Bezoek onze gezellige
grensgemeente Ravels
Een gezellige dag in de groene
gemeente Ravels. Een mooi Kempisch
dorp aan de grens met Nederland.
Onze gemeente bestaat uit de 3 dorpen:
Poppel-Weelde-Ravels
Stel uw daguitstap zelf samen aan de
hand van ons aanbod.
BV:

aankomst met koffie + iets lekkers
€5.00

***
Bezoek aan een museum of een van de in
deze folder vermelde bedrijven

***
3 gangen menu

€20.00

***
Namiddag invulling
Ook in te vullen naargelang uw tijdschema bij
een van de vermelde bedrijven

Of
Begeleide busrit met gids

Of
Wandeling in onze mooie landelijke gemeente
met gids

‘t Kaske
Het museum bevindt zich in het oud-gemeentehuis
van Poppel, het is de schatkamer
van de gemeente Ravels
Het museum beslaat 3
verdiepingen.
Elke dag te bezoeken.
Gids inbegrepen prijs: €4.00 p.p.

Paprikabedrijf VERPA
Het is een modern bedrijf dat paprika’s kweekt in
Weelde. In de periode van april tot en met
september zal de familie
Vermeiren u gastvrij
ontvangen. De rondleiding zal
ongeveer 2 uur duren
april-september

Molen Arbeid Adelt
Deze molen uit 1850 is een stellingmolen van het
type bovenkruier. Het
molengebouw is in 1962 op de
lijst van de beschermde
monumenten opgenomen.
Er wordt nog regelmatig gemalen
voor ons lokale molenbrood.
Elke dag te bezoeken prijs:gratis

Vondhoeve
Het museum Vondhoeve is gevestigd in Poppel. Mia
en Peer zijn gepassioneerde verzamelaars en willen
hun hobby graag delen met anderen. Je word
gastvrij ontvangen in een authentiek Kempische
schuur voorzien van een grote collectie oude
gebruiksvoorwerpen.
Alle dagen te bezoeken
prijs: €4.00 p.p

prijs: €5.00 p.p.

Tomatenbedrijf Mulders
De familie teelt al drie generaties lang lekkere
tomaten en sinds kort ook blauwe bessen. Al de
producten zijn puur Belgisch en ze streven naar
‘local for local’
april-oktober

prijs: €5.00 p.p.

Aspergebedrijf Nooyens
Reeds een aantal jaren baten Fons en Jan Nooyens
samen het aspergebedrijf uit. Ze telen het ‘witte
goud’ in de serre onder glas, onder minitunnels en
in de volle grond.
Eind februari – half
juni (liefst in de nm)
prijs: €5.00 p.p.

Wijngaard Valclegge

Begeleide busrit met gids

De wijngaard in Ravels startte met de eerste
aanplant in 2006. Roos Kindt en Lucas Bols
cultiveren sindsdien witte, rode en mousserende
wijn op hun domein. Glaasje witte wijn te proeven!

(Enkel indien u met een eigen bus komt)
Bezoek: -

Elke dag te bezoeken
van april-november
Prijs: €5.00 p.p.

Grafheuvels
Het Ei van Weelde
Een route doorheen de 3 gemeenten.

Groepsarrangementen
Ravels…

Prijs: €50.00 per bus

Koeknuffelen/ bezoek modern veebedrijf
De rondleiding start bij de kalfjes, pas geboren
maar zeer levendig. Tijdens de rondleiding heerst er
een open en zeer ontspannen
sfeer. Alles kan en mag
gevraagd worden. 1 ½ uur
bezoek met koffie en pudding
prijs: €15.00 p.p.
Dit alles kan worden uitgebreid met koeknuffelen,
iedereen kan onder begeleiding van de boer zijn
eigen koe uitkiezen….succes!

Wandelen in onze landelijke gemeente met een
ervaren gids
-

Tulderwandeling
Wandelen langs grafheuvels
Ravels mooiste
Weelderige boerenwandeling

Prijs: €50.00 per gids

Het totaalpakket (3 uur ) komt dan op €35.00 p.p.
Tuytelaers : passie voor natuursteen
Het begon allemaal in 1954 met de productie en
verkoop van grafzerken. Begin 2000 werd ‘Den
Tuyt’ ook expert in het specialere maatwerk en
groothandel voor natuurstenen platen, vloeren en
tegels! Incl. goodiebag
prijs: gratis

Maak je keuze en neem contact met
ons op per telefoon of e-mail.
Minimaal 6 weken voor aankomst
Wij regelen de locatie voor je
bezoek, koffiepauze en lunch!

Ter plaatse per locatie te betalen.

VVV Toerisme Ravels
Kloosterstraat 4
2380 Ravels
info@toerismeravels.be
014-652155

