Bezoek het wijndomein Entre-Deux-Monts
Hieronder ziet u de vier mogelijke bezoeken van maandag t.e.m. zaterdag en de prijzen (gids
inbegrepen). Deze zijn allemaal op voorhand te reserveren via info@entre-deux-monts.be.
Minimum 15 personen per groep ofwel betaalt u een forfait.
Ieder type bezoek bestaat uit een degustatie en bedrijfsfilm in de degustatiezaal met zicht op de
vinificatieruimte en de prachtige wijngaarden. Bij mooi weer: ontdek ons terras met verrekijker en
panoramisch bord!
Type bezoek

Omschrijving

Prijs p.p. Duur

Blitz bezoek

Bedrijfsfilm en degustatie van twee wijnen.

€ 6*

45 min

Standaard bezoek

Wandeling met gids in de wijngaard, bezoek vinificatieruimte,
bedrijfsfilm en degustatie van drie wijnen.

€ 8**

1u15

Standaard plus

Idem als standaardbezoek + voor éénieder 1 fles Zientje om
thuis na te genieten. (minimum 15 personen!)

€ 15

1u15

Het wijndomein en
zijn omgevende
landschappen

Wandeling met landschaps- en cultuurhistorische gids die de
wijngaard in een breder kader schetst, bezoek vinificatieruimte,
bedrijfsfilm en degustatie van twee wijnen.

€ 11***

2u-2u30

* 90 euro voor groep < 15 pers.

** 120 euro voor groep < 15 pers.

*** 165 euro voor groep < 15 pers.

Opgelet: kinderen (van 3 t.e.m. 15 jaar) worden niet meegerekend bij het groepsaantal en betalen
een apart tarief van 5 euro (frisdrank inbegrepen).
Belangrijke info:
- Bij reservatie, graag een gsm-nummer;
- Gelieve stipt aanwezig te willen zijn;
- Aansluiten bij een groep is mogelijk;
- Laatst mogelijke uur voor aanvang bezoek: 17 uur
- Ruime parkeergelegenheid voor auto’s en bussen;
- Bij het niet opdagen van de groep op het gereserveerde uur en datum zonder te verwittigen,
wordt het volledige bedrag gefactureerd.
Extra’s:
- Extra degustatie: witte wijn: € 1,50 – mousserende wijn: € 2,00
- Glas witte wijn: € 3,00 – glas mousserende wijn: € 4,00
- Kurkrecht: € 5,00
- Lunch: broodjes: € 15,00 – breughelmaaltijd: € 21,00
TIP: BBQ van hoeveslagerij: € 30,00 (volgens beschikbaarheid traiteur)
- Evenementen kunnen ook op ons domein georganiseerd worden. Aarzel niet ons te
contacteren!

Wijndomein Entre-Deux-Monts
Rodebergstraat 69A
8954 Westouter (Heuvelland)
 057 40 19 69
 info@entre-deux-monts.be
www.entre-deux-monts.be

