
Bezoeken aan Halle 2018 
 

VAN KORTE BEZOEKEN TOT VOLLEDIGE DAGTRIPS 

 

Bezoek aan de gerestaureerde Sint-Martinusbasiliek 

Na een restauratie van meer dan 20 jaar en een sluiting van 2 jaar schittert de Sint-Martinusbasiliek in al 

haar middeleeuwse pracht. Niet alleen de basiliek werd opgefrist, ook de bezoekmogelijkheden werden 

vernieuwd en uitgebreid! Reserveer vandaag nog jouw dagtrip naar Halle en geniet van een bezoek aan de 

prachtig gerestaureerde basiliek! 
 

Een bezoek aan de Sint-Martinusbasiliek is een belevenis op zich: 

- De pas gerestaureerde basiliek vertelt het rijke verleden van het bedevaartsoord Halle. Je maakt 

kennis met de legendarische zwarte Madonna en haar kanonballen. Je ontdekt onder andere het 

16de eeuwse Mone-retabel, een geschenk van keizer Karel V, de unieke 14de eeuwse doopvont, het 

unieke 15de eeuwse Apostel-college in het hoogkoor en zoveel meer… 
 

- Geniet van het prachtig panoramisch zicht vanop de hoogste verdieping van de toren en combineer 

dit met een bezoekje aan het klokkentorenmuseum en een ontdekking van de kerkzolder.  

Deze bezoeken  zijn mogelijk vanaf half juli. 
 

- Speur mee naar de oplossing van het Mysterie van de Bouwmeester. Bekijk de kortfilm met 

Hubert Damen (gekend als Witse) en Karel Breda (de architect van de restauraties) en ontdek 

objecten en plaatsen in de basiliek die je anders nooit te zien krijgt. 
 

Bekijk zeker ook onze unieke luxe verwenbezoeken basiliek waarbij je verrast wordt met een 

heerlijk glaasje basiliekwijn of een sprankelend glaasje bubbels en kan proeven van de lekkere 

Halse artisanale chocolade kanonballen! 
 

Aanbod: alle bezoeken worden begeleid door een vakkundige gids. We bieden je graag volgende 
bezoekmogelijkheden: 

 

● Basisbezoek basiliek: “De Ontdekking” (= € 4 p.p.) waar je het prachtig gerestaureerde 

interieur, de doopkapel en de gerestaureerde buitenzijde van de Sint-Martinusbasiliek ontdekt. 

● Basisbezoek basiliek met kortfilm: “Het Mysterie” (= € 5 p.p.) dompelt je onder in één van de 

oudste mysteries van onze Halse basiliek, nl. het Mysterie van de Bouwmeester. 

Acteur Hubert Damen (gekend als Witse) en architect van de restauraties Karel Breda nemen je 

mee op sleeptouw tijdens deze kortfilm en nadien kan je zelf de sporen van de bouwmeester ter 

plaatse bewonderen tijdens je ontdekking in de basiliek. 

● Luxe verwenbezoek basiliek: “De Beleving” (= € 15 p.p.) geeft een extra dimensie aan het 

bezoek Het Mysterie door een verfijnde proeverij van de lekkere basiliekwijn en de Halse artisanaal 

vervaardigde chocolade kanonballen. 
 

Word je graag extra luxueus & feestelijk verwend bij dit basiliekbezoek De Beleving met een 

sprankelend glaasje bubbels? Dat kan ook! Vraag dit gerust bij je reservatie (= € 18 p.p.). 

Bovendien krijg je bij deze bijzondere luxe verwenbezoeken “De Beleving” een uniek gegraveerd 

champagneglas als aandenken mee naar huis! 

 

  



Praktisch: 

➢ Kostprijs gids: € 70,00  (=> max. prestatie van 2 u.) 
➢ Per bijkomend uur of deel van een uur: +  € 30,00  
 

Duur van het bezoek:  
 

➢ Het basisbezoek “De Ontdekking” duurt minimum 1u30 
➢ Het basisbezoek “Het Mysterie” ”met de kortfilm inbegrepen => 2u00 
➢ Het luxe verwenbezoek “De Beleving” => 2u00 
 

Bijkomende  bezoekmogelijkheden aan de basiliek al naargelang de wensen van de groep: 
 

➢ Een bijkomend bezoek aan de toren, het klokkentorenmuseum en het panorama: minimum 1 u. - 1u30 

➢ Een bijkomend bezoek aan de kerkzolder: minimum een half uur – 45 minuten 

➢ Een bijkomend bezoek aan de crypte: minimum een half uur – 45 minuten  

➢ Bij de basisbezoeken “De Ontdekking” en “Het Mysterie” wordt er bij een bijkomend bezoek aan de 

crypte en/of de toren, het klokkentorenmuseum, het panorama en/of de kerkzolder € 1 p.p. 

aangerekend 

➢ Bij enkel en alleen een bezoek aan de crypte en/of de basiliektoren óf énkel de vertoning van de 

kortfilm Mysterie is de inkomprijs: € 3 p.p. + de kosten van de noodzakelijke bijkomende gids(en) 

➢ Bij meer dan 20 (à 25) personen wordt de groep in 2 gesplitst en wordt er een 2de gids voorzien. 

➢ Bezoeken zijn alle dagen mogelijk, behalve tijdens kerkdiensten en onder voorbehoud van eventuele 

onderhoudswerken in de kerk 

➢ Bezoeken aan de toren: enkel mogelijk vanaf 15 juli  

 

Extra bezoeken: 

Combineer je bezoek en verken Halle, het Pajottenland en de Zennevallei in een 
verrassende dagtrip..!!! 
 

Historische stadswandeling Halle: 

            Wandel onder begeleiding van een streekgids door het charmante stadscentrum van het middeleeuwse 
Halle langs de Grote Markt en de talrijke beschermde monumenten; een verrassende en bijzonder 

boeiende stadswandeling Halle! 
 
Onze streek heeft ook heel wat te bieden zoals o.m. een bezoek aan één van de vele 

Lambiekbrouwerijen of Geuzestekerijen, een proeverij van de streekbieren en –producten in het 

Streekproducten Centrum, een bedrijfsbezoek aan Colruyt, de schitterende natuurpracht van het 

Hallerbos, het majestueuze Kasteel van Gaasbeek en bezoek vooral ook het gloednieuwe Halse 
Sreekmuseum in Den Ast met de prachtige expo over Onze-Lieve-Vrouw van Halle en een 

uniek belevenisparcours rond het moutproces in het authentieke kader van de gerestaureerde 
Mouterij van Roye. 
Vraag ook naar de verschillende lunchformules die we kunnen aanbieden in samenwerking met de horeca 
van Halle, het Pajottenland en de Zennevallei! 
 

Info & Boeking: 

Voor prijsinformatie, reservatie of bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht in het toerismekantoor 
Halle. Reserveren kan telefonisch, per brief, fax of e-mail: 
Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw 
Grote Markt 1 bus 1 - 1500 Halle  
Tel. 02/365.98.50 Fax. 02/365.98.59 
info@toerisme-pajottenland.be 



Den AST 

 

Als je in Halle bent, brengt dan zeker een bezoek aan Den AST. Deze gerestaureerde mouterij herbergt het 
stadsmuseum alsook een uniek belevingsparcours rond het moutproces en de historiek van het gebouw. 

Expo ‘Halle, heilig & duivels’: Al 750 jaar lang lokt het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw 
horden bedevaarders naar de stad. Deze Halse diva heeft acht eeuwen Europese geschiedenis zien 
passeren en was ook in eigen stad een kroongetuige. Onze-Lieve-Vrouw is dan ook onze gids die ons 
in het stadsmuseum meer vertelt over de geschiedenis van Halle. Halle is niet enkel een Mariastad, 
maar ook een stad met een rijke traditie. Laat je op sleeptouw nemen door onze ambassadeurs en 
ontdek onze rijke carnaval-, bier- en muziektraditie.  
 
Belevingsparcours: Een indrukwekkende eestvloer, een mooi gerestaureerde warmtekamer en een 
robuuste oven zijn slechts enkele van de te bewonderen relicten in dit parcours. Leer meer over 
mouterij van Roye en zijn moutproces tijdens dit bijzonder belevingsparcours. Ontdek de gevaren van 
het werk, word zelf kwaliteitscontroleur van het mout en leer de kleine en grote verhalen kennen die 
achter de dikke muren van deze mouterij verborgen liggen.  
Ook heel geschikt voor kinderen, met interactieve doe-opdrachten. 

 
Prijs gids: 70,00 € per groep tot 15 personen  
Ingang:  2  € per persoon 
 Kinderen t/m 12 jaar: gratis 
 

Bezoek Streekproducten Centrum met degustaties 

 

Bij een bezoek aan het Streekproducten Centrum moeten minimum 20 aanwezigen zijn en tijdens 

weekends en op feestdagen minimum 35 deelnemers.  

Het Streekproducten Centrum herbergt de meeste artisanale en ambachtelijk geproduceerde 

voedingswaren uit Vlaams Brabant. Er zijn meer dan 200 verschillende soorten in huis, dus voor elk wat 

wils. Een gedeelte van deze producten wordt ter plaatse gemaakt al dan niet naar oude recepten. De 

presentatie gebeurt op een groot scherm door de bedrijfsleider zelf in een zaal op de 1ste verdieping (via 

een gemakkelijke, brede trap met leuning langs beide zijden). 

De degustatie bestaat uit 2 soorten wijn, een aperitief, 2 soorten kaas en een jenever naar keuze. 
 
Prijs: 5 € per persoon  

 

Bezoek ambachtelijk lambiek- en geuzebrouwerij BOON te Lembeek  

 

Opgelet: wegens nieuwe bouwwerken zijn bezoeken zeker niet mogelijk tot najaar 2018. Voor een 

bezoek aan 1 van de andere brouwerijen in het Pajottenland en de Zennevallei, thuisland van de authentieke oude 
lambiekbieren, zenden we u hierna ook onze actuele informatie (zie pg. 6- 8). 

 
De Zennevallei is de enige plaats ter wereld waar de lambiekbieren gebrouwen kunnen worden. 

Hou er rekening mee dat er tijdens de rondleiding in de brouwerij enkele trappen zijn. 

Voor minder mobiele bezoekers houden de streekgidsen een aangepaste rondleiding. 
 

Prijs: voor het bezoek aan de vernieuwde Brouwerij Boon zijn er 2 mogelijkheden; 
 

➢ 6,00  € per persoon (Ingang brouwerij & 1 consumptie inbegrepen) + 70,00 € per gids per groep tot 20 
(à 25) personen maximum 

➢ 8,00 € per persoon (Ingang brouwerij & 2 degustaties inbegrepen) + 70,00 € per gids per groep tot 20 
(à 25) personen maximum Ingang brouwerij voor kinderen: Gratis van 0 t/m 15 jaar en de consumptie 
achteraf volgens de prijslijst van het betreffende café. (enkel de gids te betalen). Vanaf 16 jaar: de 
geldende tarieven van 6 € en 8 €  
 

 
 



Wandelingen  in het Hallerbos met Natuurgidsen Zuidwest-Brabant : 

 

Een vijftal kilometer van het stadscentrum bevindt zich het 535 ha grote Hallerbos. Vooral in de lente is een 
wandeling in het Hallerbos een fijne belevenis, wanneer de duizenden wilde hyacinten als een blauw tapijt 
de bodem bedekken. 
 
Prijs: Natuurgids: 30 € per groep tot maximum 20 (à 25) personen 
 
 
 

Origineel: Verrassende Hapjeswandeling in het Hallerbos: 

 

Extra genieten van de goede dingen die de natuur te bieden heeft. Met uitleg over de natuur en een aantal 
“proevertjes” onderweg waaronder één alcoholisch drankje. Een wandeling om zalig te genieten en te 
ontspannen. 
 

Prijs: Natuurgids: 30 € per gids per groep tot maximum 15 (à 20) personen  
+ Kost van de hapjes & het voorbereidend werk van de natuurgids: 
➢ Volwassenen: 5 € per persoon 
➢ Vanaf 6 t/m 15 jaar: 3 € per persoon 
➢ Kinderen t/m 5 jaar: gratis 
 
 

**Minimum 10 personen  
Bij minder dan 10 personen => Natuurgids 30 € + een vaste kost van 50 € voor de hapjes en voor 
het voorbereidende werk van de natuurgids. 
 
 

Hallerboswandeling voor minder mobiele mensen (+/-1u30) 

 

Ook de minder mobiele mensen kunnen onder begeleiding van een natuurgids de unieke pracht van het 
Hallerbos beleven. 
Onderweg bevinden zich een aantal rustpunten met zitbank en picknicktafels. Er is ook mogelijkheid tot 
een tussenstop in het Jachtpaviljoen. 
 
Prijs: Natuurgids: 25 €  -  Minimum 6 deelnemers 
 
 

 
  



Bezoek Chocolatier Praleen 

 

Wil je weten hoe chocolade wordt gemaakt? Dan is dit bezoekje van ongeveer 2u echt de moeite waard. 
Verloop van het bezoek: ontvangst en welkomstwoord, theoretisch gedeelte met projectie op diascherm 
(geschiedenis, van boon tot praline, de deugden van onze chocolade en de bewaring van al dit lekkers), 
praktisch gedeelte met een bezoek aan het productieatelier en degustatie. 
Groepsbezoeken zijn na reservatie mogelijk van na Pasen tot eind oktober in de voormiddag en tijdens het 
weekend enkel op zaterdagvoormiddag. 
 
Min. 15 personen - Max. 50 personen  
 
Prijs:  6 € per persoon (Rondleiding + degustatie van producten met een tas koffie of thee of een glas 
water inbegrepen). 
 
 

Busrondrit in het land van Witse doorheen Pajottenland en Zennevallei 

 

Verrassende rondrit langsheen verscheidene opnamelocaties van Witse en boeiende uitleg over de 
omgeving en bezienswaardigheden van de streek. 
Bij de rondrit wordt er rekening gehouden met de wensen van de groep. 
 
1 gids per bus 
 
Prijs:  70,00 € per gids per bus voor een max. van 2 uur.  
 
Bushuur niet inbegrepen – Geen reservaties bussen => eigen reservatie door de groep 
 
 
 

Witsewandeling in Halle 

 

Boeiende wandeling vanuit het centrum van Halle langsheen verscheidene opnamelocaties van Witse tot 
aan de politiekantoren en het bureau van Witse (niet binnen te bezoeken). 
 
Duur: 1u15 – 1u30 
 
Prijs: 70,00 € per gids per groep tot 20 (à 25) personen maximum 
 
 
 

City Golf in Halle 

 

Ontdek op een ludieke manier de stad Halle met City Golf, de variant op de klassieke golfsport. Met City 
Golf speel je golf op pittoreske plaatsen in de binnenstad van Halle ipv op een golfbaan. Deze locaties zijn 
de 6 holes van het parcours en worden als “must see” locaties in Halle beschouwd: Grote Markt, Mariahof 
en nog andere mooie hoekjes. In tegenstelling tot de klassieke golfsport speelt men met een zachte golfbal 
het balletje niet naar een gat in de grond, maar naar targets die zich reeds in de stad bevinden. Vb. 
standbeeld, zitbank, vlagje, e.d. kunnen fungeren als target. De speler met het minste aantal slagen is de 
winnaar City Golf is voor iedereen vanaf 6 personen. Golfervaring of een golfvaardigheidsbewijs 
zijn niet nodig. Hoe minder golfervaring, hoe leuker! 
 
Prijs: 20 € per persoon (2 uur) 

Reservatie: info@city-golf.be of Tel. 0498/39 56 94 

mailto:info@city-golf.be


Hoe uw bezoek reserveren? 
 

Per e-mail naar info@toerisme-pajottenland.be minimum 3 weken voor de geplande uitstap. 

Na uw bezoekaanvraag sturen wij u een schriftelijk voorstel van reservatieformulier met alle 

nuttige informatie. Van zodra u ons dit aanvraagformulier ondertekend terugstuurt ter bevestiging 

van uw bezoek, verzorgen wij voor u alle nodige reservaties. Nadien bezorgen wij u ook dit 

formulier gestempeld en gehandtekend terug met vermelding van alle verzorgde reservaties. 

U kunt de activiteiten combineren naargelang uw eigen verlangens. De uitvoerbaarheid van de 

uitstap gebeurt steeds in overleg met het toerismekantoor. 

Onze dienst voor toerisme staat steeds graag tot uw dienst voor alle reservaties en bijkomende 

inlichtingen. 

 

BEZOEKEN KUNNEN GECOMBINEERD WORDEN TOT EEN VOLLEDIGE DAGTRIP 

met een ontbijt, middag- en/of avondmaal en/of een vieruurtje 
 
➢ Info en groepsprijzen horeca: te bekomen in het toerismekantoor 

➢ Een groep bestaat uit maximum 20 (à 25) personen per gids 

➢ De prijs per gids voor een kort bezoek bedraagt 70,00 € (max. prestatie van 2 uur) 

➢ Per bijkomend uur of deel van een uur: + 30 € 

➢ Prijs per daggids die de groep van begin tot einde begeleidt: 140 € 

➢ Gelieve er nota van te nemen dat de groep gesplitst dient te worden vanaf 20/25 personen en 

dat een 2de gids dan noodzakelijk is 

➢ + € 10,00  administratiekost 

 

Hebt u vragen of nog extra wensen? Wij helpen u met veel plezier! 
Team Toerisme Halle, Pajottenland & Zennevallei vzw  
 
    
 

Toerismekantoor Halle          vzw Toerisme Pajottenland & Zennevallei 
Grote Markt 1, Bus 1 info@toerisme-pajottenland.be 
1500          Halle               
Tel: 02/365.98.50                           www.toerisme-pajottenland.be  

 
 
 

 

  

mailto:info@toerisme-pajottenland.be
http://www.toerisme-pajottenland.be/


ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
De reservering van een uitstap gebeurt schriftelijk via dit bestelformulier dat, door u getekend, zo spoedig mogelijk 

wordt terugbezorgd aan de toeristische dienst ter bevestiging van uw bestelling. Ingeval van reservering van 

maaltijden of koffie voor de groep verzoeken wij u, ten laatste zeven werkdagen vooraf, het juiste aantal personen 

telefonisch/per mail door te geven aan de organiserende toeristische dienst. 

 

De prijzen omvatten alle diensten die uitdrukkelijk op het bestelformulier zijn vermeld. Dranken bij de maaltijd bv. 

zijn echter niet inbegrepen in de prijs. De organiserende toeristische dienst behoudt zich het recht voor de prijzen te 

wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhogingen door derden.  

 

Gelieve er ook nota van te nemen dat de groep gesplitst dient te worden vanaf 20 à 25 personen maximum per gids.  

Voor het middag- of avondmaal heeft de groep telkens een keuze tussen verschillende menu’s. De hele groep dient 

hetzelfde menu te kiezen. Een verschillende menukeuze binnen de groep behoort niet tot de mogelijkheden. 

 

Het vervoer dient door de bezoekende groep zelf te worden georganiseerd. Wanneer in een programma een 

autocartocht vermeld staat, dan is deze door de bezoekende groep zelf ingeschakeld. 

 

Betaling voor een uitstap: 
 

De betaling voor een uitstap dient ten laatste 7 werkdagen vooraf te worden uitgevoerd op rekening van de 

organiserende toeristische dienst. Bij niet-betaling is de organiserende toeristische dienst gerechtigd de geboekte 

tocht te annuleren. Wijzigingen in aantal deelnemers kan tot 3 werkdagen voor het bezoek worden doorgegeven aan 

de toeristische dienst. 

 

Wanneer op de bezoekdag het aantal deelnemers minder bedraagt dan doorgegeven binnen de vermelde termijn, 

zal het geboekte aantal  aangerekend blijven en niet terugbetaald. Meer deelnemers dan doorgegeven  zal ook 

worden gefactureerd. 

Per aangemaakt reservatieformulier wordt een administratiekost van € 10.   

 

Last minute aanvragen worden geval per geval bekeken volgens de mogelijkheden. 

 

De organiserende toeristische dienst, noch de via deze instanties aangeduide gidsen, kunnen verantwoordelijk 

gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade, eventueel berokkend aan de deelnemers. We raden u dan 

ook aan een extra reisverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij van uw keuze. 

 

Aanwezigheid dag zelf. De groep dient het afgesproken uur te respecteren. Bij een latere aankomst gelieve steeds de 

gids voor het afgesproken uur te verwittigen (het gsm nr is meegedeeld via de bevestigingsmail samen met het 

reservatieformulier of u kan bellen naar het toerismekantoor op 02 365 98 50) (niet tijdens het weekend van 1 

oktober tot 1 april). 

Indien de groep na 30 minuten niet opdaagt zal de gids de plek van afspraak verlaten en gaat het bezoek niet door. 
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