VLAAMS TOSCANE
Genieten in Limburg

TOSCANE

IN VLAANDEREN
Genieten in de puurste betekenis
van het woord. Uw genodigden
samenbrengen in één van de mooiste
streken van ons land, in een rustig en
geprivatiseerd kader, voorzien van heerlijke
gerechten bereid door een TOP-chef en
begeleid door klassevolle wijnen ‘van bij ons’.
Dat is Toscane naar Vlaanderen brengen.
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INDRUKWEKKEND

HASPENGOUW

Het glooiende landschap van
Haspengouw is het ideale kader om tot
rust te komen. Ontdek indrukwekkende
panorama’s, vierkantshoeves, stille
kerkdorpen en prachtige kastelen, waaronder
het enige wijnkasteel dat België rijk is én dat
deel uitmaakt van het mooie Romeinse verleden
van de streek.
Een kasteel dat tevens het prachtige decor leverde
voor de bekende tv-reeks “Zuidflank” enkele jaren
geleden.
3

VOORBEELD

PROGRAMMA
13u30:
14u00:
17u00:

17u45:
18u30:

Verwelkoming door de eigenares van
het wijnkasteel in Genoelselderen
Vertrek met de Vespa’s langhseen
de prachtige landschappen van Haspengouw
Rondleiding in het wijnkasteel van
Genoelselderen waarbij je meegenomen
wordt doorheen alle fases van pluk tot 		
de uiteindelijke wijn
Heerlijk aperitief in de tuinen
van het wijnkasteel
Zittend driegangendiner
tussen de wijngaarden

Deze timing kan ook herwerkt worden naar
een avondprogramma of op maat opgemaakt
worden
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ONTSPANNENDE

VESPARIT

Haspengouw is, wegens de zeer
vruchtbare grond, de grootste fruitstreek
van West-Europa. Hier beleef je fruit het
hele jaar door: in april verandert het landschap
in een zee van bloesems en in het najaar worden
miljoenen appels, peren, aardbeien, kersen,
bramen, bessen, … geoogst.
Ook het historische verleden van Haspengouw is niet
weg te denken uit de omgeving: romantische kastelen,
religieuze monumenten, historische steden & pittoreske
kerkdorpen. Een rit met de Vespa brengt je langsheen al dit
moois en sluit af aan het énige wijnkasteel in België.
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MOGELIJKE STOPS:

Alden Biesen
Clos d’Opleeuw
Genoelselderen

Hellingenfort
Moerenpoort

KASTEEL VAN ALDEN BIESEN: Alden Biesen, ooit gebouwd door
de Duitse Ridderorde, is nu een van de grootste kasteeldomeinen
in de Euregio. Tijdens een korte drone workshop krijg je de kans om
dit domein vanuit de lucht te filmen en word al snel duidelijk in welke
prachtige streek vol natuur we beland zijn.
HELLINGEFORT: Lange houten ladders, grote rieten manden, het
zoemen van de bijen, alle dagen zon en de Tour de France op de draagbare
transistorradio, dat is de jeugdherinnering die Karel Vaes op zijn eigen
fruitboerderij in stand wil houden. Tussen de velden laat Karel ons graag
proeven van zijn ambachtelijke vruchtensappen, in combinatie met andere heerlijke
streekproducten.

WIJNDOMEIN CLOS D’OPLEEUW: Een echte Belgische topper is de Haspengouwse
wijn Clos d’Opleeuw, gevinifieerd door Peter Colemont. Als docent in wijnkennis timmert hij
al jaren aan de weg om in België de grote witte Bourgognes te evenaren. Dit lukt dankzij het
microklimaat en de buitengewoon goede terroir waarop de wijngaard gelegen is.
MOERENPOORT TONGEREN: Een bezoek aan Tongeren, als oudste stad van ons land kan niet
uitblijven. Van de 6 Middeleeuwse stadspoorten bleef enkel de Moerenpoort uit 1379 volledig intact.
Vanaf de robuuste toren geniet je ongehinderd van een schitterend panorama over het begijnhof en
de Tongerse binnenstad. Binnenin transformeerde de poort tot een historisch museum waar je alles leert
over de militaire geschiedenis van Tongeren.
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WIJNKASTEEL

GENOELSELDEREN
Op een boeiende, humoristische en
interactieve wijze informeren ervaren
gidsen je over het verleden, het heden en
de toekomst van het domein, de architectuur,
de werkzaamheden in de wijngaarden en het
volledige vinificatieproces van druif tot in het glas.
Deze wijnen en digestieven zijn het resultaat van
een uniek terroir, gezonde druiven, hard werken en
doorgedreven passie en kunnen met geen enkel ander
product vergeleken worden.
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WIJNKASTEEL

GENOELSELDEREN
Tijdens de rondleiding maakt u een
wandeling door het park rond het kasteel
met prachtig arboretum, rozentuin en de
grootste wijngaarden van België. U bezoekt
het oude koetshuis met de meest moderne
druivenpers, de stokerij, de eeuwenoude en
de nieuwe wijnkelders. En tot slot testen we uw
wijnkennis en proeven we verschillende wijnen,
waarbij u er de onze mag uithalen.
Naast informatie over het verleden, het heden en de
toekomst van het domein, de restauratiewerken en de
speciale oude bomen, ontdekt u de werkzaamheden in de
wijngaarden en de volledige vinificatie van druif tot in het glas.
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HEERLIJK DINEREN TUSSEN

DE WIJNGAARDEN

Beeld u even in. Een verfijnd
driegangendiner wordt geserveerd midden
in de wijnvelden met een ondergaande zon
die de hemel goud kleurt en op de achtergrond
pronkt het énige wijnkasteel van België.
Dat is het kader dat wij u en uw genodigden
aanbieden, met daarbovenop een diner van topniveau, aangepast aan de wijnen die gemaakt zijn van
de druiven waar u op datzelfde moment naar kijkt.
Mooier kan het niet.

9

MOGELIJKE EXTRA’S:

Een onvergetelijk bezoek aan het GALLO
ROMEINS MUSEUM in Tongeren tijdens
de Vesparit.
Een GEPERSONALISEERD WIJNPAKKET
voor alle aanwezigen
De tonen van LIVE ACHTERGRONDMUZIEK
die je helemaal mee nemen op reis naar het verre
Toscane
Hartelijke ontvangst door een KASTEELHEER
die uw genodigden de hele avond begeleidt
en coördineert
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BUDGET
vanaf € 375,00 excl. BTW - per persoon
vanaf 40 personen

We maken met plezier een voorstel op maat
van uw budget en specifieke wensen.
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JULLIE GEZONDHEID
& VEILIGHEID IS ONZE
PRIORITEIT
De afgelopen tijd zijn we met z’n allen nogmaals met de neus op de feiten
gedrukt geweest. Onze gezondheid is het grootste goed dat we bezitten.
Voortaan heeft éénieder de verantwoordelijkheid om niet alleen voor zichzelf
maar ook voor het welzijn van zijn medemens in te staan. Een credo dat we
graag ter harte nemen tijdens Vlaamse Toscane en nauwgezet toepassen met
diverse veiligheidsmaatregelen. Met de Vlaamse Toscane kies je namelijk voor
een beleving in de échte wereld! Om dit alles in goede banen te leiden geven we
prioriteit aan concrete preventiemaatregelen. Hieronder vindt u alvast de voornaamste
maatregelen uit onze veiligheidsgids die als leidraad geldt voor een vlekkeloos verloop:

Social distance
faciliteren

Koortsscanning
bij aankomst

Ter beschikking
houden
van sneltesten

Regelmatig desinfectie
van gevoelige zones

Infographics on site
met aandachtspunten

Ter beschikking stellen
van mondmaskers

Ter beschikking stellen
van handgel

Ter beschikking stellen
van handschoenen

Voorzien van
voldoende handwas
faciliteiten

Handschoenen &
mondmaskers voor de
medewerkers
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CONTACT
Guillaume Desmet
Managing Director

+32 478 33 68 28
guillaume.desmet@gracias.be

Jens Dewart
Account Manager

+32 494 35 21 09
jens.dewart@gracias.be

