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Maison Leffe, museum van het Leffebier in België
Charreau Des Capucins 23
Dinant - 5500
Contact: +32 82 22 91 91
https://leffe.com/fr
Leffe, een van de bekendste Belgische abdijbieren, nodigt je uit
om het museum in Dinant te bezoeken. Ontdek dit goed
bewaarde geheim sinds 1240.
La Maison Leffe biedt u:
Een museum over Leffe in een voormalig klooster
Een boeiend bezoek over de geschiedenis van dit
eeuwenoude abdijbier
Interactieve ervaringen, touchscreens en proeverijen

Een bezoek door 8 eeuwen brouwen
Ontdek de brouwerij Leffe, vanaf haar oprichting tot vandaag.
Kom luisteren naar de geschiedenis van de verschillende
gebrouwen bieren: 8 eeuwen brouwgeschiedenis.
In de kapel van het voormalige klooster van Bethlehem, nu
omgebouwd tot hotel "La Merveilleuse", heeft het Maison Leffe zijn
plaats gevonden, op enkele kilometers van de oorspronkelijke
locatie: de Abdij Notre-Dame de Leffe.

Kennis van het verleden gericht op de toekomst
Het Maison Leffe prikkelt je zintuigen door middel van interactieve
ervaringen, touchscreens en natuurlijk proeverijen. Vergeet niet
dat er 9 soorten Leffe zijn!
Dit bezoek aan het hart van Dinant geeft je een adembenemend
uitzicht over de Maasvallei.

Een kwestie van gezondheid in de eerste plaats
In 1240 stroomde de Leffe voor het eerst. De monniken van de abdij
begonnen met het brouwen van hun bier om twee redenen: angst
om water te drinken dat dodelijke ziekten en epidemieën bevatte
en de gastvrijheid ten opzicht van pelgrims en reizigers.

Openingstijden van het Leffe Museum
In het hoogseizoen, van Pasen tot de herfstvakantie, tijdens de
kerst- en voorjaarsvakantie: dinsdag t/m zondag van 11.00 tot
19.00 uur.
In het laagseizoen, na de kerstvakantie tot voor de paasvakantie:
vrijdag t/m zondag van 11.00 tot 19.00 uur.
Dompel je onder in de geschiedenis van de Leffebieren in
het Maison Leffe.
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Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
Verantwoordelijke uitgever:
Michel VANKEERBERGHEN, gedelegeerd bestuurder van Wallonië België Toerisme (WBT
vzw).
© Wallonië België Toerisme (WBT vzw).Avenue Comte de Smet de Nayer 145000
Namen+32 (0)2 504 02 11Online: www.walloniebelgietoerisme.beE-mail:
info@walloniebelgietoerisme.be
De inhoud in dit document werd met de grootste zorg samengesteld door Wallonië
België Toerisme (WBT vzw). De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden worden
voor mogelijke wijzigingen tussen de verzameling van de gegevens en de weergave
ervan in dit document.
Behoudens anderluidende verklaring behoort de informatie vermeld in dit document
toe aan Wallonië België Toerisme (WBT vzw).
Een voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of de reproductie
van deze informatie.
Wallonië België Toerisme behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op dit
document.

