Bij een bezoek aan Choco-Story Brussels leert u hoe de Maya’s en daarna de Azteken cacaobomen
teelden, hoe de cacaoboon Europa veroverde, maar ook hoe cacao wordt omgezet in chocolade.
Een meester-chocolatier maakt pralines voor uw ogen. Proeverijen zijn uiteraard inbegrepen in het bezoek.
Een verkooppuntje zal de grootste lekkerbekken plezieren.

Openingsuren
Choco-Story is open... Van dinsdag tot zondag,
van 10 tot 17 uur. (laatste toegang om 16.30 uur)
Gesloten op maandag (behalve op een feestdag)!
Gesloten in de 2e en 3e week van januari.

Prijsen 2015
Individueel
• Volwassenen : € 6
• Studenten, senioren : € 5
• Kinderen boven de 6 jaar : € 3,50
• Kinderen onder de 6 jaar begeleid door hun ouders :
gratis.
Groep (vanaf 15 personen)
• Volwassenen / studenten / senioren : € 4,50
• Kinderen onder de 12 jaar : € 3
Schoolgroep
• Kinderen onder de 12 jaar : € 3
• Jongeren boven de 12 jaar : € 4,50 - Een gratis
begeleider/leerkracht per 15 betalende leerlingen.
• Gids: € 60 (1 uur; 1 gids per 25 personen)
enkel op reservatie.
Gids (enkel op reservatie)
• Museum + demonstratie: € 60 voor Nederlands,
Frans en Engels (1 uur; 1 gids per 25 personen),
€ 75 voor andere talen.
• Museum + stadsbezoek rond het chocoladethema:
€ 150 (3 uur, 1 gids per 25 personen), taal van uw keuze.

Animatie (enkel op reservatie)
• Workshop in het Museum: 15 euro per persoon + gids.
• Workshop bij chocolatier Laurent Gerbaud.
• Verjaardagsfeestje voor kinderen
• Proeverij van bier en chocolade
• Chocoladerally
• Sms-speurtocht.
• Chocoladetabletrally.
Het Museum kan onder bepaalde voorwaarden ook
toegankelijk zijn buiten de openingsuren of op maandag.
De Brussels Card biedt u, gedurende 24, 48 of 72 uur, gratis toegang tot meer dan 30 musea, gratis
toegang tot het openbaar vervoer en exclusieve kortingen in designerboetiekjes, winkels,
tentoonstellingen restaurants en attracties van de stad. http://www.brusselscard.be
• Combiticket met Mini-Europe.
• Chocoladewandelingen met een bezoek aan het Museum Choco-Story Brussels worden aangeboden
door Itinéraires en door La Fonderie.
• Ontdek ook onze aanbiedingen in Bongo-, Wonderbox- en Gift for 2-dozen.
Inlichtingen en reserveren via: info@choco-story-brussels.be of +32 (0)2 514.20.48 of +32 (0)488 29.15.44

Demonstraties
Elke dag werkt de chocolatier van Choco-Story Brussels voor de ogen van de bezoekers. Hij geeft
uitleg over de ambachtelijke vervaardiging van de beroemde Belgische praline. Hij geeft de
geheimen van zijn kunst prijs. Deze demonstraties vinden doorlopend plaats gedurende de hele dag
tijdens de openingsuren van het Museum. De demonstratie wordt afgesloten met het proeven van
een van de creaties van de meester-chocolatier van het Museum Choco-Story Brussels.

Toegang

Choco-Story Brussels
Rue de la Tête d’Or / Guldenhoofdstraat, 9-11
1000 Bruxelles / Brussel
+32 (0)2 514 20 48
+32 (0)488 29.15.44
info@choco-story-brussels.be

