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Groepsbrochure

Inleiding
Turnhout is een stad met veel verschillende troeven. Hier
wordt wonen, winkelen en beleven een echt plezier.
De verschillende groepswandelingen in deze brochure
zorgen ervoor dat je Turnhout op een originele manier kan
ontdekken. Laat je leiden door een gids, dan zal Turnhout al
zijn geheimen prijsgeven.
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Vanuit het centrum van Turnhout ben je in een mum van tijd
in het prachtige groene noorden. Een groot natuurgebied
waarin je verschillende vogelsoorten kan ontdekken via de
uitkijktoren op het Bels Lijntje. Deze groepsbrochure geeft je
alvast inspiratie.

Aanrader
Nationaal Museum
van de Speelkaart
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In het machinepark van het Nationaal
Museum van de Speelkaart voel je
nog de sfeer van de negentiendeeeuwse speelkaartenfabriek.
Authentieke drukpersen en grafische
apparatuur illustreren het volledige
productieproces. Op vaste dagen
draaien gepensioneerde drukkers
de persen opnieuw op gang tijdens
de drukdemonstraties en galmt
het geluid van de indrukwekkende
stoommachine weer door het
gebouw.
Daarnaast geeft het museum je
een kijk op de geschiedenis van de
speelkaart vanaf de middeleeuwen
tot nu. Wie wat actie wil, kan terecht
in het Speelkaartenlab, gerealiseerd
door het Turnhoutse bedrijf
Cartamundi, wereldmarktleider
in de productie van speelkaarten
en bordspellen. Waag je hier aan
interactieve toepassingen van de
speelkaart.

Bezoek het begijnhof

Speelkaartenwandeling

Wil je alles te weten komen over het
begijnhof van Turnhout? Boek dan
een rondleiding met gids en ontdek
de hele geschiedenis tijdens een
wandeling van anderhalf uur.
Je bezoekt het begijnhof, maar ook
de kerk en de kapel.

Turnhout is uitgegroeid tot het
wereldcentrum van de speelkaart.
Dagelijks worden hier meer dan 1,3
miljoen speelkaarten vervaardigd.
Tijdens de Speelkaartenwandeling
nemen de Turnhoutse Stadsgidsen je
mee langs de voornaamste plaatsen
die de herinnering aan Brepols en
de speelkaart levendig houden.
Verhalen over de betekenis van de
speelkaart in het dagelijks leven van de
Turnhoutenaar fleuren de wandeling op.

Ontdek het
Begijnhofmuseum

Begijnhof
Verscholen achter een grote groene poort ligt het pleinbegijnhof van
Turnhout, een oase van rust midden
in de stad. Samen met twaalf andere Vlaamse begijnhoven staat het
sinds 1998 op de prestigieuze lijst
van Unesco-werelderfgoed. In 2018
vierden we de twintigste verjaardag
van die titel en werd het hof prachtig
vernieuwd en heraangelegd. Stap het
begijnhof binnen en laat je verrassen
door zijn schoonheid.

Het Begijnhofmuseum laat je zien
hoe de begijnen vroeger woonden,
welke geloften ze wel of niet aflegden en wat ze deden om brood op de
plank te krijgen. Je krijgt een rondleiding van anderhalf uur en ontdekt
zo het bijzondere leven van deze
mystieke vrouwen.

Exploreer de begijnhofsite
Tijdens een bezoek aan de begijnhofsite combineer je rondleidingen
op het begijnhof en in het museum.
In twee uur tijd word je helemaal
ondergedompeld in het unieke heden
en verleden van het begijnhof en de
begijnen.
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Toppers
Kasteel van de hertogen van
Brabant
Een van de oudste gebouwen van
de stad, maar nog steeds springlevend. Tijdens de negen eeuwen van
zijn bestaan kende het kasteel bijna
evenveel levens. Sinds 1936 is het
een geklasseerd monument. Tegenwoordig biedt het onderdak aan het
gerechtshof. Door een bezoek aan
het kasteel lijk je met je twee voeten in
de geschiedenis te staan. Het binnenplein dient als rustpunt op de tijdlijn.
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Meduceum
Het Meduceum (Medisch Educatief
Museum) toont de rijke geschiedenis
van de zorg voor zieken. De collectie
medisch en verpleegkundig materiaal
van gasthuiszuster Alena geeft de
evolutie mooi weer. Ook de levensloop en de realisaties van dokter
Paul Janssen, Turnhouts ereburger en
grootste Belg ooit na Pater Damiaan,
ontvouwen zich hier.

Taxandriamuseum
Het Taxandriamuseum brengt de cultuur en de geschiedenis van Turnhout
en de Antwerpse Kempen in beeld. De
permanente opstelling van het museum werd ‘Hotel Taxandria’ gedoopt.
Dat concept is niet lukraak gekozen.
Het zestiende-eeuwse museumgebouw, het ‘Huis metten Thoren’, werd
namelijk vroeger bewoond door
vooraanstaande families en fungeerde vaak als gastenverblijf voor
koningen en edellieden. Een paar
van die voorname gasten zijn virtueel
teruggekeerd en vertellen samen over
de (ontstaans-)geschiedenis van de
streek.

Themawandelingen
in de stad
Turnhout historisch

Multiculturele wandeling

De vele oude gebouwen tonen het
rijke verleden van de stad. Maar
geschiedenis roept ook altijd vragen
op. Ligt de oorsprong van Turnhout
wel bij het kasteel van de hertogen
van Brabant? Vraag het aan de gids
die met jou door de geschiedenis van
Turnhout wandelt.

Wandel door het multiculturele
Turnhout en krijg een unieke kans om
kennis te maken met een samenleving
in een geglobaliseerde wereld. Leer
andere culturen en godsdiensten beter
kennen met een aantal bezoeken en
een kleurrijke tocht door een deel van
de stad.

Volksverhaal

Huwelijksgeheimen en
stapjes in de wereld

Zoals elke stad heeft ook Turnhout zijn
volksfiguren en histories. Vaak zijn die
het onderwerp van verhalen die
van de ene generatie op de andere
werden doorverteld. Ware gebeurtenissen werden in de volksmond vaak
aangedikt. Wat is nog waarheid en
waar begint de fantasie?

Tijdens deze wandeling vertelt een
stadsgids je alles over de liefde
binnen en buiten het huwelijk van de
veertiende tot de eerste helft van de
twintigste eeuw. Zelfs de soms wrange
kantjes komen aan bod. Je ontmoet
onderweg de Turnhoutse arts Nand
Peeters en ontdekt hoe hij via zijn medische ontwikkelingen echtparen en
toekomstige moeders meer comfort
(en geluk?) geboden heeft.
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Gevels van burgerhuizen
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Rondom Prison

Tijdens deze wandeling ontdek je
prachtige gevels van burgerhuizen
die onze stad versieren. De meeste
gevels dateren van de 19de eeuw.
Ambachtelijkheid en kunstzin gingen
deze tijd hand in hand. Ben je
benieuwd welke huizen over deze
gevelversieringen beschikken? Kom
dan zeker mee op een wandeling
met een gids.

Turnhout en bij uitbreiding het
noorden van de Antwerpse Kempen,
zijn gekend voor de opvang van
daklozen en misdadigers. Tijdens
deze wandeling ga je mee op
zoek naar de wortels van dat
verleden. Samen met de stadsgids
reconstrueer je de geschiedenis van
de rechtspraak, de rechtbank en
de strafinstellingen in Turnhout en
omgeving.

Wandeling WO II

Turnova

Op 23 september 1944 verlieten de
laatste Duitse soldaten Turnhout.
Na vier jaar van bezetting bevrijdden
de geallieerden onze stad. WO II
kwam hier tot een einde. Terwijl
WO I voornamelijk een militair
gegeven was, met bijbehorende
ellende, speelde in WO II ook een
ideologische kwestie een rol.

Na het vertrek van de
Brepolsdrukkerij in 1974 bleef er
drie hectare niemandsland achter.
In 2004 besloot Stad Turnhout de
site zelf te ontwikkelen. Samen
met een private partner werd een
masterplan opgemaakt en Turnova
was geboren. Het bruisende nieuwe
stadsdeel in hartje Turnhout omvat
een aanvullend winkelaanbod,
een viersterrenhotel, de nieuwe
stedelijke kunstacademie, honderden
woongelegenheden en een
ondergrondse parking. Dankzij
de gezellige cafés, restaurants en
terrasjes in het historische centrum
sluiten oud en nieuw naadloos bij
elkaar aan.
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Hedendaagse kunst
in Turnhout
Turnhout heeft op het vlak van
hedendaagse kunst heel wat te
bieden. In het straatbeeld van
de stad staan sculpturen van
internationaal bekende kunstenaars.
De bibliotheek, recentelijk
omgedoopt tot Verhalencentrale,
plaatste een verstild beeld van
Hans Op de Beeck in één van haar
studiezalen. Deze grijze sculptuur
is omwille van haar plaatsing ook
eigendom van het niet-lezend

publiek. Breng een bezoek aan
Turnhout en kies voor een dag(-deel)
vol kunst. Ga samen met een gids
op pad en houd halt bij plaatsen
die door de aanwezigheid van
hedendaagse kunst een extra
betekenis krijgen. In cultuurhuis de
Warande is hedendaagse kunst niet
meer weg te denken. Combineer
deze wandeling eventueel met een
bezoek aan een van de tijdelijke
expo’s. In de Expozaal van de
Warande wordt hedendaagse kunst
met de vinger aan de pols van de
samenleving getoond.

Teambuilding
Biertroefroute
Schuppen troef, klaveren troef, harten
troef of gewoon bier troef. Turnhout
is de stad van de speelkaarten, maar
ondertussen ook wel van de bieren.
En zeg nu zelf, speelkaarten en bier,
dat is toch de perfecte combinatie op
café. Ontdek de Biertroefroute, een
soort kroegentocht langs verschillende
Turnhoutse cafés. In elk café kun je een
smakelijk bier proeven en gezellig een
kaartje leggen.

Turnhout
in het groen
Vennenwandeling
Ga op stap door het Turnhouts Vennengebied en sta versteld van de ontroerende schoonheid van de natuur. In het
noordelijk gelegen Vennengebied vind
je nog één van de belangrijkste heidegebieden van Vlaanderen. Dat gebied
is de biotoop van zeldzame planten en
dieren die zich specifiek aan dit milieu
hebben aangepast.
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Reserveren voor de Biertroefroute is
verplicht vanaf acht personen.

Proevertjeswandeling

Vesparoute

Hou je van een lekker hapje en een
drankje? Dan is de Proevertjeswandeling iets voor jou! Je hebt de keuze uit
een standaardversie met acht en een
luxeversie met tien proevertjes. Gewapend met een plattegrond en een bonnenboekje stippel je zelf je wandelroute
uit en dus ook de volgorde waarin je
de proevertjes neemt. Kinderen zijn ook
welkom. Voor hen wordt waar nodig
een alternatief voorzien.

Wil je op een bijzondere manier herdenken hoe de wapens zwegen aan
het einde van de Eerste Wereldoorlog?
Rij dan met de Vespa naar de Dodendraad. Tijdens de oorlog balanceerden
de Kempen op de grens tussen oorlog
en vrede, tussen bezet België en neutraal Nederland. De Duitsers plaatsten
op die grens een draad onder hoogspanning. Vandaag voert een Vespatocht je langs de markantste plekken uit
dat stukje geschiedenis. Thematische
fotoborden informeren je over de gruwel van weleer. En scan je de QR-code,
dan krijg je nog extra oorlogsverhalen
te horen.

Vanaf zes personen reserveer je op
voorhand. Groepen worden beperkt
tot maximaal twaalf personen.
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City Golf

Escape Room

Golfen in de stad is hip. Haal de
Thomas Pieters in jou naar boven en
ontdek met de golfclub in de hand
de mooiste parels van Turnhout. Onderweg je smaakpapillen verwennen? Dat kan tijdens City Beergolf.
Sla op vier locaties tegen een
balletje en zet het gouden gerstenat
aan je lippen tijdens de degustatie
van drie streekbieren. Kijk voor meer
informatie op de website van City
Golf: www.city-golf.be.

Probeer binnen een bepaalde tijd
uit een kamer te geraken. Je vindt
verschillende elementen om codes
te kraken. Als je de juiste zaken met
elkaar in verband brengt, vind je
de weg naar buiten! Teamwork is
belangrijk om op tijd uit de kamer te
geraken. In Turnhout zijn er vier themakamers. Kom ze zelf ontdekken!

Huifkartocht
op maat
Trek erop uit met paard en kar en
laat je verrassen door het mooie,
groene noorden met z’n uitgestrekt
Vennengebied. Optimaal genieten?
Vul de tocht aan met een ontbijt,
begeleide wandeling, picknick of
culinaire lunch. Wij stomen met veel
plezier een volledig programma
klaar op maat van jouw groep.
Voor info en reservaties neem je
contact op met Toerisme & UiT.

Ook
combineerbaar
met

Wist je dat er ook drie verschillende
escapewandelingen zijn? Ga met
vrienden of familie op zoek naar
aanwijzingen die zich in de stad
bevinden. Los samen het raadsel
op. Meer informatie vind je op de
website van Escape 2300:
www.escape2300.be

Bezoek Brouwerij
Het Nest
Een bezoek aan Brouwerij Het Nest
dompelt je onder in de wondere wereld van het bier. Je krijgt een voorstelling van de gebruikte ingrediënten en een uitgebreide toelichting
van het productieproces. Uiteraard
kun je na de rondleiding proeven
hoe de theorie in de praktijk wordt
omgezet. Rondleidingen kunnen
voor groepen vanaf vijftien personen. Meer informatie vind je op de
website van Brouwerij Het Nest:
www.brouwerijhetnest.be.

Rondrit
In 1356 bestond Turnhout uit meerdere
dorpen. Het gebied werd het Land van
Turnhout genoemd. De landloperskolonie in Merksplas en Wortel ken je
misschien al. Maar wist je ook dat je in
de tweelingdorpjes Baarle-Hertog en
-Nassau met je rechterbeen in België
en met je linkerbeen in Nederland kunt
staan? Denk je toch niet alle geheimen
van het Kempense landschap te kennen?
Ga dan met de bus op rondrit door het
Land van Turnhout.

Brouwerij Corsendonk
is fier op zijn bier
en mooie cultuurstad!

Arrangementen
Thema

Speelkaart

09.30 – 10.30 uur:
ontvangst met koffie en koffiekoek

09.30 – 10.30 uur:
ontvangst met koffie en koffiekoek

10.30 – 12.30 uur:
Turnovawandeling

10.30 – 12.00 uur:
bezoek Nationaal Museum
van de Speelkaart

12.30 – 14.30 uur:
menu aan 20 euro
14.30 – 16.30 uur:
rondleiding begijnhofsite

12.00 – 14.00 uur:
menu aan 20 euro
14.00 – 16.00 uur:
speelkaartenwandeling
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Daarom trakteert
Brouwerij Corsendonk
iedere deelnemer aan een
rondleiding met gids een
gratis Corsendonk Agnus 33cl.,
een Corsendonk Pater 33cl.
of een Kriek Belgique 25cl.
in de deelnemende
horecazaken.
BROUWERIJ CORSENDONK NV
Slachthuisstraat 27, B-2300 Turnhout

www.corsendonk.com

Kostprijs vanaf 31,50 euro per
persoon

Kostprijs vanaf 31,50 euro per
persoon

Standaard

Stad en groen

09.30 – 10.30 uur:
ontvangst met koffie

09.30 – 10.30 uur:
ontvangst met koffie

10.30 – 12.30 uur:
themawandeling Turnhout historisch

10.30 – 12.00 uur:
bezoek Meduceum

12.30 – 14.30 uur:
menu aan 20 euro

12.00 – 14.00 uur:
koffietafel met brood en beleg aan
12 euro

14.30 – 16.00 uur:
bezoek kasteel van de hertogen
van Brabant
Kostprijs vanaf 27 euro per persoon

BROUWERIJ CORSENDONK TRAKTEERT
Gratis bon krijgt u overhandigd door onze gids.

14.00 – 16.00 uur:
kanaalwandeling
Kostprijs vanaf 22 euro per persoon

Horeca

BRASSERIE SORBONNE
Adres:
Grote Markt 19
Capaciteit:
50 personen
Openingsuren: Maandag, dinsdag en donderdag van 8 tot 18 uur
Vrijdag van 8 tot 20 uur
Zaterdag van 8 tot 22 uur
Zondag van 9 tot 21 uur
Woensdag gesloten
Geen groepen op zaterdag en zondag!

Aanbod

Ontvangst met koffie of thee
Ontvangst met koffie of thee en koffiekoek
Koffietafel met brood, beleg …
Snede wit en bruin brood, 1 sandwich, 1 pistolet, kaas,
ham, confituur, choco, kip curry, preparé, vleessla,
koffie of thee à volonté.
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€ 2,60 pp
€ 5,00 pp
€ 12,00 pp

Menu
€ 20,00 pp
Dagsoep
Kalkoenfilet met champignonroomsaus, frietjes of kroketjes met slaatje of
Tongrolletjes met witte wijnsaus, frietjes of kroketjes met slaatje
Dame blanche

CAFÉ-BRASSERIE SINT-PIETER
Adres:		
Capaciteit:		
Openingsuren:		
		
		

Aanbod

Grote Markt 60
60 personen
Maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot 24 uur
Zaterdag van 7 tot 24 uur
Zondag van 10 tot 19 uur

Ontvangst met koffie of thee		
€ 2,80 pp
Ontvangst met koffie of thee en koffiekoek		
€ 5,20 pp
Koffietafel met brood, beleg …		
€ 12,00 pp
2 koffie of thee per persoon, 1 witte en 1 bruine boterham,
1 witte pistolet, 1 tijgerpistolet, kaas, ham, krabsla, tonijnsla en preparé
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EETCAFE – TERRAS BARZOEN

BRASSERIE REKRUUT
Adres:		
Steenweg op Gierle 117/1
Capaciteit:
100 personen
Openingsuren: Dinsdag t.e.m. zaterdag vanaf 9 uur
		 Maandag gesloten
		
Geen groepen op zaterdag na 16 uur en op zondagen

Adres:
Capaciteit:

Warandestraat 42
120 zitplaatsen in café, 60 zitplaatsen binnenterras,
180 zitplaatsen buitenterras
Openingsuren: voor groepen: alle dagen van 10 tot 20 uur
Zondag van 13 tot 20 uur

Aanbod

Ontvangst met koffie of thee
Ontvangst met koffie of thee en koffiekoek
Lunchbuffet Barzoen met brood, beleg, dagsoep, kraantjeswater

Menu

Dagsoep
Vlaamse stoverij met patatjes uit de oven en rauwkost of
Kibbeling met patatjes uit de oven en rauwkost
Koffie of thee met een zoetigheid

Aanbod
€ 2,50 pp
€ 5,00 pp

€ 20,00 pp

Ontvangst met koffie of thee met assortiment minikoffiekoekjes (3 pp)
€ 5,00 pp
Koffietafel met brood, beleg …			
€ 12,00 pp
Vers fruitsap, koffie of thee, assortiment van broodjes,
ruime keuze beleg (kaas, salami, ham, krabsla, preparé, kip curry, tonijnsla)

Menu
€ 20,00 pp
Dagsoep
Tongrolletjes met fijne groentepuree en zachte graanmosterdsaus of
Kippenspies met wokgroentjes en champignonsaus en kroketten
Dame blanche
Op aanvraag: glutenvrij, vegetarisch of lactosevrij
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BISTRO-PUB PUERTO

BRASSERIE ST. JOSEPH

Adres:
Nieuwe Kaai 47
Capaciteit:
20 personen
Openingsuren: Alle dagen vanaf 12 uur
Maandag en dinsdag gesloten

Menu

Soep
Enchilada met kip of gehakt of vegetarisch, met patatas bravas
en een slaatje of
Chili con carne
Gebak

€ 20,00 pp

Adres:		
Grote Markt 13
Capaciteit:
50 personen
Openingsuren: Alle dagen vanaf 12 uur
		Maandag en dinsdag gesloten
		
(dinsdag kunnen groepen op aanvraag)

Menu		
Soep van de dag
Zacht gegaarde Schotse zalm met béarnaise of
Tournedos Limousin, pepersaus sla en friet
Dame blanche

€ 20,00 pp

BRASSERIE LEFFE/HOTEL TERMINUS

BON PETIT

Adres:		
Capaciteit:
		
Openingsuren:

Adres: 		
Warandestraat 23
Capaciteit:
49 personen (max. groepen 16 personen)
Openingsuren: Woensdag t.e.m. vrijdag van 9 tot 17 uur
		
Zaterdag van 8 tot 18 uur
		
Zondag van 8 tot 15 uur
		Maandag en dinsdag gesloten

Grote Markt 72
70 personen (beperkte capaciteit op zaterdag
en feestdagen – op aanvraag)
Alle dagen van 9 tot 21.30 uur

Aanbod

Ontvangst met koffie of thee				
Ontvangst met koffie of thee en koffiekoek		
Koffietafel met brood en beleg			
1 tas koffie of thee, vers fruitsap, koffiekoekjes,
yoghurt, kaas, ham, preparé, brie, confituur, choco, boter

€ 2,80 pp
€ 4,00 pp
€ 12,00 pp

Menu			

€ 20,00 pp

Dagsoep
Steppengras met één garnaalkroket of
Steppengras stoofvlees op basis van donkere Leffe
Gebak

Adres:		
Begijnhof 65
Capaciteit:
25 personen
Openingsuren: Woensdag t.e.m. zaterdag vanaf 11.30 uur
		
(ontbijt kan op aanvraag ook vroeger)
		Zondag, maandag en dinsdag gesloten

Menu maximaal 14 personen		
Dagsoep
Zeebaars met krieltjes en seizoensgroentjes of
Wok van kip en eiernoedels
Dessert van de dag

€ 2,50 pp
€ 12,00 pp

Adres:		
Herentalsstraat 78
Capaciteit:
50 personen
Openingsuren: Maandag, dinsdag en donderdag van 11 tot 1 uur
		
Vrijdag van 11 tot 3 uur
		
Zaterdag van 13 tot 3 uur
		
Zondag van 13 tot 21 uur
		Woensdag gesloten

BEGIJNHOF 65

Ontvangst met koffie of thee				
Ontvangst met koffie of thee en gebak (ook in namiddag mogelijk)
Koffietafel met brood, beleg …			
Broodjesassortiment, ham, kaas, confituur, slaatjes, eitje
en granola met yoghurt

Ontvangst met koffie of thee				
Koffietafel met brood en beleg			
Broodassortiment, huisgemaakte cake, kaas,
hesp en huisgemaakte vleessla, humus, choco en confituur

GRAND CAFE CHAOS
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Aanbod

Aanbod

Aanbod
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€ 2,50 pp
€6,00 pp
€ 12,00 pp

Ontvangst met koffie of thee				
Ontvangst met koffie of thee en koffiekoek			
Ontvangst met koffie of thee en taart			
Koffietafel met brood en beleg			
4 kleine luxebroodjes aangepast aan het seizoen,
2 kleine koffiekoekjes, koffie of thee à volonté

€ 2,20 pp
€ 4,50 pp
€ 5,50 pp
€ 12,00 pp

Menu 		

€ 20,00 pp

€ 20,00 pp

Pastabuffet: vis, vlees of vegetarisch
Tiramisu

VELDEKENSHOF

BRASSERIE TAMBOERKE

Adres:		
Veldekensweg 1b
Capaciteit:
44 personen
Openingsuren: Woensdag, donderdag en zondag van 11.30 tot 22 uur		
		
Vrijdag en zaterdag van 11.30 tot 23 uur
		Maandag en dinsdag gesloten

Adres:		
Grote Markt 7
Capaciteit:
60 personen
Openingsuren: Alle dagen vanaf 9 uur
		Maandag gesloten

Aanbod

Ontvangst met koffie of thee			
Ontvangst met koffie of thee met koffiekoek 			
Koffietafel met brood en beleg 				
Broodjesassortiment, croissant, ham, kaas, preparé, kip curry, confituur

€ 2,80 pp
€ 5,00 pp
€ 12,00 pp

Menu		
Tomaten(room)soep
Tongrolletjes met bieslooksaus, frietjes of kroketjes of
Varkensgebraad met saus naar keuze, frietjes of kroketjes
Dame blanche

€ 20,00 pp

Koffie of thee en huisgedraaid ijs 			
Ontvangst met koffie of thee en wafel of pannenkoek (tot 18 uur)

€ 3,00 pp
€ 8,00 pp

Menu			
Soep van ‘t veld
Stoofvlees met KlevereTien, frietjes en een slaatje
Dame blanche

€ 20,00 pp

Vegetarische menu			
Soep van ‘t veld
Salade met gegrilde groenten en geitenkaas
Dame blanche

€ 20,00 pp

24

Aanbod

BARDO | BRASSERIE EN LOUNGE BAR

Adres:		
Nieuwe Kaai 30
Capaciteit:
50 personen
Openingsuren: Alle dagen vanaf 10 uur
		Winter: maandag gesloten

Adres:		
Grote Markt 77
Capaciteit:
Brasserie 55 personen, Lounge bar 35 personen,
		
Veranda 20 personen
Openingsuren: Alle dagen vanaf 11.30 uur
		
Zaterdag vanaf 10 uur
		Gesloten op dinsdag
		
Dit aanbod is geldig tot 17 uur of na overleg ook mogelijk
		Groepen vanaf 12 personen

Menu 		

Aanbod

BOOTHUIS

€ 20,00 pp
Tomatensoep of kaaskroketten
Kipfilet met frietjes of kroketjes of
Zes scampi’s met curry-, diabolo- of lookroomsaus met frietjes of kroketten
IJs met slagroom

Ontvangst met koffie of thee 				
€ 3,00 pp
Ontvangst met koffie of thee en gebak 				
€ 4,90 pp
Koffietafel met brood en beleg
€ 12,00 pp
2 tassen koffie of thee, sandwich, houthakkersbrood, pistolet, kaas, salades,
charcuterie en zoetigheden

Menu			
Kaaskroketten of dagsoep
Gegratineerd vispannetje of
Pasta van de chef of huisbereide videe
Chocomousse of tiramisu Bardo

€ 20,00 pp
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EETCAFE ATALANTA
Adres:		
Roodhuisstraat 10
Capaciteit:
99 personen
Openingsuren: Mei t.e.m. september
		
Maandag, woensdag, donderdag,
		
vrijdag en zaterdag van 9.30 tot 22.30 uur
		
Zondag van 9.30 tot 21.30 uur (kan vroeger via reservatie)
		Dinsdag gesloten
		
Juli en augustus,
		
alle dagen open
Oktober t.e.m. april
		
Woensdag t.e.m. vrijdag van 10.30 tot 21.30 uur
		
Zaterdag: van 10.30 tot 22.30 uur
		
Zondag: van 10.30 tot 21.30 uur
		
(kan vroeger voor ontbijtjes/brood op reservatie)
		
Maandag en dinsdag gesloten

Aanbod
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Ontvangst met koffie of thee 				
€ 2,20 pp
Ontvangst met koffie of thee en koffiekoek
€ 3,50 pp
Koffietafel met brood en beleg
€ 12,00 pp
1 koffie of thee, verschillende soorten broodjes en beleg, kaas, confituur, boter en choco

Menu			
€ 20,00 pp
Dagsoep met brood
Fish en chips (gebakken kabeljauw-frietjes en slaatje) of
Gebakken kipfilet met slaatje frietjes of kroketjes
IJs met slagroom
(maandag en dinsdag kunnen groepen vanaf 25 personen op aanvraag)

FLAMES
Adres:		
Patersstraat 10
Capaciteit:
45 personen
Openingsuren: Woensdag t.e.m. zondag van 17 tot 21 uur
		Maandag en dinsdag gesloten
		
(Wel mogelijk om als groep ‘s middags te reserveren.)

Menu			
€ 20,00 pp
Perzische soep
Perzisch stoofpotje met zalm en rijst of friet of sla of
Joojeh, gegrilde kipfilet of Chejeh, gegrild varkenshaasje met rijst of friet
Gebak van de dag

Praktische info
Een stadswandeling onder leiding
van een gids:
duurt standaard 2 uur
kost 50 euro per gids
Een rondleiding in een museum
onder leiding van een gids:
duurt standaard 1,5 uur
kost 50 euro per gids
kost 3 euro inkom per persoon
(groepstarief vanaf 8 personen)
Voor de aanvraag van een groepsbezoek wordt een eenmalige dossierkost
aangerekend.
Dit zijn standaardgegevens. Per
rondleiding of vraag kan dit verschillen. Neem voor de exacte informatie
een kijkje op de website van Toerisme
Turnhout of contacteer de baliemedewerkers.

V.u.: Paul Van Miert - Campus Blairon 200 - 2300 Turnhout

Toerisme & UiT
Toerismehuis ’t Steentje
Grote Markt 44, 2300 Turnhout
+32 (0)14 44 33 55
toerisme@turnhout.be
www.toerismeturnhout.be
ToerismeTurnhout
visitturnhout
#visitturnhout

Openingsuren
Maandag tot vrijdag: 9 tot 16.30 uur
Zaterdag: 9.30 tot 14 uur
Zon- en feestdagen gesloten

toerisme

vlaanderen

