
 

 

07u00 Lommel garage - 07u15 Overpelt ziekenhuis - 07u20 Neerpelt station - 07u30 Achel Quatre 

Bras - 07u40 Hamont Axa Bank - 08u00 Bree Colruyt - 08u05 Kinrooi pleintje 

 

Onze heenreis gaat via Luik, met onderweg een vrijblijvende stop. 

We maken kennis met de gekende ‘Citadel’ die nauw verbonden is met de geschiedenis van de stad.  

We bezoeken het Parfumerie-Atelier van Guy Delforge. Sinds 1990, 

opent deze Naamse parfumeur zijn deuren voor het grote publiek. 

Hij ontwierp in de Citadel een ondergronds parcours waar we 

wegwijs gemaakt worden in het ambachtelijke vak van de 

parfumeur. Het eerste deel van het bezoek 

vertelt ons de geschiedenis van het gebouw 

en de gebruikte basisgrondstoffen in de parfumerie. We ervaren een mengeling 

van plantenaroma’s en exotische geuren. De rondleiding gaat vervolgens naar 

de rijpingsgalerijen, waar de parfums gedurende 6 maanden rijpen. Daarna kan 

iedereen in het olfactorium zijn reukgevoeligheid testen. In de 

tentoonstellingszaal worden de verschillende parfums en schoonheidsproducten 

Guy Delforge voorgesteld. De beeldhouwwerken van Guy Alexandre verfraaien 

het geheel. Het samenspel van houtsnijwerk, steen, lichtspel, klassieke muziek en 

parfums vormt een prachtig geheel. De moeite waard om te ontdekken...   

’s  Middags staat er voor ons vlakbij de parfumerie een heerlijke 3-gangen 

maaltijd klaar.  

Vervolgens volgen we verder de Maas richting de vallei van de Bocq. In deze 

toeristische streek bezoeken we de traditionele brouwerij van ‘De Bocq’. Deze werd 

in 1858 gesticht door de familie Belot, die sedert die tijd al haar bekwaamheid ten 

dienste stelt van het brouwen van deze bieren.  

Deze brouwerij is vooral gespecialiseerd in de productie van bier op hoge gisting met 

nagisting in de fles. We volgen een interessante rondleiding door het bedrijf en 

maken kennis met de productietechnieken en proeven hoort er uiteraard ook bij. Op 

onze terugreis maken we een vrijblijvende stop.  

 

 

 

 

PARFUMERIE & BROUWERIJ  
DO 07 NOVEMBER 2019 

 

                       Inbegrepen : 

reis per luxe **** autocar 

bezoek aan parfumerie Delforge met gids,  

3 gangen menu, brouwerij bezoek De Bocq,  

Prijs: 58 € 

 


