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Activiteit

Duur

Info

Rondleidingen
10

Gidstocht be-MINE

1,5 uur

toerismeberingen.be

*

11

Mijnmuseum / Arrangement ‘Mijnmuseum’

2 uur

bezoek aan de museumzalen en de ondergrondsimulatie

**

11

Mijnmuseum / Arrangement ‘Mijnwerkerspad’

2 uur

bezoek aan de oude mijngebouwen en de ondergrondsimulatie

12

Mijnmuseum / Mijnwerkers met vuile handen (kleuter)

1 uur

gebruik lunchpakket toegelaten mits afname consumptie

12

Mijnmuseum / op pad met de mijnwerker (lager)

2 uur

gebruik lunchpakket toegelaten mits afname consumptie

12

Mijnmuseum / mijnwerkerspad (secundair) - Maximine

2 uur

gebruik lunchpakket toegelaten mits afname consumptie

15

Avonturenberg

1 uur

gratis toegankelijk via be-MINE

15

Mountainbikeparcours

14

Gidstocht ‘natuurwandeling terril 2’

2 uur

16

TODI snorkel- en duikcentrum

2 uur

todi.be

16

Gidstocht ‘TODI achter de schermen’

1,5 uur

toerismeberingen.be

16

Zwemparadijs Sportoase be-MINE

sportoase.be

16

Zwemparadijs Sportoase be-MINE

aanbod aan groepslessen kracht- en conditietraining, dans,
yoga en pilates (BBB, abdo, figuurtraining, spinning, boxing,...

17

Alpamayo klimcentrum

29

Gidstocht / Multiculturele hapjestocht

5 uur

toerismeberingen.be

****

29

Gidstocht / Multiculturele hapjestocht mini

3 uur

toerismeberingen.be

****

22

Wandeling doorheen de mijncité

2 uur

wandeleninlimburg.be / Download of vraag naar onze
audiogids/app: ‘Beringen, de cité’

22

Gidstocht / Tournee cité – te voet

2 uur

toerismeberingen.be

22

Gidstocht / Tournee cité – met de fiets

2 uur

toerismeberingen.be

23

Gidstocht / Tournee cité – met de minibus

2 uur

toerismeberingen.be maximaal 7 deelnemers

24

Mijnkathedraal

1 uur

toerismeberingen.be

24

Fatih Moskee

1 uur

toerismeberingen.be

25

oriëntatieparcours ‘in het park van de directeur’ (lager)

2 uur

orientatie.org

46

Ridley & Bike Valley

2 uur

toerismeberingen.be

46

Coldset Printing Partners (vanaf lager onderwijs)

2 uur

bedrijfsbezoeken.hbvl.be

45

Blueberry Field (mei t.e.m. september)

2 uur

blueberryfields.be

30

Remise 56

1-2 uur

www.remise56.be

30

Huisbrouwerij ’t Aerts Paradijs

2-3 uur

groepsrondleidingen vanaf 19u. (min. 10p. – max. 20p.) zijn op
alle dagen te reserveren.

47

De Stalse Schans

2 uur

facebook.com/DeStalseSchans/

47

Brandweer

1,5 uur

toerisme@beringen.be

voor gevorderden
toerismeberingen.be
***

alpamayo.be

Natuur & recreatie
37

De Watersnip - Vallei van de Zwarte Beek

37

Prikkelpad

37

Boeboekspad

38

Recreatieoord ’t Fonteintje

40

Initiatie Millennium Golf

begeleide activiteiten op aanvraag voor groepen dewatersnip.
2 uur

bezoek aan de museumzalen en de ondergrondsimulatie
groepen met kinderen van 5 tot 10 jaar
toerismeberingen.be

2,5 à 3 uren

In beweging
51

Fietsverhuur Pro-Fitness

profitness.be

51

Fietsverhuur

fietsparadijslimburg.be

51

Verhuur elektrische scooters

bijloos.be

55

Verhuur van vespa’s

vespamoments.be

* Rolstoeltoegankelijk, behalve Alpamayo en Todi
** Rolstoeltoegankelijk, enkel museumzalen
*** Duikbassin toegankelijk voor mindervaliden, de kijkramen zijn niet toegankelijk.
**** Rolstoeltoegankelijk, behalve de moskee

Aanbevolen voor:

Scholen		

Groepen / teambuildings

Sportievelingen / avonturiers

Rolstoeltoegankelijk

