen en warme kleren worden aanbevolen.

TRÉSOR
DE LA CATHÉDRALE

ATELIER PAPIER

HISTORIUM

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

Na het bezoek kunt u genieten van een kaneeltaart en
een kopje koffie (optioneel en op aanvraag)

TIMING

09u45
10u00
11u45
12u00
14u00
15u00

Onthaal
Rondleiding door het Malmundarium
Vertrek naar het restaurant
2-gangenmenu (exclusief dranken)
Begeleide rondrit door de streek met uw bus
Rondleiding door de leisteengroeve.

Place du Châtelet, 9 • 4960 MALMEDY

+32 (0)80.79.96.68
info@malmundarium.be

www.malmundarium.be

WARCHE-PAKKET
GROEPSPAKKETEN

MALMUNDARIUM
+ ZANDSTEENGROEVEN VAN DE WARCHE : 26€/PERS

PRAKTISCHE INFOS:
• Groepen: min 20 personen
• Beschikbaar het hele jaar door (behalve WarchePakket, alleen dinsdag en woensdag van april tot oktober)
• Talen: fr, nl, de, en
• Verplichte reservering
• Programma alles inbegrepen: bezoek van het
Malmundarium + 2 gangen maaltijd (+ begeleide tour met
uw bus door de streek) + 2de attractie naar keuze
• Aanpasbaar pakket.

TOERISTISCH EN
CULTUREEL RUIMTE
Maison Villers : Chemin Rue, 11 • 4960 Malmedy
Het Malmundarium en de zandsteengroeven van de
Warche tonen u de rijkdom van de steen van onze regio.
De dag begint met een rondleiding door het Malmundarium, waar u de verschillende workshops en de tijdelijke tentoonstellingen kunt ontdekken. Na een lokale
maaltijd bezoekt u de leisteengroeve van de Warche die
nog steeds ACTIEF is. Tijdens het bezoek, focus op technische (winning), historische en biologische aandachtspunten (fauna en flora).
Dit arrangement is alleen beschikbaar op dinsdag en
woensdag van april tot oktober.
Het is een actieve groeve en het dragen van aangepast
schoeisel (laarzen of wandel- of veiligheidsschoenen) is
daarom verplicht.

TIMING

09u45
10u00
12u00
12u15
14u30

Onthaal
Rondleiding door het Malmundarium
Vertrek naar het restaurant
2-gangenmenu (exclusief dranken)
Rondleiding door de actieve groeve

Bezoek het Malmundarium alleen, met uw familie, met een
groep of met de klas.
Het Malmundarium, een plek om te ontspannen, een plek
van ontdekkingen voor iedereen. Twee niveaus, meer dan
3000 m² en vele bezienswaardigheden onder één dak: de
galerie «Mon’Art», het atelier van het leer, het atelier van
het carnaval, het atelier van het papier, de schatkamer van
de kathedraal en het Historium in de zolder.
Moderne apparatuur is ter beschikking voor de bezoekers:
audiovisuele ruimte, interactieve kiosken, een audiogids,
evenals entertainment en rondleidingen.

OPTIES:
Koffie en croissant vóór het bezoek aan het
Malmundarium + 3.5€
Maaltijd 3 gangen in het restaurant met gratis
koffie + 7€

Maastricht

OPENINGSUREN:
Pasen-Allerheiligen: van 10u tot 18u
Allerheiligen-Pasen: van 10u tot 17u
Gesloten op maandag, behalve tijdens de schoolvakanties.
TARIEVEN:
• Volwassenen: 6€
• Senioren, studenten, groepen: 5€
• Kinderen (van 6 tot 12 jaar): 3€
• Familie (ouders + kinderen): 15€
• Schoolgroepen: 3€
• Jaarabonnement (+19 jaar): 15€
• Jaarabonnement (familie): 25€
• Rondleiding door een atelier naar keuze (1 uur):
30 €/groep (max 20 personen)
• Volledige rondleiding door de site (2 uur):
50 €/groep (max 20 pers)

Place du Châtelet, 9 • 4960 MALMEDY

+32 (0)80.79.96.68
info@malmundarium.be

www.malmundarium.be

BROUWERIJPAKKET

GESCHIEDENISPAKKET

MIDDELEEUWPAKKET

MALMUNDARIUM + BROUWERIJ VAN BELLEVAUX :

MALMUNDARIUM + BAUGNEZ 44 :

MALMUNDARIUM + KASTEEL VAN REINHARDSTEIN :

35€/PERS

36,50€/PERS

39€/PERS

Het Malmundarium en de brouwerij van Bellevaux bieden
U een dag van cultuur, ontdekkingen en gezelligheid.
De dag begint met een rondleiding door de «ateliers» en
tentoonstellingen van het Malmundarium.

Het Malmundarium en het museum Baugnez44 historical
center zult u de geschiedenis van Malmedy laten herleven.

Na een goede maaltijd zet u koers naar Bellevaux met een
begeleide rondrit door de streek met uw bus. In de brouwerij, tijdens een rondleiding, zal u alles leren over hun bijzondere brouwinstallatie, de grondstoffen die zij gebruiken en
hoe hun bieren gebrouwd worden.
Het bezoek wordt afgesloten met een proeverij van het
bier van Bellevaux in de oude stal of op het terras.

TIMING

09u45
10u00
11u45
12u00
14u00
15u30

Onthaal
Rondleiding door het Malmundarium
Vertrek naar het restaurant
2-gangenmenu (exclusief dranken)
Begeleide rondrit door de streek met uw bus
Rondleiding door de Brouwerij van Bellevaux
+ proeverij

Het bezoek volgt verder op de eerste verdieping met een film
van 25 minuten over de slag om de Ardennen.

De dag begint met het bezoek van het Malmundarium
met een bijzondere aandacht voor het Historium, dat het
leven in de oude abdij sinds zijn stichting in 648 door de
heilige Remaclus toont. Na de maaltijd en het begeleid bezoek rond de streek in uw bus zult u het kasteel van Reinhardstein bezoeken. De middeleeuwse burcht in de vallei
van de Warche is enig in België. Het oude gebouw van 1354
is vervangen door een nieuw kasteel uit de jaren 1960 en is
nu een waardevolle toeristische attractie met een les in de
lokale geschiedenis.
De parking is 600m ver van het kasteel. +/- 10 minuten te
voet.
Het kasteel is niet toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

TIMING

TIMING

Na een rondleiding van het Malmundarium, die vertelt de
geschiedenis van Malmedy sinds zijn stichting door Sint
Remaclus in 648 tot vandaag, maar ook zijn industrieel leven (met het papier en het leer), en zijn folklore (met de beroemde carnaval), zult u een maaltijd van het «terroir» in het
restaurant proeven. Vertrek naar Baugnez met een begeleide
rondrit van de streek met uw bus. In het museum «Baugnez
44 Historical Center», over het ganse parcours geeft de audiogids de informatie om beter te begrijpen wat het Offensief was.

09u45
10u00
11u45
12u00
14u00
15u30

NATUUR- EN CULTUURPAKKET
MALMUNDARIUM + WANDELING IN DE HOGE VENEN : 30€/PERS
MALMUNDARIUM + FANIA-TENTOONSTELLING
+ DIDACTISCHE PAD : 33€/PERS

Het Malmundarium en het Natuurparkcentrum in Botrange
zullen u het uitzonderlijke natuurlijke erfgoed van de regio
laten ontdekken.
Beide pakketten beginnen met een rondleiding door het
Malmundarium, een prachtig gerestaureerd voormalig
klooster. Daarna vertrekt u naar het Natuurparkcentrum
in Botrange waar een regionale maaltijd wordt geserveerd
in het restaurant “Fagn’étéria”.
In de namiddag zijn twee opties voor u beschikbaar :
- Een begeleide wandeling in de Hoge Venen, een prachtig en uniek gebied. De wandeling duurt maximaal 3 uur.
Breng kleding en schoenen mee, afhankelijk van het weer.
Mogelijkheid om een Joëlette voor de PVM te huren.
of
- een begeleide rondleiding door de Fania-tentoonstelling.
Na dit bezoek kunt u vrijelijk het didactische pad ontdekken: een speelse en interactieve route van 700m (toegankelijk voor de PVM).

Onthaal
Rondleiding door het Malmundarium
Vertrek naar het restaurant
2-gangenmenu (exclusief dranken)
Begeleide rondrit door de streek met uw bus
Bezoek van het museum Baugnez44 Historical
Center met audiogids

Onthaal
Rondleiding door het Malmundarium
Vertrek naar het restaurant
2-gangenmenu (exclusief dranken)
begeleide wandeling in de Hoge Venen
of
begeleide rondleiding door de Fania-tentoonstelling + didactisch pad

09u45
10u00
11u45
12u00
14u00
15u30

ONTDEKKINGPAKKET
VAN MALMEDY
MALMUNDARIUM + STAD EN HUIS VILLERS :

30€/PERS

Dit programma zal U het architecturale patrimonium van
Malmedy laten ontdekken.
De rondleiding door het oude klooster, een mooie ontdekking voor iedereen, met zijn ateliers van de looierij, carnaval,
papier, schatkamer van de kathedraal, historium en zijn tijdelijke tentoonstellingen, zal gevolg worden door een traditionele maaltijd.
De namiddag zal besteed worden aan «de geschiedenisroute» die een weergave geeft van de culturele en architecturale geschiedenis van de stad. Het «Huis Villers», oude
patriciërhuis van een leerlooiers familie, gebouwd in 1724, is
het hoogtepunt van het bezoek. Het huis is volledig gerestaureerd en ingericht, en geklasseerd «uitzonderlijke Waals
erfgoed».

Onthaal
Rondleiding door het Malmundarium
Vertrek naar het restaurant
2-gangenmenu (exclusief dranken)
Begeleide rondrit door de streek met uw bus
Rondleiding door het kasteel van Reinhardstein

PRINSDOMPAKKET
STAVELOT-MALMEDY
ABDIJ VAN STAVELOT + MALMUNDARIUM :

34.90€/PERS

De abdij van Stavelot en het oude klooster van Malmedy
bieden u een daguitstap in het vroegere Prinsdom aan.
Meer dan duizend jaar lang, van bij de stichting door Remaclus in de Franse revolutie, oefende het abdijprinsdom
van Stavelot-Malmedy zijn economische, politieke, religieuze en artistieke invloed uit in een groot gebied dat de
grenzen van België ver overschreed, van de Loire tot het
Duitse rijk.
Uw dag begint met een bezoek aan het Historisch Museum
van de abdij van Stavelot. Na een “prinsheerlijke” maaltijd
in de abdij zetten we koers naar Malmedy, waar het Malmundarium, de nieuwe toeristische en culturele ruimte u
opwacht.
Als afsluiter van de dag kunt u tijd in het stadscentrum
doorbrengen : u kunt er shoppen, een kus (zoete specialiteit) uit Malmedy proeven of smullen van een ambachtelijk bereide taart.
Reservering aan de abdij van Stavelot.
www.abbayedestavelot.be - groupe@abbayedestavelot.be
32 (0)80 88 08 78

TIMING

09u45
10u00
11u45
12u15
14u00

Het Malmundarium en het kasteel van Reinhardstein: een
prachtige live-story over de regionale geschiedenis.

TIMING

09u45
10u00
11u45
12u00
14u00
16u30

Onthaal
Rondleiding door het Malmundarium
Vertrek naar het restaurant
2-gangenmenu (exclusief dranken)
Rondleiding door de stad en het huis Villers
Vrije tijd in het stadcentrum

TIMING

10u00
10u30
12u30
14u00
15u00
16u30

Welkom koffie
Begeleid bezoek door het Historisch Museum
«Prinsdom maaltijd»
Begeleide rondrit door de streek met uw bus
Begeleid bezoek door het Malmundarium
Vrije tijd in het stadcentrum

