PRAKTISCH
PRIJZEN IN GROEPSVERBAND
(vanaf 15 betalende personen)
(vermelde prijzen zijn prijzen per persoon)

BASISTOEGANG Het Domein Bokrijk (exclusief
het Openluchtmuseum en De sixties): gratis
TOEGANG OPENLUCHTMUSEUM,
STEEDS INCLUSIEF DE SIXTIES
• Kinderen tot 3 jaar: gratis
• Kinderen van 3-12 jaar: € 2
• Groepen (vanaf 15 betalende personen),
60+, mensen met een beperking: € 10,5
• Volwassenen: € 12,5
• Vroegboektarief: € 9 bij boeking voor 1 juli 2018
met minstens één vooraf geboekt groepsmenu
en één groepsprogramma uit het aanbod
• Avondtoegang (vanaf 18 u.): € 2,5 - enkel op
reservatie en met minstens één vooraf geboekt
groepsprogramma uit het aanbod
PROGRAMMA’S, EXCLUSIEF TOEGANG
OPENLUCHTMUSEUM
• Atelierroute: € 6,5
• Beleef@Bokrijk: € 5
• Initiatie valkenieren: € 6,5
• + € 0,5 voor anderstalige programma’s
• Atelier+: op aanvraag
MUSEUMEXTRAATJES
• Digitale groepsfoto € 15 (€5 per extra afdruk)
• Huifkar € 105 (max. 20 personen)

VERJAARDAGSFEESTJE KINDEREN
• Formule speeltuin (4-10 jaar): € 8
• Formule Openluchtmuseum (6-12 jaar): € 15,50
• Formule De sixties (9-12 jaar): € 15,50

TIP

Het Openluchtmuseum is open van
31 maart tot en met 21 oktober 2018,
dagelijks van 10 tot 18 u. Gesloten op
maandag, uitgezonderd feestdagen en de
maandagen van juli en augustus.

MEER INFO OP WWW.BOKRIJK.BE

ETEN EN DRINKEN
• Ontvangst: € 6,50
• Koffie en Limburgse vlaai: € 6
• Hoofdschotel:
€ 14,50 (volw.),
€ 11,50 (kinderen van 2 tot 12 jaar)
• Driegangenmenu:
€ 21,50 (volw.),
€ 13,50 (kinderen van 2 tot 12 jaar)
• Broodmaaltijd:
€ 14 (volw.),
€ 11,50 (kinderen van 2 tot 12 jaar)
• Bokrijkse vleesplank met 1 streekbier:
€ 18 (volw.),
€ 11,50 (kinderen van 2 tot 12 jaar)
PARKING
• Parking auto volledige dag: € 5
• Parking bus: gratis
TOILETTEN gratis

HOE BOEKEN
Meer info en reservatie: iedere werkdag tijdens
kantooruren, tel. 011 26 53 86, fax 011 26 53 70
- bokrijksales@limburg.be
Bij voorkeur 3 weken op voorhand boeken
1. Stel je dagprogramma samen op basis van het
beschikbare aanbod.
2. Maak ons je wensen kenbaar via telefoon of
e-mail.
3. We leggen het programma voorlopig vast en
sturen je een voorstel op basis van beschikbaar
heid.
4. Onderteken ons voorstel en stuur het terug.
5. Wij leggen je programma vast en bevestigen je
dossier.
6. Ten laatste 7 kalenderdagen voor je bezoek kan je
wijzigingen aanbrengen in het aantal deelnemers
voor een geboekt programma.
7. Meld je minstens een half uur voor de start van je
dagprogramma bij het Infocenter. Daar handelen
we je dossier af en geven we je een handig plan.
Hulp nodig bij de samenstelling van het dagprogramma
voor je groep? Onze reserveringsdienst maakt graag
een programmavoorstel voor jouw groep of geeft je
advies.

