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Abdij Saint-Gérard de Brogne
Place De Brogne 3
Saint-gérard - 5640
Contact: +32 71 79 70 70
http://www.brogne.be

Tussen Namen en Charleroi vind je de duizend jaar oude
Abdij van Saint-Gérard de Brogne. Vandaag de dag bestaat
de abdij uit een restaurant, hotel, tentoonstelling en een
centrum over Belgische wijnen.
Saint-Gérard de Brogne is een benedictijnse abdij die in 919 gesticht
werd door Gérard de Brogne en bevindt zich in Sint-Gerard op 20 km
van Charleroi en Namen. Het gebouwencomplex zoals we het
vandaag kennen dateert van na de werken in 1743. De prachtige
crypte uit de 13e eeuw werd bewaard.

Het Centrum voor Belgische wijnbouw en wijnen
In dit centrum wordt de Belgische wijnbouw gepromoot aan de hand
van verhalen uit de geschiedenis, over de wijngaarden en de
Belgische AOCs. Het doel van het Centrum voor Belgische wijnbouw
en wijnen is het werk op de Belgische wijngaarden leren kennen en
begrijpen, wijn van eigen bodem proeven en diens opmars
aanzwengelen.
Je kan er ook enkele uitstekende wijnen aankopen.
Op reservatie kan je de abdij in groep(min. 20 personen) bezoeken.
Je kan de abdij het hele jaar door bezoeken aan €3,5 per persoon.

Het hotel van de Abdij
In de volledig gerenoveerde monnikenkamers van weleer verblijf je
in een eenvoudige, maar gezellige kamer.
20 kamers met volledig uitgeruste badkamer en televisie.
Ontbijt inbegrepen.

Het restaurant van de Abdij
Een Franse kwaliteitskeuken in een geraffineerd kader. Maak je
keuze tussen de suggesties van de chef, de grillgerechten en de 'all
you can eat'-formules. Voor de echte kaasliefhebbers is er ook een
breed gamma aan kaas.
Mogelijkheid om gerechten aan huis te bestellen.
Het restaurant is ook open op zaterdagavond.

De Micro-Brasserie
Binnen de Abdij Saint-Gérard de Brogne kan je in Brasserie de
Brogne het bier la Brogne Blonde ontdekken.

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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