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Welkom in Binche,  
de stad van de Gille, maar er is nog meer!

Inderdaad, met twee elementen die zijn geclassificeerd als UNESCO (het 
carnaval en het belfort), heeft de stad veel plaatsen om te ontdekken en 
verhalen om u in de loop van een dag te vertellen.

Binche is een middeleeuwse stad, ontdek de wallen die bijna volledig 
bewaard zijn gebleven en het bloeiende verleden aan het begin van de 
Renaissance. Of u nu met schoolkinderen, gepensioneerden, in zakelijk 
verband of met vrienden komt, kies voor onze rondleidingen met gids "à la 
carte" of rond een thema. Kies de formule die het beste bij U past en geniet 
van de schatten die Binche te bieden heeft. Ons team van gidsen staat tot uw 
beschikking om uw dag onvergetelijk te maken.

Larissa Davoine
Voorzitter van de Toeristische Dienst en wethouder.

Toeristische Dienst
Grote Markt 5
7130 Binche
064/311.580
tourisme@binche.be
     Binche Toerisme
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De bezienswaardigheden

Het stadhuis en zijn belfort.
Het Belfort, erkend als 'Werelderfgoed 
van de Mensheid' door UNESCO , maakt 
integraal deel uit van het stadhuis dat in 
de 14de eeuw is gebouwd.

De ruïnes van het paleis  
van Maria van Hongarije
Op deze ruïnes heeft een echt Renaissance 
paleis getroond. Maria van Hongarije liet 
het bouwen ter gelegenheid van de komst 
van haar broer Charles Quint. De pracht 
van weleer resoneert op de stenen.

De wallen 
De wallen zijn mooi gerestaureerd en 
vormen een omheining die bijna in haar 
geheel is bewaard. De 22 torens en de 
muren bereiken op sommige plaatsen 
een hoogte van ongeveer tien meter.
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Programma rondleidingen met gids voor groepen

Voorbeeld van een dag te Binche 

9.00u : ontbijt in een Binchoise brasserie.

9.30u : rondleiding met gids door de stad: de middeleeuwse wallen, 
het stadhuis en het door  UNESCO geklasseerde belfort, de ruïnes van 
het paleis van Maria van Hongarije.

11.30u : bezoek aan de brouwerij “ la Binchoise ” met proeverij van 2 
bierjes "

13.00u : driegangenmenu inclusief drankjes in een taverne.

15.00ur : rondleiding met gids door het Internationaal Museum van 
het Carnaval en het Masker.

46 €/pers.   voor minimaal 20 personen.

Programma als voorbeeld gegeven, al onze aanbiedingen zijn flexibel 
en elke activiteit kan afzonderlijk worden gedaan.
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Rondleidingen a la carte

Rondleiding met gids door de stad Binche. 
Prijzen: 3 €/persoon (minimaal 20 personen)  -  Duur: 1.30u tot 2u

Vertrekkend van het stadhuis, waarvan het belfort op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO staat, volgt de gids de kasseien van Binche. U zal tal van ontdekkingen 
doen ... De stad van de Gille is vooral een middeleeuwse stad waarvan de 
huidige wallen uit de 16de eeuw stammen. Deze zijn mooi gerestaureerd en 
bezitten 22 torens. Ze omsluiten de stad en haar rotsachtige omgeving. Op het 
programma staan   ook de overblijfselen van het Paleis van Maria van Hongarije, 
uitzonderlijke gevels en een rijke ontwikkelingsgeschiedenis.

Brasserie la Binchoise
Prijzen: 7 €/persoon (minimaal 10 personen)  -  Duur: 1u

Gelegen aan de voet van de wallen, verwelkomt de brasserie u in een 
authentieke omgeving met een rijke geschiedenis. Het bezoek aan de brouwerij 
gaat gepaard met een proeverij van twee liter bier in het restaurant van de 
oude mouterij.
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Bezoek aan het Internationaal 
Museum van het Carnaval en het Masker
Prijzen: 7 €/persoon + 45 €/gids (groep van max. 25 pers. per gids) - Duur: 1.15u

Ga op ontdekking langs folklore, riten, festivals en gemaskerde tradities van 
over de hele wereld. Een boeiende reis die u door middel van honderden 
maskers en kostuums naar de vijf uithoeken van de wereld brengt. Een 
collectie die uniek is in Europa en absoluut de moeite waard! De bezoeken 
kunnen worden uitgevoerd volgens verschillende thema's: maskers uit de 5 
hoeken van de wereld, het Interpretatiecentrum van het Carnaval van Binche, 
Folklore en Carnavals van Wallonië en tijdelijke tentoostellingen.

Gallo-Romeins museum en  
Interpretatiecentrum van de Romeinse Steenweg
Prijzen: 4 €/persoon  (groep van 20 personen) - Duur: 2.30u

Gepassioneerde enthousiastelingen, een archeologische vindplaats, 
opgravingen, laboratoria, tentoonstellingen, een museum ... De gids gaat 
terug in de tijd en neemt u mee op de Romeinse steenweg met behulp 
van alle opgravingstechnieken en het bezoek aan het archeologische 
laboratorium.
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La ferme de la princesse
Prijs/persoon: 17 €  (Groep van minimaal 15-20 personen)

Op het programma: 
•    Uitleg over het fokken en het dwangvoeren van ganzen en eenden, bezoek 
aan de ateliers.
•    Degustatiebord met een glas wijn (foie gras, paté, rillettes en gerookte 
eendenborst) en toegang tot onze winkel.

Het Centrum van het Kantwerk  
en de Kunstberoepen van Binche 

Gratis (maximaal 15 personen)

“Le Fuseau” is de plek waar twee professionele kantklossters de kunst van 
het kantklossen beoefenen voor bezoekers die de kans hebben om het werk 
in uitvoering te zien. Zeer vaak gevraagd voor demonstraties in binnen- en 
buitenland, bekroond met internationale prijzen, getuigen de kantklossters 
van het Centrum van de levendigheid van de Binchoise traditie van het 
kantklossen.
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Schoolbezoeken

Prijzen: 50 €/groep    van 20-25 personen

Net zoals bij klassieke bezoeken, worden scholen uitgenodigd om de stad en 
haar middeleeuwse verleden te ontdekken met haar wallen, het stadhuis, maar 
ook de overgang van middeleeuws naar Renaissance door in de voetsporen te 
treden van Maria van Hongarije. De bezoeken worden aangepast aan de leeftijd 
vanaf het 1ste leerjaar.

AR Rond leiding.
Ontdek de stad dankzij een augmented reality-
applicatie. Onder begeleiding van een gids reist u 
door de stad met behulp van onze schattenjacht-
applicatie. De kinderen ontdekken de stad terwijl ze 
zich amuseren. De gids vult op educatieve wijze 
de virtuele activiteiten aan. Het hoogtepunt van 
het bezoek: de reconstructie van het Renaissance-
paleis van Maria van Hongarije uit de ruïnes van 
het stadspark. De Toeristische Dienst beschikt 
over 5 tablets voor een groep van ongeveer 20 
kinderen. De applicatie kan ook naar uw eigen 
apparaten worden gedownload, zodat u over een 
groter aantal beschikt.
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Thematische rondleidingen 

  3 €/pers.     voor minimaal 20 personen

Als u verder wil gaan dan onze klassieke rondleiding, kies dan voor een 
specifieker thema voor uw rondleidingen.
    •    Ontdek de stad en haar folklore aan de hand van de standbeelden

Neem deel aan een atypische rondleiding om meer te weten te komen over 
het folkloristische erfgoed van Binche via de standbeelden met betrekking tot 
het Carnaval.

   •     De verdediging van de stad en de volledige omwalling
De stad Binche is een van de weinige steden die de middeleeuwse muren 
in goede staat heeft weten te houden. Ga, begeleid door een gids, op 
ontdekking in de middeleeuwse stad gebouwd in de 12de eeuw, de wallen, 
de vestingwerken, de torens, het Belfort, het boogschieten, de wapens, de 
economische activiteit, ...

   •     Het religieuze erfgoed
Rondleiding door de Collegiale Kerk van Saint-Ursmer, een van de oudste 
gebouwen in de stad. Ontdek ook de geschiedenis van de Collegiale Kerk, 
de schatten, de kapellen, de religieuze inscripties op bepaalde huizen, de 
straatnamen die verwijzen naar heiligen, ...

   •     Het stationskwartier
Ontdek het prachtige Station van Binche, dat een uitzonderlijke getuigenis 
is van de neogotische architectuur uit het begin van de 20ste eeuw. Deze 
stadsrondleiding vertrekkend vanuit het stationskwartier nodigt u uit om 
deze wijk met zijn plein en zijn gebouwen met Art Deco en architectonisch 
eclecticisme te ontdekken.

   •     De opmerkelijke gevels
Ontdek de architectonische schatten van de prachtige Binchoise gevels. 
Sommige details zijn verrassend en vertellen alleen op zichzelf al het verhaal 
van de stad. Ontdek doorheen heel de middeleeuwse stad de prachtige 
gevels in de meest uiteenlopende stijlen! 

   •     Binche tijdens de wereldoorlogen
Een unieke reis door de moeilijkste momenten van de twee  
wereldoorlogen. Herleef en begrijp het leven van de  
inwoners van Binche tijdens deze periode door een bezoek  
aan de plaatsen en straten van deze pijnlijke tijden  
Laat u door de straten, monumenten en herdenkingsplaatsen  
het verhaal van Binche in deze donkere tijden vertellen. 
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Als u Binche en haar entiteiten al wandelend wil ontdekken.
Verschillende gemarkeerde routes van 4 tot 11 km doorkruisen onze 
stad en dorp. Ontdek ze onder begeleiding van onze gidsen die de 
bezienswaardigheden van deze wandelingen aan u zullen beschrijven.

4€/pers.   (minimaal 20 pers.)

5 mogelijke trajecten 

       •     Van Binche tot Vodgoriacum (6,4 km): indrukwekkende uitzichten 
                  over de stad Binche en de ontdekking van het oude verleden van  
                  het dorp Waudrez.

•     Rond het moeras van Buvrinnes (4 km): ontdek de landelijke 
        rijkdommen van het dorp.

•     De lus van Leval-Trahegnies (5,6 km): van zijn middeleeuwse origine 
        tot zijn mijnbouw-verleden, het dorp heeft veel te vertellen.

•     Van Péronnes tot Péronnes (11 km): een wandeling door een 
        passage doordrenkt van geschiedenis.

•    De grote lus (11 km): Binche, een stad op het platteland, gekenmerkt 
       door eeuwen van leven.  

Indien u de regio op een andere manier wil ontdekken, dan 
hebt u de mogelijkheid om fietstochten te ondernemen met 
verschillende thema's. 

5€/pers.   (minimaal 20 pers.)

          •    Het industriële verleden
          •    Een stad op het platteland

U kan stads- or elektrische fietsen huren bij de Toeristische Dienst: 
6€/pers. voor een halve dag of 8 €/pers. voor een volledige dag

Elektrishe : 20€ voor een halve dag of 30€ voor een volledige dag 
(borg : 150€)



Menu van 21 €
Aperitief van het huis

Voorgerecht
Salade van gedeglaceerde  

spekjes à l’Embuscade
of

Seizoenssoepje
of

Terrine de campagne

Hoofdgerecht
Stoofvlees met Binchoise Brune

of
Kippenbil met rozijnen 

en “Belgisch” bier
of

Ham gebraiseerd met Berenbier

Dessert + Koffie
Chocolademousse

of
Parfait glacé

1 drank naar keuze: 
witte of rode wijn, bier naar keuze, 

plat of bruisend water.

Menu van 25 € 
Aperitief van het huis

Voorgerecht
Sneetje brie met Luikse siroop  
en gemengde groene salade

of
Toast met champignons met  

Binchoise brune
of

Zalmrillettes

Hoofdgerecht
Gekonfijte eendenbil  

à l’Embuscade  
en rood fruit

of
Varkensgebraad Orloff 

of
Kalfslapje met brouwersaus

Dessert + Koffie
Profiteroles glacées

of
Panna cotta met speculaas

1 drank naar keuze: 
witte of rode wijn, bier naar keuze, 

plat of bruisend water.

Maaltijdformules *
Menu van de brasserie Binchoise

Ontbijtformule
Verwelkoming met koffie of thee in een taverne 2 €/persoon

of 
Verwelkoming met ontbijt (koffie of thee + 2 gebakjes) in een taverne. 

Prijs: 5,5 €/persoon



Menu van 21 € 

Aperitief van het huis
Voorgerecht

Gekruld spek met  
frambozenazijn

of
Kaaskroketten met  

schilfers van Parmezaanse kaas
of

Scampi met look

Hoofdgerecht
Varkenslende "Orloff"

of
Rundsstoofvlees  

met Binchoise brune
of

Gevogeltefilet met Samber en 
Maas saus

Dessert + Koffie
Huisbereide chocolademousse

of
Dame blanche en huisbereide 

ganache
of

Huisbereide tiramisu

2 glazen wijn, plat  
of bruisend  

water

Menu van 25 €
Aperitief van het huis

Voorgerecht
Italiaanse ham geserveerd 
op de wijze van carpaccio

of
Huisbereide  

garnaalkroketten
of

Scampi, groene boontjes, vers 
tomatensap, curry-kokos

Hoofdgerecht
Biefstuk, friet, salade

of
Filet van big op binchoise wijze  

met groene peper
of

Het beste van parelhoen met de 
geur van mardi-gras

Dessert + Koffie
Parfait glacé met 
bloedsinaasappel

of
Huisbereide gearomatiseerde  

 crème brûlée
of

Chocolademousse
2 glazen wijn, plat
 of bruisend water

 Maaltijdformules*
Menu in het restaurant Le Rondeau

*Aarzel niet om contact met ons op te nemen  
voor eventuele aanpassingen. Binche, excursies en rondleidingen met gids.   13
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Praktische details  

Aankomst te Binche
Met de auto/bus:
Brussel: 62 km 
Luik: 114 km 
Antwerpen: 145 km 
Gent: 96 km 
Rijsel: 102 km

Met de trein: Ideaal gelegen 
nabij het stadscentrum, is het 
station makkelijk bereikbaar.

Brussel: 1u 
Antwerpen : 2.15u 
Gent : 1.46u
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Aanvraag voor het bezoekaanbod

Naam van de groep:
Naam van de verantwoordelijke:
Voornaam van de verantwoordelijke:
Adres: 
Telefoonnummer:
E-mail:

Datum van het bezoek: 
Aantal personen: 
Taal: 

Vraag voor: (vakje aan te vinken)

o   Volledige dag
o   Rondleidingen a la carte

o   Rondleiding met gids door de stad Binche
o   Brasserie la Binchoise
o   Internationaal 
Museum van het Carnaval en het Masker
o   Gallo-Romeins museum
o   Ferme de la Princesse
o   Centrum van het Kantwerk en de Kunstberoepen van Binche

o   Thematische rondleiding met gids:
o    Welke? 

o   Schoolbezoek
o   Maaltijd: naam van het restaurant : 

o  21 €
o  25 €

Uw opmerkingen:



Ons reserveringsvoorwaarden

Ons volledige aanbod is flexibel volgens uw wensen en behoeften.

De Toeristische Dienst zal u een document toesturen dat twee weken voor de bezoekdatum 
moet worden teruggestuurd en ondertekend. Zodra het document is ontvangen, is de 
reservering geboekt en definitief. 

De betaling voor alle diensten gebeurt bij de receptie van de Toeristische Dienst, contant 
te betalen, met Bancontact of via overschrijving op de bankrekening van de Toeristische 
Dienst van Binche (IBAN-rekening: BE52.1325.4656.2709). Bij een totaalbedrag hoger 
dan 500 € wordt een aanbetaling van 20% gevraagd.

De bevestiging van het exacte aantal deelnemers moet uiterlijk op de maandag van de 
week voorafgaand aan uw bezoek aan ons worden bezorgd. De prijs wordt berekend 
op basis van het aangegeven aantal personen. Elke afzegging die ons na deze periode 
bereikt, wordt niet in aanmerking genomen. Elke persoon die op het laatste moment wordt 
bijgevoegd, wordt geteld als betalend. 

De menukeuzes moeten een week van tevoren worden meegedeeld. De keuze van 
de gerechten moet worden beperkt tot een voorgerecht, een hoofdgerecht en een 
dessert (met uitzondering van speciale voeding, allergieën, enz.). Extra drankjes die ter 
plaatse worden genuttigd, moeten rechtstreeks in het restaurant worden betaald. Deze 
voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. 

In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 
Henegouwen, afdeling Charleroi, bevoegd. 

Naleving van de wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 
de persoonsgegevens die u zojuist hebt verstrekt bij het boeken van uw bezoek/activiteit 
worden uitsluitend verzameld en gebruikt om u op de hoogte te houden van onze 
activiteiten en rondleidingen.  Deze gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet voor 
andere doeleinden verzonden.

16   Binche, excursies en rondleidingen met gids.

Contact en reservatie 
Toeristische Dienst
Grote Markt 5 - 7130 Binche
064/311.580 of tourisme@binche.be

 www.binchetourisme.be 

       Binche Toerisme


