- Behoudens bijzondere gevallen zal éénzelfde streekgids het
hele dagprogramma met u meemaken, zodat die optimaal het
totaalprogramma kan verzorgen. Geen tijdverlies om de attracties te vinden, geen zoeken naar de juiste afspraken, en tussen
de attracties in de mooiste routes met toelichting.

In het Pajottenland en de Zennevallei vinden alle jaren grote en
kleine evenementen plaats. Sommige daarvan jaarlijks of tweejaarlijks, op vaste data. Andere worden speciaal in dat jaar
ingericht, eventueel (bv. voor tentoonstellingen of optredens)
gedurende een bepaalde periode. Uw daguitstap krijgt een bijzonder karakter als u zo’n evenement als speciale gast kan
meemaken. Omgekeerd wordt het bijwonen van een ervan een
bijzondere belevenis als u er een daguitstap rond hetzelfde
thema aan toevoegt.
De toerismekantoren van de streek werken samen met de organisatoren van evenementen om voor u een volledig dagprogramma uit te werken rond het concert of een opvoering, een tentoonstelling of een wandeling van uw keuze. Hiervoor kan u een
selectie maken uit de vele voorstellen voor daguitstappen die het
hele jaar door worden aangeboden of kunnen bijzondere suggesties rond het gekozen thema worden gedaan.
In het dagprogramma is de reservatie van plaatsen inbegrepen.”

- U praat uw wensen door met het toerismekantoor en dat zal u
op korte termijn een aangepast programma toesturen met alle
details en prijsberekening.
- Alle programmapunten kunnen heel het jaar door geboekt
worden behoudens andere vermelding en kunnen ook als
afzonderlijke groepsbezoeken besteld worden.

Bijzondere aanbiedingen:
een uitstap die anders is

Het programma omvat verder

- Voor bijzonder grote gr oepen (meerdere bussen) en voor
klanten die meermaals terugkomen in de streek kunnen BIJZONDERE FINANCIÊLE VOORWAARDEN afgesproken worden.

- een gezellig onthaal ’s morgens met koffie waar het programma en het thema van de dag worden ingeleid,
- een gids die u de hele dag begeleidt en ervoor zorgt dat u een
zorgeloze en boeiende dag beleeft.

- Wij kunnen samen met u, uit het hele aanbod van de modelprogramma’s en van de daarbij horende mogelijke varianten,
ook allerlei thematochten samenstellen zoals bv. TUINEN EN
KASTELEN.

Als voor een evenement een gespecialiseerde gids vereist is,
wordt ook daarvoor gezorgd. Voor dit alles contacteert u het
toerismekantoor van uw keuze dat zorgt voor het hele dagprogramma.

- Voor de WITSE-fans kan de rondrit zo geprogrammeerd worden
zodat u een deel van de Witse-fietsroute volgt.

- Voor wie ook eens over de grenzen van het Pajottenland wil
kijken zijn er een aantal suggesties voorzien voor een gecombineerde uitstap naar aangrenzende toeristische centra en
streken, nog altijd volledig geïntegreerd in één programma.

- U kunt in uw programma ook een van de vele EVENEMENTEN in
de streek opnemen. Kies de tentoonstelling, het concert, de
processie, de opendeurdag, enz. die uw bijzondere belangstelling heeft. Wij zorgen ervoor dat uw deelname eraan vlot in
het programma wordt opgenomen.

- In samenwerking met de natuurgidsen kunnen ook programma’s aangeboden worden die geheel of gedeeltelijk focussen
op de natuurbeleving. Vele van onze streekgidsen zijn ook
natuurgids en vice versa.

Periodieke evenementen
Open deurdagen in de geuzebrouwerij Boon te Lembeek (Halle),
Toer de Geuze (tweejaarlijks), tentoonstellingen en evenementen
in het Kasteel van Gaasbeek, tentoonstellingen in het Felix De
Boeckmuseum te Drogenbos, de Mariaprocessie te Halle (tweejaarlijks), de St.-Veroonsprocessie te Lembeek (Halle) en de
Pauwelviering te Galmaarden, de Kasteelfeesten in de burcht te
Beersel, de Lentebloementuin in het Kasteel te Groot-Bijgaarden
(Dilbeek), de Rozendagen in de Rozentuin Coloma te St.-PietersLeeuw, de fe esten rond de Volksmuziek te Gooik, de
Orgelconcerten in O.L.Vrouw Lombeek (Roosdaal). de Maaldagen
in de windmolen te O.L.Vrouw Lombeek (Roosdaal) en in de
Watermolen te St.-Gertrudis-Pede (Dilbeek), de Kanaaltochten op
het Kanaal Brussel-Charleroi, het zeer gevarieerde aanbod op
de Open Monumentendagen (2e zondag van september) en op
de Vlaamse Erfgoeddag (april), de Streekproeverijen en vooral de
Pajotternijen te Galmaarden, de Nationale Dag van de Aardbei, de
Boerenmarkten, de Jaarmarkten, Karnaval Halle, de Stoomdagen
in de papiermolen van Herisem (Alsemberg/Beersel), de Open
wandelingen in de streek, het
V i j ve r fest i val in het kaste e lpark van Dilbeek, het museum
van het Belgisch trekpaard te
Vo ll eze l e, de resten van de
abdij van Cantimpré te
Bellingen (Pepingen), de open
wandel- en fiets-evenementen
in de streek, enz., enz.

de website van de cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams
Brabant. Je vindt er alle info over de theater-, muziek-, dans- en
vormingsprogramma’s en over de tentoonstellingen.

Individuele geleide groepsbezoeken
Om het zeer gevarieerde aanbod dat beschikbaar is voor groepen
ook toegankelijk te maken voor de individuele toerist en de
kleinere familiegroepen, organiseert “Toerisme Pajottenland &
Ze n n eva llei” vzw, in samenwerking met de St re e kgidsen
Zuidwest Brabant en met de vele attracties een reeks van geleide groepsbezoeken voor wie zich vooraf inschrijft. De lijst van
attracties en de data worden elk jaar gepubliceerd. Vraag ze op bij
de toerismekantoren.

Het netwerk van toerismekantoren
van PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI
verzorgt voor u een zorgeloze en boeiende daguitstap

Totaalservice: boeiende programma’s op maat, een zorgeloze
voorbereiding, een zorgeloze dag, zorgenloos.

Vraag gerust nadere infor matie aan het toerismekantoor
van uw keuze.

- Alle toerismekantoren van het Pajottenland en de Zennevallei
vormen één netwerk om u samen een optimale service te verlenen, zowel bij het uitwerken van een programma dat beantwoordt aan uw verwachtingen als bij het onthaal en de gidsing
op het terrein, zodat u een hele dag zorgeloos kan genieten
van uw uitstap.

Wilt u een toeristische uitstap
combineren met een avondje
cultuur in de vele cultuur- en
gemeenschapscent ra in de
regio ?
Kijk dan op www.applaus.be,

- Hierdoor kunnen alle onderdelen van de 16 modeluitstappen
en vele varianten door u naar keuze gecombineerd worden
(voor zover uw tijd dat toelaat). Vraag de speciale brochure
hierover. Het kantoor van uw keuze zorgt ervoor, in samenwerking met alle betrokkenen, dat ze tot een vlot en boeiend
programma worden verwerkt.

- In de modelprogramma’s vindt u ook voorstellen voor bijzondere THEMATOCHTEN zoals een bijzondere agrarische uitstap
met direct contact met de bedrijfsleiders, siertuinen met hun
tuiniers, een stuk bezinning in een abdij en de gotiek in
Brabant.
- Als u eens iets anders wilt dan kan de uitstap gecombineerd
worden met een KANAALTOCHT van een halve dag (eventueel
met middagmaal op de boot), een fietstocht (evt. met fietsverhuurdienst) samen met uw gids, een exclusieve huifkartocht
en/of een gids-animator die de uitstap tot een aparte belevenis maken.
- Heel exclusief is de formule waarbij we ook voor het avondeten zorgen waarna u een AVONDCONCERT kan bijwonen, bv. in
het aristocratisch kasteel van Gaasbeek, bij het volksmuziekmuseum te Gooik, de Stroppenconcerten te Halle, enz. Ook de
culturele en gemeenschapscentra van heel de streek werken
samen om u een zo gevarieerd mogelijk programma aan te
bieden, gespreid over het hele seizoen.

Middagmalen – streekproducten,
streekgerechten
- Een goed verloop van uw uitstap is alleen mogelijk als het middagmaal van uw keuze samen met de uitstap vooraf gereserveerd wordt bij de VVV en voor de hele groep eenzelfde
menu wordt voorzien, op soms een enkele uitzondering na die
vooraf moet afgesproken worden.
- Voor alle pro g ramma’s wo rden middagmalen aanbevo l e n
waarin typische STREEKPRODUCTEN aan bod komen. De toerismekantoren zullen u hierover graag inlichten en de gids zorgt
voor de smakelijke toelichtingen ter plaatse.

HET PAJOTTENLAND

DE ZENNEVALLEI

Het Pajottenland beslaat het deel van de Groene Gordel tussen
Halle en Ed i n g e n / G e ra a rd s b e rgen, tussen Brussel en
Affligem/Ninove. Het zacht golvend landschap is er doorsneden
met talrijke beken die zorgen voor een bijzonder gevarieerd landschap van groene valleien en weidse vergezichten.
Vruchtbare leemgrond maakt deze streek zeer geschikt voor landbouw. Nog altijd is het Pajottenland een lappendeken van akkers,
boomgaarden en weiden, omheind met populieren of
knotwilgen. De vruchtbaarheid van het land weerspiegelt zich
ook in de talrijke vierkanthoeven, de vele watermolens, de welvarende dorpen en gehuchten. Aan schilderachtige kerkjes en
mooie herenwoonsten ontbreekt het evenmin en talrijk zijn de
kleine en grote kastelen.
Het Pajottenland is de streek bij uitstek van de ambachtelijke
lambiek, geuze en onovertroffen kriek, bieren van spontane gisting. Een proeverij mag zeker niet op uw programma ontbreken.

In de streek tussen de Zenne en het Zoniënwoud, van Brussel tot
en met Halle/Lembeek zijn de hellingen bijzonder steil en
bebost, doorsneden door talrijke beekjes en holle wegen en met
indrukwekkende vergezichten. Naast het Zoniënwoud en het
Hallerbos zijn er vele relictbosjes zoals het Schaveysbos te
Alsemberg of de site van Zevenbronnen te St.-Genesius-Rode.
De streek is rijk aan belangrijke monumenten, met de burcht van
Beersel, de basiliek van Hall e, de herto g e l i j ke kerk va n
Alsemberg, de Herisemmolen als voorname industrieel-archeologische site, enz. Het Felix De Boeckmuseum te Drogenbos biedt
een uniek inzicht in mens en land, en het Provinciedomein te
Huizingen is een onovertroffen recreatiedomein in een prachtig
landschap en met een mooie rotstuin.

TOERISME
PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI
vzw Gewestelijke V.V.V.

Nog een tip voor fijnproevers: dit is de streek bij uitstek van de
geuze, kriek en plattekaas of mandjeskaas.
Vraag onze gratis brochure met Modeldagprogramma’s of de Groene Gordel-Regiogids

vzw Toerisme PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI
Historisch stadhuis, Grote Markt 1, bus 1 - 1500 Halle
tel. 02/356.42.59, fax: 02/361.33.50
rek. nr.979-0755923-07,
pajottenland-zennevallei@halle.be

Gemeenten Affligem, Bever, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek,
Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat
http://www.toerismepajottenland.be

Kantoor Geuzestreek

Toerisme Halle

Brusselstraat 1,1570 Galmaarden, tel en fax 054/32.72.92
geuzestreek@toerismepajottenland.be

Grote Markt 1, bus 1, 1500 Halle, 02/356.42.59,
fax 02/361.33.50
toerisme@halle.be

Kantoor Markvallei
Brusselstraat 1b, 1570 Galmaarden, tel en fax 054/58.91.67,
markvallei@toerismepajottenland.be

Toerisme Beersel
domein Rondenbos, Alsembergse steenweg 1046,
1652 Alsemberg (Beersel)
tel. 02/359.17.31 of 02/359.17.32, fax 02/359.17.34,
info@gem.beersel.be

P&Z-Lennik, Dienst Toerisme Lennik
Donkerstraat 32, 1750 Gaasbeek (Lennik), 02/452.34.28 of
02/452.85.91
toerisme@lennik.be

Toerisme Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Sebastiaanstraatstraat 12, 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
02/376.44.36, fax 02/331.18.71
toerisme@sint-pieters-leeuw.be

MAAKT VAN UW DAGUITSTAP EEN EVENEMENT:
koppel aan uw evenement een daguitstap
neem in uw daguitstap een evenement op

