
R E S E R V E R I N G S 

F O R M U L I E R 

GROEPSBEZOEK 

V O E R S T R E E K

Datum bezoek:

Naam:

Adres:

E-mail:

Tel. nummer:

Aankomst aan het kerkplein in ’s-Gravenvoeren om: 

(uw gids of begeleider stapt hier op de bus)

Einde van het bezoek is voorzien omstreeks:

Vermoedelijk aantal deelnemers:

Programma met keuze uit:

Uitstap Capaciteit Duur Prijs Om:

Rondrit door de Voerstreek en omgeving met korte  
uitstapjes + vrij bezoek aan het Amerikaans militair  kerkhof  
te Hendrik-Kapelle en/of de abdijsite van Val-Dieu.

- min. 2 uur - uur

Videovoorstelling “Voeren een symfonie”: Becommenta-
rieerde film over de streek, zijn natuur, zijn inwoners en  
bezienswaardigheden.

max. 50  
personen

ca. 25 
min.

€ 10,00 tot 10 pers. 
€ 20,00 tot 20 pers. 
€ 30,00 / 21-50 pers.

uur

Videovoorstelling “Over dassen en andere Voerenaren” max. 50  
personen

ca. 25 
min.

€ 10,00 tot 10 pers. 
€ 20,00 tot 20 pers.
€ 30,00 / 21-50 pers.

uur

Rondleiding door de cartografische/historische en na-
tuur-educatieve tentoonstellingen o.b.v. een officiële gids.

max. 20  
personen ca. 1 uur € 25,00/groep uur

Vrij bezoek aan de cartografische/historische en  
natuur-educatieve tentoonstellingen (min. 3 weken  
vooraf te melden).

max. 50 
personen - gratis uur

Begeleide wandeling van: 2, 3 of meer uren. - ............ zie tarieven gidsen uur

Overlevingstechnieken. Op pad met wandelkaart en 
kompas. Je leert over eetbare planten, maakt een vuurtje 
en bouwt samen een shelter om te schuilen. Bedenk al-
vast een strijdkreet of lied voor de groep!

max. 25 
personen/gids min. 2u zie tarieven gidsen uur

Teambuilding. Je helpt elkaar met het beklimmen van 
hellingen, overwinnen van hindernissenparcours, het 
oplossen van vragen... Ideaal voor scholen, bedrijven of 
vrienden om samenwerking te stimuleren.

max. 25 
personen/gids min. 2u zie tarieven gidsen uur

Avonturen voor kleine helden. Op een speelse manier 
leer je de natuur ervaren met al je zintuigen. Je krijgt uit-
leg over dieren, fossielen, planten... Misschien leer je wel 
vuur maken met vuursteen en andere materialen.

max. 25 
personen/gids min. 2u zie tarieven gidsen uur

Boerengolf in Teuven. Openluchtspel voor jong en oud. 
Heuvelachtig parcours van ca. 2,5 km. (incl. drankje en 
biokaas) Er kan in de loods ook boerenbowling gedaan 
worden. Een leuk alternatief bij slecht weer!

- 1 à 1u30
€ 4,00/pers. tot 11j.
€ 8,00/pers. vanaf 

12j.

uur

Bezoek aan de viskwekerij van de Commanderie in 
Sint-Pieters-Voeren. (Gesloten op maandag)

min. 20 
personen ca. 1 uur € 4,50/pers. incl. 

degustatie
uur

Bezoek aan tuin “Schopsheim” te ‘s-Gravenvoeren.  
(Siertuinen in natuurgebied) van juni tot 1 november. - - € 5,00/persoon uur



Bezoek aan het Pomoenologisch onderzoekscentrum 
(appelwijn) “Kelders i genne Pley” te ‘s-Gravenvoeren.

max. 25 
personen ca. 1 uur € 5,00/persoon uur

Bezoek aan wijndomein “De Pietershof” te Teuven.  
Proeverij en rondleiding door de wijngaard.

12 - 20  
personen - € 12,50/persoon uur

Bezoek aan wijndomein “Crutzberg” te Sint-Martens- 
Voeren. Proeverij en rondleiding door de wijngaard.

min. 10  
personen - € 11,50/persoon uur

Bezoek aan wijndomein “Zwaeneberg” te Sint-Pieters- 
Voeren. Proeverij en rondleiding door de wijngaard.

min. 10  
personen

- € 12,50/persoon uur

Bezoek aan de imkerij-potterie “Potpourri” te  
‘s-Gravenvoeren. - ca. 1u30 op aanvraag uur

Bezoek aan imkerij “Beelicious” te Remersdaal. max. 20  
personen ca. 1 uur € 6,00/persoon uur

Bezoek aan de slakkenkwekerij “Sint-Heribertus” te  
Remersdaal (van 1 mei tot half oktober).

8 - 20
personen ca. 1u30 € 3,50/pp. incl. de-

gustatie. uur

Bezoek aan ambachtelijke stroopstokerij te Sint- 
Pieters-Voeren. (van eind september tot half december)

max. 25 
personen ca. 1 uur op aanvraag uur

Bezoek aan wijndomein “De Planck” te Slenaken.
Proeverij en rondleiding door de wijngaard.

min. 12
personen - € 12,50/persoon uur

Bezoek aan de brouwerij “Brasserie du Val-Dieu”.  
Gesloten op zondag.

min. 12 
personen 1u15 € 100,00 < 15 pers. 

€ 7,00pp. > 15 pers. uur

Bezoek aan de ambachtelijke stroopstokerij te Aubel.
Gesloten op zondag. - ca. 1 uur

€ 40,00/groep
groep >20 pers.  

€ 2,00/pp.
uur

Workshop Pottenbakken - Keramiek
Workshop Mergelhouwen
Creatief bij de kunstenaar

tot 12 p. € 125,00 - vanaf 13 p. + € 12,50/pp. extra
min. 12 pers. max 20 pers.  € 5,00/pp. incl. materiaal.

vanaf € 12,50/pp. Duur 2 uur. 
uur

Maaltijden

Koffie of frisdrank bij aankomst in:

middag en/of avondeten in:

om uur

om uur

Gelieve maaltijden altijd zelf te reserveren! Zie www.voerstreek.be voor een overzicht van de horecazaken.

Tarieven 2018

Administratiekosten op voorhand te storten 

op rekeningnummer: BE45 7353 5420 5689 

(BIC: KREDBEBB)

Gidsen/Streekkenners: de dag zelf contant te betalen, samen 

met het bedrag voor de bedrijfsbezoeken of activiteiten.

€ 60,00/groep voor de eerste twee uur

€ 85,00/groep  voor 3 uren

€ 120,00/groep voor een volledige dag.

Gelieve 1 exemplaar van dit formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen of te 

mailen naar volgend adres:

Toerisme Voerstreek vzw 

Pley 13, 3798 ‘s-Gravenvoeren (Voeren) 

info@voerstreek.be (handtekening & datum)

€ 5,00/groep


