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De 4 voorna amste mijnsites van Wallonië :  
WerelDpatrimonium van De unesco

Sinds 1 juli 2012 maken de 4 voornaamste 
mijnsites van Wallonië (Grand Hornu 
bij Mons, Bois-du-Luc in La Louvière, Le 
Bois du Cazier in Charleroi en Blegny-
Mine tussen Luik en Maastricht), deel 
uit van de indrukwekkende lijst van het 
werelderfgoed Unesco.

Deze «edele» letters geven een 
hoogwaardige erkenning aan de 
mijnwerkers en alle medewerkers van 
deze technische en menselijke epos, 
voor het ruwe werk dat bestond uit het 
ontginnen van steenkool in onze regio’s. 
De kolenbekken van onze buren van de 

Nord-Pas-de-Calais werd in dezelfde tijd 
erkend.

Deze ontginning heeft onze levenswijze 
bepaald, onze landschappen, onze hele 
maatschappij, zij bracht een verrijkende 
culturele verscheidenheid, en gaf ons 
de mogelijkheid om te groeien tot het 
niveau dat we tot nu toe bereikt hebben.

Het is daarom ook van groot belang om 
deze getuigenis over te brengen naar 
de huidige en toekomstige generaties. 
Men moet weten en begrijpen waar we 
vandaan komen om de wereld waarin we 
leven te leren kennen en om de toekomst 

te kunnen inschatten.

De titel van Wereldpatrimonium 
verplicht ons te werken op heel lange 
termijn, waarin de bovengenoemde sites 
dan ook al hun energie steken.

Wij danken U voor het vertrouwen 
en de ondersteuning die wij 
van U mogen ontvangen.  

De Directie  
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1. Het bezoek aan de steenkolenmijn (1u.45)

algemene voorwaarden p.14

Groepstarieven :
volw. : 11,00 € - Kind. (6-12) : 9,00 € 
sen. (+ 60) : 10,00 €
scHooltarieven : 
leerlingen  ≤ 18 jaar : 9,00 € 
leerlingen  > 18 jaar : 10,00 € 
op aanvraag,  
iedere dag, van 01/02 t/m 30/12/2023  
(gesloten op 24 en 25/12/2023).
leraren en picknicken :  
voorwaarden p. 14. 

«om te snappen moet je zakken !»

De mijn is een zo fascinerende en 
mysterieuze wereld dat twee uren nauwelijks 
volstaan om je dit te vertellen !

Trek je jas aan, zet je helm op, en daal 
met een gids in de liftkooi naar een andere 
wereld. Je woont een voorstelling bij over het 
gebruik van de machines en de ondergrondse 
uitrustingen. Je verneemt alles over het 
dagelijkse leven van de «koempels», hun 
vreugden, hun zorgen, hun angsten en hun 

werkomstandigheden. 

Vervolgens ontdek je de geheimen van 
de sorteer- en wasinstallaties, vanaf de 
aankomst van het mineraal tot zijn vervoer. 
Aanvoerwagons, zeven, laadtrechters, 
systeem van laden en lossen van de 
mijnwagens, zuiveringsproces, wassen 
en opslag : alle behandelingen van de 
kolenwasserij worden u getoond. 

Praktische inlichtingen voor groepen : De bezoeken verlopen afwisselend in het Frans en in het 
Nederlands. Op aanvraag en afhankelijk van de beschikbare gidsen, zijn bezoeken mogelijk 
met Engelse, Duitse, Italiaanse of Spaanse begeleiding. Om u een kwaliteitsbezoek te kunnen 
bezorgen is het aantal bezoekers per groep beperkt. Wij wensen het juiste aantal bezoekers 
op voorhand te kennen om de groepen te kunnen vormen. De ondergrondse rondleiding is 
aangepast voor een gemakkelijk bezoek. 

Een minimum lichaamsgrootte van één meter is vereist om de mijn te bezoeken. De 
enige moeilijkheid is twee trappen af te dalen (130 en 60 treden). De temperatuur beneden 
is ca 15 graden. Een jas en een helm worden u geleend. Het bezoek is ook toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers maar alleen op voorafgaande aanvraag en met aanpassing van de rondleiding. 

Dieren zijn niet toegelaten. 

N.B. : de reservatie voor een bezoek aan de mijn houdt een begeleid bezoek in. Als u exclusief 
voor uw groep een gids wenst te boeken, vragen wij een supplement van 61 € / per gids, te 
reserveren bij de boeking aub. 

Sommigen dalen niet graag af : U kunt gelijktijdig een vrij bezoek aan de permanente 
tentoonstelling reserveren voor de leden van uw groep die niet graag afdalen  
(< 15 pers.) of een begeleid bezoek  van de permanente tentoonstelling (vanaf 15 
pers.). 
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2. De permanente tentoonstelling (1u.)
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Groepstarieven :
volw. : 6,00 € - Kind. (6-12) : 4,00 € 
sen. (+ 60) : 5,00 €
scHooltarieven : 
leerlingen  ≤ 18 jaar : 4,00 € 
leerlingen  > 18 jaar : 5,00 € 
op aanvraag,  
iedere dag, van 01/03 t/m 30/11/2023  
leraren en picknicken :  
voorwaarden p. 14. 

«steenkool, gisteren, vandaag en morgen»

De schacht-Marie is één van de oudste 
mijngebouwen dat werd bewaard in de Luikse 
streek. Het gebouw is van 1849 en is uitgerust 
met een klassieke metalen structuur ook 
genoemd « belle-fleur ».

Het gebouw bergt verscheidene 
uitrustingen die men normaal gezien in een 

mijn tegenkomt : ophaalmachine, ventilatoren, 
lampenzaal, douchezaal, compressoren, 
electrisch onderstation, reddingscentrale, 
klaringbekkens, persluchttank, …

Het bezoek is begeleid. 

uitgezonderd blinden-en  
begeleidingshonden
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3. De biotoop van de steenberg en het  «bomencircuit» (50’)

Groepstarieven :
volw. : 3,00 € - Kind. (6-12) : 2,00 € 
sen. (+ 60) : 3,00 €
scHooltarieven : 
leerlingen  ≤ 18 jaar : 2,00 € 
leerlingen  > 18 jaar : 3,00 € 
op aanvraag,  
iedere dag, van 01/03 t/m 30/11/2023  
leraren en picknicken :  
voorwaarden p. 14. 

Hoe ontstaat er leven op een hoop stenen ?

Welke zijn de pioniers soorten die de 
punten zonder leven koloniseren om zo de 
grond voor te bereiden voor de toekomstige 
biodiversiteit. Waarom brand een steenberg ?   
Jullie vinden al deze antwoorden op deze 
vragen en nog vele andere tijdens de 
wandeling van de “biotoop van de steenberg” 
dank zij didactische meertalige panelen en 
in de mate van mogelijk via audiogidsen, 
evenens meertalig.

Het parcours biedt ook een botanische 
ontdekking door het “bomencircuit” dat 
gelijktijdig met de “biotoop van de steenberg” 
kan beleefd worden.

De wandeling rond de steenberg +/- 1 km 
kan zich vervolledigen door tot op de top te 
gaan door middel van een trap met 204 treden

algemene voorwaarden p.14
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4. De rondrit met het toeristentreintje (50’)

Groepstarieven :
volw. : 6,00 € - Kind. (6-12) : 4,00 € 
sen. (+ 60) : 5,00 €
scHooltarieven : 
leerlingen  ≤ 18 jaar : 4,00 € 
leerlingen  > 18 jaar : 5,00 € 
op aanvraag,  
iedere dag, van 01/03 t/m 30/11/2023  
leraren en picknicken :  
voorwaarden p. 14. 

«ter ontdekking van het land van Herve»

Aan boord van prachtige toeristentreintjes, vertrekt u vanuit Blegny-Mine om de boomgaarden 
van het Land van Herve en de oude stad van Dalhem te ontdekken. Laat u inspireren door de rust 
en de schoonheid van dit prachtige landschap. 

   uitgezonderd blinden- en begeleidingshonden. 

algemene voorwaarden p.14



5. De dagkaarten
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Groepstarieven :
5a en 5B : volw. : 15,00 € 
Kind. (6-12) : 10,00 € 
sen. (+ 60) : 13,00 €
5c : volw. : 16,00 € - Kind. (6-12) : 11,00 € 
sen. (+ 60) : 14,00 € 
 
Groepen op aanvraag,   
iedere dag, van 01/03 t/m 30/11/2023.  
 
 

 

scHooltarieven : 
5a en 5B leerl. ≤ 18 jaar : 10,00 € - 5c : 11,00 € 
5a en 5B leerl. > 18 jaar : 13,00 € - 5c : 14,00 € 
Groepen op aanvraag,   
iedere dag, van 01/03 t/m 30/11/2023.  
leraren en picknicken :  
voorwaarden p. 14.  
 
tijdens het seizoen geven de 
gecombineerde tickets gratis toegang tot 
de scholen en de minigolfbaan.
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profiteer van de kortingstarieven van de gecombineerde programma’s :

5.A. De dagkaart «Blegny-mine» (3.u.) : het bezoek aan de steenkoolmijn +  
     het begeleid bezoek van de permanente tentoonstelling.

5.B. De dagkaart «Dalhem-Blegny» (3.u.) : het bezoek aan de steenkoolmijn  
     + de rondrit met het toeristentreintje.

5.C. De reuze dagkaart (5.u.) : het bezoek aan de steenkoolmijn + het begeleid bezoek  
      van de permanente tentoonstelling + de rondrit met het toeristentreintje 



 Het groepsverblijf 

Het groepsverblijf van Blegny-mine 
voor groepen, scholen en verenigingen :

Naast Blegny-Mijn is een verblijfscentrum 
geopend. Deze moderne verbijfplaats 
voor groepen heeft een capaciteit met 58 
bedden, 28 twee-persoonsslaapkamers met 
TV, telefoon op aanvraag, badkamer (met 
WC en douche) en 2 single kamers. Deze 
2 kamers zijn ook speciaal ingericht voor 
rolstoelgebruikers. Men heeft de keuze 
tussen enkel overnachten of overnachten met 
pension. Deze structuur past uitstekend voor 
het verblijf van school- en sportieve groepen. 
Ter plaatse vindt men talrijke accomodaties, 
zoals een wasserij, zalen voor kinesitherapie, 

ontspanningsruimte met tafelvoetbal 
en tafeltennis, afgesloten parkeerplaats. 
Klaslokaal beschikbaar in Blegny-Mine.

een groene omgeving in de buurt :

voetbalinfrastructuren van hoog  
niveau : een synthetisch en een 
halfsynthetisch voetbalterrein, kleedkamers, 
cafetaria, cursus-zalen; 

tafeltennisinfrastructuren, 
vechtsportenzaal, petanque;

speelpleinen, ontspanningspark 
met vijvers, volieres en dierenpark, 
wandeltochten, ..... 

Tarieven/pers. 
  (geldig t/m 30/06/2023) Kind   Volw. - Seniors  (+ 60 jaar)  
  (Groepen min. 15 pers.) (tot 12 jaar)  en Jong (+ 12 jaar)

                                                                                          

Single kamer 37,50 € 42,50 €

Tweepersoonskamer 47,00 € 53,00 €

Ontbijt 4,20 € 7,20 €

Comfort ontbijt 6,60 € 12,00 €
  
Hoofgerecht-dessert  7,80 € 11,50 €
 
Menu 3 gangen 9,30 € 13,70 €

Mogelijkheid tot meerdere andere maaltijdplannen: neem contact met ons op.

informaties : 

Het centrum ligt aan de achterzijde van het 
domein van Blegny-Mine,  
rue de la Belle Fleur 3,  - B-4670 Blegny 

Tel. :  
D.L. :+32 (0)4/237.98.77  
Algemeen : + 32 (0)4/387.43.33 
Fax : +32 (0)4/387.58.50  
domaine@blegnymine.be - www.blegnymine.be 8
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1. streekmenu : 22,30 €

Eierschotel met gekookte Aubel ham,  
Val Dieu kaas, gegrilde toast 

***** 
Fricassee van gevogelte met cider, 

Pomme paillasson,  
Tomaat en gegrilde witloof 

***** 
Gekookte peer van Saint Remy, warm geserveerd, 

Vanille ijs

2. streekkazenplank : 18,00 €  
met een Mijnwerkersbier of een Hèrtcheûsebier (33 cl)

 3. Gehaktballen op luikse wijze : 16,30 € 
met frieten van het huis en een Jupiler-bier (30 cl) of 1 soft (25 cl)

4. menu voor scholen (tot 12 jaar) : 10,50 €
1 gehaktbal met tomatensaus + frieten + 1 fruitsap of 1 soft 

les menus groupes à Blegny-mine

De kok en zijn suggestie’s :

in de gezellige sfeer van onze vier smulplaatsen zullen de lekkerbekken van de heerlijke streeksmenu’s kunnen genieten..

De brasserie «le puits sans Faim» : 120 zitplaatsen en 60 op het ter-
ras. Kleine restauratie, dagschotels en suggesties.

De polyvalente zaal : 330 zitplaatsen (voor banketten of pick-nick)voor groepen : 160 zitplaatsen in het groepsrestaurant  
(zelfde openingstijden als de mijn).

Het restaurant «le chalet» : 70 zitplaatsen voor families

De menu’s (min. 15 pers.)

Groepsmenu’s in Blegny-mine
tarieven geldig t/m 30/06/2023 

algemene voorwaarden p.14
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om u een snelle bediening te versekeren 
vragen wij u uw keuze te beperken tot 
éénzelfde menu voor de hele groep  
(zie de voorwaarden op p. 14). 

Deze menu’s worden enkel opgediend in 
het groepsrestaurant van Blegny-mine. 
De ontbijten en de vieruurtjes worden 
opgediend in de brasserie «le puits sans 
faim» of in de polyvalente zaal volgens 
het aantal personen. 

smakelijk ! 

Rapers-menu

Krul salade Liégeoise met spek 

Toast met zachte Herve kaas

*****

Blinde vinken met uien 

En met bruin Val Dieu bier  

Aardappelkroketten, Clamar tomaat

*****

Flan Liégeois

29,00 €

Briquet-menu

Roomsoep van het moment 

*****

Gegrilde kippenbout met 

champignons 

Trio van seizoensgroenten

frietjes 

*****

Appel bladerdeeg met crème anglaise

18,50 €

Sleperes-menu

Carpaccio van Ardeense ham, 

Gepocheerde peer in cider 

Salade met honingvinaigrette

*****

Luikse potée met prei 

Gegrilde  spek en worst  

Gegrilde tomaat 

*****

Luikse platte kaas met appels, 

Gegrilde amandelen

23,00 € 

Mijnwerkers-menu

Ovenschoteltje van Val Dieu kaas 

warm geserveerd 
Toast met knoflook 

*****

Varkensfilet gebraden op lage 

temperatuur 

Aubel siroop saus, aardappelpuree 

Duo van gekonfijte wortelen

*****

Echte Luikse koffie 

Duo van koekjes

25,00 €

Opzichters-menu

Loempia van witte en zwarte worst 

op een bedje van appels, 

Mesclun salade

*****

Carbonnade van runds 

En kersen in siroop 

Fijn gestampte aardappelen 

Gestoofde witloof

*****

Bouquette Liégeoise 

Vanille ijs quenelle

25,50 €

menu’s voor Groepen (min. 15 pers.). tarieven GelDiG t/m 30/06/2023

streeK-aperitieven

Mijnwerkersbier / Sleperesbier 4,00 €

Kir van Trembleur (appel-cassis cider)  4,00 €

ontBijten

Koffie + croissant + jam 5,00 €

Koffie + 2 piccolo-broodjes 
(kaas van Val-Dieu en rauwe ham van Aubel) 6,00 €  
Koffie naar believen                                                        + 1,50 €

vieruurtje

Koffie met een stuk taart (rijs of appel) 7,00 €

      

streeKKoFFietaFel

Dagsoep, 3 soorten brood, assortiment van vleeswaren 
(barbecue ham, salami, Aubelse paté), 2 soorten kaas («Pain du 
Val-Dieu» en «Bouquet des Moines»), boter, jam, chocopasta, 
koffie of thee, het geheel geserveerd in buffetvorm. 16,50 € 

DranKen

Soft (25 cl) of Jupiler (25 cl) 2,50 €

Koffie 2,50 €

1/2 wijn           13,00 €

vast BeDraG DranKen

Kir van Trembleur + 1/4 wijn + koffie 12,50 € 

Supplement 1/4 water                                                   + 1,50 €  

algemene voorwaarden p.14
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alGemene conDities : 
- Prijzen geldig tot 30/06/2023 voor groepen met minimum 30 pers en max. 80 personen.
- Buiten speciale afspraken, gepreciseerd in het reservatie document, aankomst van de 
deelnemers tussen 11u45 en 12u30 ‘s middags en tussen 18u15 en 19u ‘s avonds .
- Het juiste aantal maaltijden moet gekend zijn ten laatste 48 uur op voorhand.
Na deze tijdslimiet worden de gereserveerde maaltijden aangerekend.
- Een voorschot van 30 % van het bedrag wordt gevraagd. Saldo te betalen  
30 dagen factuurdatum.
- Eénzelfde menu voor de hele groep.
- Reservatie ten minste 15 dagen op voorhand
contact : Mh. Wouters - Tel. : +32 (0)4 387 43 32 - Fax : +32 (0)4 387 58 50
domaine@blegnymine.be - www.blegnymine.be

a. smullen ondergronds

  speciaal voor bedrijven en groepen van volw. en senioren

algemene voorwaarden p.14

B. De aperitief mijnen

Reservatie noodzakelijk : T : 04/387 43 33 - domaine@blegnymine.be 

 
Deaangepaste wijnen hebben 

een kwaliteit van “vin de pays”.

Mogelijkheid om de formule

te upgraden met schuimwijn of

champagne als aperitief, wijnen

met een kwaliteit “superieur”
tijdens de hoofdschotel, 

eenepersonaliseerd geschenkje,enz.

ontdek de sfeer van een authentieke mijn 
op een originele wijze

Principe :
Na het welkomst-drankje, ontdek in 
kleine groepjes, samen met een gids, de 
ondergrondse galerijen van Blegny-Mijn 
onderbroken door smul haltes. Daarna wordt 
de maaltijd bovengronds vervolgd in het 
restaurant “Le Chalet”.

Capaciteit : 30 tot 80 personen.
Programma mogelijk : Van 01/02 t/m 
30/12/2023 (gesloten op 24 en 25/12/2022),  
’s avonds en overdag volgens de perioden

Formule à la carte :
Aperitief van de streek 

**** 
Keuze uit twee koude aperitief glaasjes5 

+ aangepaste wijnen 
**** 

Keuze uit één warm aperitief glaasje5

+ aangepaste wijn
****

Trou minier
****

Hoofdschotel in het restaurant “Le Chalet”
+ twee glazen wijn inbegrepen

****
Nagerecht en koffie

5 Keuze uit koude en warme verrines op onze 
website www.blegnymine.be-Bezoek voor groepen.
Souvenir glas aangeboden.
Tarief (geldig t/m 30/06/2023)
30 - 80 pers.: 80 € /pers.  
btw inbegrepen 

Beleef  een buitengewone ervaring met 
een begeleid bezoek en proeverijen !

Blegny Mine stelt U een uitzonderlijke 
activiteit voor : de ontdekking van de 
ondergrondse galerijen van Blegny-Mine op 
-30 en -60 meter verlicht met individuele 
lampen !  

Deze speciale ervaring wordt bovendien 
afgewisseld door twee 
gastronomische haltes 

waar U onze streekproducten zoals kazen, 
fijne vleeswaren en speciale bieren( het 
mijnwerkersbier en sleperesbier) kunt 
proeven.

Programma mogelijk : 
Van 01/02 tot 30/12/2023 (gesloten op 24 en 
25/12). 
Aankomst tussen 17 u. en 18 u. Duur : 2 u. 
Voor groepen van min. 20 pers. en max. 80 
pers. 

Reservatie ten minste 15 dagen op voorhand            
Tarief (geldig t/m 30/06/2023) :  

28 € / p.p omvat  het begeleid bezoek van de 
mijn met individuele lampen en twee haltes 
in de mijn met een degustatie van kazen 
en fijne vleeswaren  en ook mijnwerkers-en 
sleperesbier. 

Mogelijkheid om een maaltijd te 
nuttigen na het bezoek in het restaurant  
«Le Chalet»  (04/387.56.16).
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De auditorium

Blegny-mine, een uitzonderlijke site voor uw seminarie  
of personeelsfeest !

De technische hallen

onze vergaderzalen onze ruimte voor mobiele structuren

algemene voorwaarden p.14

u wilt een seminarie, een personeelsfeest 
of een presentatie organiseren … ? u 
wenst uw relaties en clienteel in een heel 
bijzonder kader te ontvangen ? 

Denk aan Blegny-mine.

Wij stellen u twee unieke en sfeervolle 
mogelijkheden voor :

ons domein : Een uitzonderlijke 
plaats waar gezelschappen tot 1.500 
personen kunnen worden ontvangen. 
Een met grote manifestaties ervaren 
traiteurs-service is ter beschikking.  
 

Ons domein beschikt over :
- een polyvalente zaal (330 zitplaatsen)
- twee restaurants met respektievelijk 
160 en 70 zitplaatsen
- twee hallen die de gelegenheid bieden 
om uw presentatie te organiseren of 
waar voor  700 personen maaltijden 

kunnen worden verzorgd en waar-
naast nog een party-tent kan worden 
opgesteld voor nog eens 450 personen
- een vergaderzaal voor max. 70 pers.
- een vrije ruimte voor z.g. bewegende 
structuur. 
- een ruime parkeerplaats.
- een auditorium van 200 plaatsen.
- een overnachtingsmogelijkheid met 58 
bedden in 30 kamers.
- een feesttent van 280 m²

En niet te vergeten leveren wij u talrijke 
ideeën om van uw manifestatie een 
absoluut succes te maken ! 

contact :
Mijnheer Wouters
Tél.: 0(032)4/387 43 32 -  
Fax : 0(032)4/387 98 28
domaine@blegnymine.be 
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    Groepstarieven 2023

Groepen op aanvraaG (min. 15 betalenden)

prijZen in € per persoon.

Volw. Kind. (6-12) 
Leerl. ≤ 18

Sen. (+ 60)
Leerl. > 18

De basisprogramma’s

1. Het begeleide bezoek van de steenkoolmijn 
Duur : ± 1 u. 45 (gids inbegrepen) 
Groepen op aanvraag, iedere dag van 01/02 t/m 30/12/2023 5

Bezoek in het Nederlands om 9.30 u., 10.30 u., 11.30 u., 13 u., 14 u., 15 u. en 16 u.

11,00 € 9,00 € 10,00 €

2. De permanente tentoonstelling - Begeleid bezoek - Duur : ± 1.uur.  
Groepen op aanvraag, iedere dag van 01/03 t/m 30/11/2023.

Doorlopend bezoek van 9 tot 17.00 u (laatste vertrek).

6,00 € 4,00 € 5,00 €

3. De biotoop van de steenberg - Duur : ± 50 minuten 
Groepen op aanvraag, iedere dag van 01/03 t/m 30/11/2023. 

3,00 € 2,00 € 3,00 €

4. De rondrit met het toeristentreintje - Duur : ± 50’. 
Groepen op aanvraag, iedere dag van 01/03 t/m 30/11/2023. 
Vertrek om 12.30 u., 13.30 u., 14.30 u., 15.30 u. en 16.30 u. 

6,00 € 4,00 € 5,00 €

De dagprogramma’s

5. De  dagkaarten

A. De dagkaart «Blegny-Mine» : de mijn + de permanente tentoonstelling 15,00 € 10,00 € 13,00 €

B. De dagkaart «Dalhem-Blegny» : de mijn + het toeristentreintje 15,00 € 10,00 € 13,00 €
C. De reuze dagkaart : de mijn + de permanente tentoonstelling
+ het toeristentreintje  

16,00 € 11,00 € 14,00 €

a, B en c : Groepen op aanvraag, iedere dag van 01/03 t/m 30/12/2023.
5 behalve op 24 en 25/12/2023 

prijZen per persoon in € Volw. Kind. (6-12) Sen. (+ 60)
Juniors (13-18)

1. Het begeleide bezoek aan de mijn : 
(de permanente tentoonstelling en de biotoop van de steenberg inbegrepen) 
Duur : ± 1 u. 45 uur, permanente tentoonstelling 1 u., biotoop ± 50’ 
- weekends en feestdagen van 18/02 t/m 12/11/2023 ;
- door de week van 01/05 t/m 08/09/2023.
Extra openingsuren door de week :
- tijdens de Krokusvakantie : van 20/02 t/m 24/02/2023 ; 
- tijdens de Paasvakantie:  van 03/04 t/m 14/04/2023 ;
- tijdens de Herfstvakanties : van 30/10 t/m 03/11/2023. 

Begeleid bezoek in het NL om 11.30 u., 14.00 u. en 16.00 u.
Van 01/07 tot 31/08/2023, extra begeleide bezoeken (zie www.blegnymine.be)

15,00 € 11,00 € 13,00 € 

In de winterperiode, ingekort tarief en programma : het bezoek aan de mijn (± 1u.45) 
- de week-ends en feestdagen van 04/02 t/m 12/02, van 18/11 t/m 17/12/2023 en tijdens 
de Kerstvakantie van 26/12 t/m 30/12/2023.

13,00 € 9,00 € 11,00 €

2. De rondrit met het toeristentreintje :  duur ± 50’ 
Vertrek om 13.30 u., 14.30 u., 15.30 u. en 16.30 u

6,00 € 5,00 € 6,00 €

3. De dagkaart  «Dalhem-Blegny» : de mijn + het toeristentreintje  
+ de biotoop van de steenberg .

18,00 € 13,00 € 16,00 €

4. De reuze dagkaart  : de mijn + de permanente tentoonstelling + het 
toeristentreintje + de biotoop van de steenberg (aankomst ten laatste om 11.30 u.).
Programma’s 2, 3 en 4 :
- de weekends en feestdagen van 01/04 t/m 12/11/2023 ;
- door de week van 01/05 t/m 12/05 en tijdens de Zomervakanties  
van 01/07 t/m 31/08/2023 ;
- op woensdag van 17/05 t/m 06/09/2023.

19,00 € 13,00 € 17,00 €

5. Formule «all in» (reuze dagkaart + dagschotel + 4 dranken) 
Zelfde openingsperiode als de reuze dagkaart.

39,00 € 30,00 € 37,00 €
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toegang voor minDer-valiDen :  
 
- Het bezoek is ook toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers maar alleen op 
voorafgaande aanvraag en met aanpassing 
van de omloop.
- Naast de brasserie is er een aangepast 
toilet voor minder-validen.
- Blinde-en begeleidingshonden zijn 
toegelaten behalve voor de mijn  
(bijzonder kader).

6 Meer op onze website
www.blegnymine.be/nl/

algemene-condities 

Bezoeken : Hoe kan men reserveren ?

Hoe kan men reserveren ? (uitreksel van onze algemene verkoopvoorwaarden)6

algemene voorwaarden
«BeZoeKen»

Een minimum lichaamsgrootte van 
één meter is vereist om de mijn te 
bezoeken. Voorafgaande reservering is 
noodzakelijk voor groepen van minstens 
15 betalende personen. Het beginuur 
van de aktiviteiten wordt vastgesteld in 
overleg met de groepsverantwoordelijke 
en moet gerespecteerd worden. De 
groepsprijs is van toepassing vanaf 
15 betalende bezoekers. De betaling 
zal kontant, per Maestro, Visa/
Mastercard of per Bancontact door de  
groepsverantwoordelijke gebeuren, 
behoudens anders overeengekomen en 
vermeld op het reservatie-formulier. 
Indien een groep zich aanmeldt met 
minder personen dan voorzien, zal 
de prijs van het aantal personen van 
de reservatie geëist worden, behalve 
indien Blegny-Mine vzw 48 uur op 
voorhand van de wijziging verwittigd 
werd. Na deze periode mag het aantal 
gefactureerde bezoeken niet minder 
zijn dan 90% van de reservering, zonder 
onder het minimum te komen om als 
groep te worden beschouwd.
Geleidehonden zijn toegestaan met 
uitzondering van het mijnbezoek. 

Gratis toegang 
«BeZoeKers»

GROEPSREIS : de verantwoordelijke 
van de groep is gratis. Voor kinderen 
onder de 6 jaar wordt gratis toegang 
verleend enkel indien ze begeleid zijn 
door leden van hun familie.

CHAUFFEURS : genieten van gratis 
toegang en een maaltijd (dagschotel of 
maaltijd identiek aan die besteld door 
de groep).

SCHOLEN : De leerkrachten krijgen 
een gratis entreekaart met een max. 
van 1/20 betalende leerlingen. De 
bijkomende leraren betalen het tarief 
van de leerlingen.

algemene condities
«restauratie»

1. Buiten speciale manifestaties, staat 
onze polyvalente zaal (330 zitplaatsen) 
ter beschikking van de scholen voor 
de picknick. Profiteer van voordelige 
tarieven door uw drankje of picknick 
voor uw aankomst te reserveren (te 
betalen tegelijk met de bezoeken). 
- 1 blikje soft 20 cl (in een 
herbruikbare beker) : 1,25 €  
- 1 blikje 33 cl : 2,50 €  

- 1 portie frieten met saus : 3,10 € 
- 1 portie frieten met saus 
met fricandelle : 4,75 € 
- Picknick formule : een leuke rugzak 
inclusief 1 broodje lokale ham/kaas, 
een ambachtelijk fruitsapje en een stuk 
fruit: 7,00 €

2. De menu’s zijn enkel geldig 
op aanvraag minstens een week op                 
voorhand en voor een minimum van 
15 personen. Een reservatieformulier 
wordt opgesteld voor elke aanvraag en 
zal dienen als reserveringsbewijs.

3. Om u een snelle bediening te 
verzorgen, vragen we u om uw keuze te 
beperken tot één menu voor de hele groep.

4. Het aantal gereserveerde menu’s 
mag tot 48 uur vóór de voorziene datum 
gewijzigd worden. Indien  deze termijn 
overschreden wordt, zal min. 90% van 
de gereserveerde menu’s in rekening 
gebracht worden en 100 % voor buffetten 
en de menu’s op de boot.

 5. Al onze prijzen zijn dienst en BTW 
inbegrepen.

6. De verantwoordelijke van de groep 
krijgt een gratis maaltijd evenals de 
buschauffeur.

Kies één of meerdere mogelijke data voor uw excursie, uw 
programma en het bezoekuur. Stel het aantal deelnemers vast, 
de groepsmenu en zorg ook voor een vervoermiddel. Neem 
dan gewoon contact met onze reservatiedienst - op nummer 
0(032)4/387.43.32. of via mail : domaine@blegnymine.be. 

We stellen samen uw dagprogramma op (wij spreeken 
Nederlands). Nadien krijgt u per post, per fax of per e-mail een 
reservatieformulier met alle gegevens. Na controle, stuurt u 
gewoon een ondertekend exemplaar terug als bevestiging.
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Bruxelles/Brussel

E42/A15 

Paris/Lille/Namur
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BLEGNY-MINE

Maastricht

Aachen

Verviers

Seraing

LIEGE

36

2

Tél.: +32 (0)4/387 43 32
domaine@blegnymine.be - www.blegnymine.be

Rue Lambert Marlet, 23 - B 4670 Blegny
www.facebook.com/blegnymine 

GPS : N 50.68618 - E 5.72381.Met de steun van de Provincie Luik, van het Commissariaat 
Generaal voor Toerisme van het Waalse Gewest en van EFRO
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BleGnY-mine
Een ruime parkeerplaats, drie speeltuinen, een 
ontspanningspark met volieres en kleine dieren en 
talrijke manifestaties het hele jaar door.

Autosnelweg E40 - A3, afrit  36,  bruine 
richtingaanwijzers «Blegny-Mine» 
volgen OF E25 - A2, afrit 2, richting 
Dalhem, daarna Blegny volgen tot de 
bruine richtingaanwijzers  
«Blegny-Mine».

Bestemming Luik-Paleis, vervolgens de  
TEC Bus nr. 67.
   
Buslijn nr. 67 Luik (Place Saint-Lambert) 
- Dalhem. Halte op 200 m. van  
Blegny-Mine.

  Parking voor bussen en mobihomes 
  (met faciliteiten) 

een Gastvrije plaats ...

... en maKKelijK te BereiKen


