BEZOEK AAN BROUWERIJ HET ANKER
Tarief
Groepen: € 7,50 per persoon (inclusief gids en degustatie van 2 bieren)
Individueel: € 8,00 per persoon (inclusief gids en degustatie van 2 bieren)
Scholen: € 6,00 per persoon (inclusief gids en 1 degustatie)
Kinderen: € 2,00 per kind, onder 12 jaar begeleid door een volwassene (inclusief 1 frisdrank)
Groepen
Min. 10 personen – max. 25 personen per groep.
Indien meer dan 25 personen wordt de groep opgesplitst en wordt er voor elke groep een gids
voorzien. Indien de groep minder dan 10 personen telt, betaalt u € 75 voor het bezoek met gids.
Individueel
Wekelijks worden er rondleidingen georganiseerd waarbij individuele bezoekers kunnen
aansluiten op dinsdag, woensdag en donderdag om 11u en vrijdag, zaterdag en zondag om
11u en 13u. Gelieve te reserveren op onderstaand nummer of via mail om zeker te zijn van een
plaats.
Duurtijd brouwerijbezoek met degustatie
Ca.1u30 à 1u45
Toegankelijkheid
De brasserie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, de brouwerij niet: er zijn ca. 100 traptreden
doorheen het parcours.
Starttijd
Groepsrondleidingen kunnen starten op de volgende uren afhankelijk van de beschikbaarheid:
10u – 11u – 12u – 13u – 14u – 15u – 16u – 17u en 18u.
Startplaats
De rondleiding start aan de Begijnhofpoort. De groepsverantwoordelijke meldt zich aan bij de
receptie in de winkel waar de gids hem opwacht. De gids wacht maximaal een kwartier op
laatkomers. Voor individuele rondleidingen meldt u zich ook aan bij de receptie in de winkel.
Brasserie
Het is mogelijk om een brouwerijbezoek te combineren met een etentje in de brasserie van
Brouwerij Het Anker. Voor groepen vanaf 10 personen vragen wij op voorhand één menu uit te
kiezen. Indien u met minder dan 10 personen op bezoek komt, kan u à la carte eten.
Reserveren is aangeraden.
Betaling
Ter plaatse met Visa, MasterCard, Maestro of cash.
Groepen betalen bij reservatie een voorschot. Annuleren kan kosteloos tot een maand voor de
geplande rondleiding. Bij een laattijdige annulering of in geval van no-show wordt er € 75 in
rekening gebracht.

Reserveren
info@hetanker.be
+32 (0) 15 287.141

