
Nuttige inlichtingen
Tarieven
Groepstoegang: 6€/pers - Gids: 65€/groep van max. 25 personen/nocturne : 90€/groep.
(Behalve Glasmuseum).
Gecombineerde programma: op aanvraag.
Verschillende groepen kunnen tegelijkertijd ondergebracht worden (afhankelijk van bes-
chikbaarheid).
Touringcarbedrijven: voorwaarden op aanvraag.

Voorwaarden en reservati e 
T: 071/29 89 30 – F: 071/88 08 57 – reservation@leboisducazier.be
Bezoeken met een gids en workshop moeten gereserveerd worden door email, fax, 
of brieven.

Diensten 
Bois du Cazier biedt U om uw bezoek te invullen, de volgende diensten:
     -  Onthaal : koffie en ontbijt : 4€ of 6€/pers.
     -  Verschillende zalen voor cocktails, maaltijden, vergaderingen, ... 
         voor of na uw bezoek (op reservatie)
     -  Souvenirs boutiek, boekhandel, mijnlamp, streekproducten, …
     -  Parking voor autocars en wagen.
     -  Een professioneel onthaal van een groepleider voor het bezoek
     -  Per groep van 25 mensen, inkom gratis voor de buschauffeur.
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Info & reservatie : 071/29 89 30 – reservation@leboisducazier.be
www.leboisducazier.be

LE BOIS 
DU CAZIER

www.leboisducazier.be
071/88 08 56 - info@leboisducazier.be 

Reservatiedienst : 071/29 89 30 - reservation@leboisducazier.be

Rue du Cazier, 80 - 6001 Marcinelle
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Voornaamste 
mijnsites van Wallonië 
Werelderfgoed 
sinds 2012

Organisatie
 van de Verenigde Naties

voor Onderwijs,
Wetenschap en Cultuur

Le Bois du Cazier, 
Unesco Werelderfgoed 
Europees Erfgoedlabel

GROEPSPROGRAMMA’S
2019 



Geklasseerd door Unesco Werelderfgoed en gecertifieerd door Europese Unie is Le Bois du Cazier een onontkoombare plaats voor uw groepsuitstapjes!

Bezoek van 
‘‘Le Bois du Cazier’’

Ontdek het dagelijks tra ject 
van mijnwerkers vanaf het 
wachthuisje tot de losvloer 
door de zaal der gehangenen 
en de lampenhuis. De kolen-
mijnmachines op de werkvloer 
en oppervlaktefaciliteiten la-
ten de werking van de mijn en 
het werk van de arbeiders te 
realiseren. Ruimte 8 augustus 
1956 doet denken aan de Ita-
liaanse immigratie en vooral 
de omstandigheden van de 
ramp van Marcinelle, die het 
leven van 262 mensen van 12 
verschillende nationaliteiten 
geclaimd. 

Industriemuseum 
en Industriële Revolutie

Herbeleef die industriële epic 
in Wallonië einde XVIII eeuw 
tot de grote periode van 
het «Zwarte Land». De vers-
chillende industriële sector 
en zijn aanwezig: steen kool-
mijn, staalindustrie, glas, me-
taal industrie, werktuigbouw 
en elektrotechniek, chemie 
en afdrukken. Ontdek ons 
Mapping 3D film «Van Indus-
triële Revolutie tot Werel-
derfgoed».

Glasmuseum en 
demonstratie glasblazen

Het bezoek van glasmuseum 
stelt voor materialen en ge-
reedschap die nodig zijn 
voor de uitvoering ervan, 
traceert de sociale strijd van 
de XIX en XX eeuw en ver-
toont archeologische en he-
dendaagse stukken. Je zal 
vormgeven, toepassingen, ba-
siseigenschappen van een ma-
teriaal dat ons begeleid elke 
dag te ontdekken. Het bezoek 
eindigt met een blazen fakkel 
demonstratie in onze works-
hop.

 

Natuurwandeling 
op de terrils

Vroeger waren deze terrils 
stille getuigen van de steen-
koolwinning van ‘Het Zwarte 
Land’, nu zijn ze diverse semi-
natuurlijke sites. Er zijn groene 
longen geworden van een 
omgeving gekenmerkt door 
zware industrie. Zij hebben 
een bepaalde biotoop. Volg 
met ons natuurgids de aange-
legde paden en ontdekt hoe 
deze zwarte bergen werden 
gekoloniseerd door bloemen, 
struiken, bomen. 

Het industriemuseumde mijn Het glasmuseum

U ZOU GRAAG VERSCHILLENDE 
SITES TE ONTDEKKEN ? 

Wij bieden combinerende pak-
ketten aan, met een bezoek in 
le Bois du Cazier en de ontdek-
king van een andere parel van 
de regio.

Le Bois du Cazier 
+

● Een andere mijnsite : Bois-du-
   Luc - Grand-Hornu - Blegny-
   Mine (vanaf 14€/pers.)

● Charleroi : Belfort en omge- 
    ving) (prijs op aanvraag)
    
● Thuin :  (Belfort, midde-
   leeuwse stad, Cisterciënze 
   rabdij van Aulne 
   (vanaf 14,5€/pers.)

●  Distillerie de Biercée 
    (19€/pers.)

● BPS 22  (15€/pers.)

●  Musée des Beaux-Arts de  
    Charleroi (12€/pers.)

●  Musée de la Photo (14€/pers.)

Verschillende formules en meer 
inlichtintingen op aanvraag.
Consulteer ook onze site.

Geschikte wijzigingstarieven

het milieu

Een halve of een hele dag in Le Bois du Cazier blijven?ONZE NIEUWIGHEDEN

De reconstructie van een 
naoorlogse huisvesting voor 
migrerende anbeiders, de 
interventievrachtwagen van 
de oude reddingscentrale, de 
muurschildering van Charles 
Szymkowicz en de nieuwe 
film van 3D mapping beer-
den ons bezoek van Bois du 
Cazier uit.

Geschikte wijzigingstarieven

onze Combinerende pakketten 


