Lantin, postdatum,

Aan de heren autocaristen,

VZW « Les Amis du Fort de Lantin » en de Coöperatieve « Vin de Liège », met de ondersteuning
van het huis van Toerisme van de Basse-Meuse, stellen U een culturele en recreatieve dag voor
op hun recreatiedomein.
‘S ochtends, verwelkomt het fort van Lantin U voor een rondleiding met gids van het fort of een
begeleide rondleiding in het museum van de telefonie, zonder het museum van de kunst in de
loopgraven, het 360° panorama en de champignonnière te vergeten.
In de namiddag, bieden de wijnkelder en de wijngaarden van « Vin de Liège » u een aangename
ontspanning met een rondleiding van de productie site en een degustatie.
Er is parking voorzien aan de twee gebouwen die heel gemakkelijk toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit.
Het complete programma « Une journée en Basse-Meuse » kunt u aan de achterzijde terugvinden.
In de hoop dat dit programma U interesseert danken wij U bij voorbaat voor een toekomstige
samenwerking.

Comité van « Les Amis du Fort de Lantin »

ASBL « LES AMIS DU FORT DE LANTIN »
Rue de Villers, 1 4450 LANTIN
Tél/fax: 00 32 (0)4 246 55 44
lesamisdufortdelantin@edpnet.be
www.fortdelantin.be
Bankrekening : BE06 6342 9471 0122
T.V.A.: BE 0420 587 347

SCRLFS Vin de Liège
Rue Fragnay 64, 4682 HEURE-LE-ROMAIN
Tél: 00 32 (0)4 344 00 14
info@vindeliege.be
www.vindeliege.be
Bankrekening : BE60 0688 9219 0970
T.V.A.: BE 0832 429 749

Contactpersoon : Josiane Wiomont
GSM : 00 32 (0)497 23 85 69
Mail : josiane.wiomont@outlook.be

Contactpersoon : Hubert Peugnieu
GSM : 00 32 (0)475 65 32 18
Mail : hubert.peugnieu@vindeliege.be

Een dag in de Basse-Meuse
(Fort de Lantin – Vin de Liège)
09 u 00 : Aankomst in Lantin (Juprelle)
Ontvangst aan de fort met ontbijt (1 croissant + koffie)
(indien geen ontbijt, onthaal om 10 u 00)
10 u 00 : Vertrek van bezoeken
(programma gekozen door deelnemers, aangepast in functie van de deelnemers)
– Klassiek bezoek met audio-gids (± 1 u 30) (niet voor rolstoelgebuikers, trappen)
– Gepersonaliseerde visite met gids (± 1 u 30) (Voor iedereen toegankelijk)
– Visite van het 360° panorama en reliëf (± 20 min) (niet voor rolstoelgebruikers)
			 Bataille de Liège van 31 juli 1914 tot 19 augustus 1914 beleefd in het Fort van Lantin
– Bezoek van het museum van de loopgravenkunst (± 20 min) (Voor iedereen toegankelijk)
			 Privécollectie van obussen van Professor Halleux
– Bezoek van de museum van de telefonie (± 1 u 30) (Voor iedereen toegankelijk)
			 Van de geboorte van de telefonie tot vandaag de dag
– Bezoek van de oesterzwammen cultuur (± 20 min) (Voor iedereen toegankelijk)
12 u00 : Middagmaal
Vrijblijvend aperitief (betalend)
Complete maaltijd : Voorgerecht - hoofdschotel - Dessert met koffie
Unieke menu naar de wensen van de groep
14 u 30 : Vertrek naar Heure-le-Romain (Oupeye)
15 u 00 : Ontvangst aan de Coöperatieve
Presentatie van de Coöperatieve « hun idee van projectrealisatie ».
Volledig bezoek van de wijnkelder : kuip, vatenkelder, winkel.
Uitleg over de verschillende vinificatietechnieken en het kweken van de wijnstok.
Toegelichte wijndegustatie van een selectie van onze wijnen. (± 1 u 30)
Inbegrepen optie :
Mogelijkheid tot een bezoek van één van onze percelen en dit in functie van het weer
en/of interesse van de deelnemers. (Wandeling van ± 1uur)

Tarieven Fort de Lantin
Ontbijt : 2 €
Maaltijd : 18 € (dranken niet inbegrepen)
Prijs bezoek : 5 €

Tarief Vin de Liège

Bezoek en degustatie: 15 €

