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BEZOEKEN - RONDLEIDINGEN - PROEVERIJEN
- Er is gratis parking voor wagens op het domein en voor bussen tegenover de toegangspoort.

- De parking, wijnbar, terras en winkel zijn vrij toegankelijk. Na reservatie en onder begeleiding van een gids kunt u ook 
genieten van: zie inhoud rondleiding.   

Inhoud rondleiding

- Een wandeling door het park rond het kasteel van Genoels-Elderen met een prachtig arboretum van eeuwenoude 
zeldzame bomen, een zicht over de rozentuin met bijna 1.000 rozenstruiken in 24 verschillende soorten en kleuren van 
zowel moderne als klassieke variëteiten en de meest uitgestrekte wijngaarden van België.

- U brengt een bezoek aan het oude koetshuis alwaar onze ultra moderne druivenpers staat, de stokerij van het Limburgs 
Levenswater en het hart van het Wijnkasteel, de eeuwenoude en nieuwe wijnkelders. Om af te ronden volgt er een 
wijnproeverij.

- Op een boeiende, humoristische en interactieve wijze informeren ervaren gidsen u over het verleden, het heden en de 
toekomst van het domein, de architectuur, de werkzaamheden in de wijngaarden en het volledige vinificatieproces van 
druif tot in het glas.

- Onze wijnen en digestieven zijn het resultaat van een uniek terroir, gezonde druiven, hard werken en doorgedreven passie 
en kunnen met geen enkel ander product vergeleken worden.

Openingstijden

RONDLEIDINGEN NA AFSPRAAK VIA: http://book.wijnkasteel.com

Van mei t/m september
WIJNBOETIEK, -TERRAS & -BAR

Geopend van dinsdag t/m zondag en op feest- en brugdagen van 10 tot 18 uur.
Gesloten enkel op maandag.

Van oktober t/m april
WIJNBOETIEK & -BAR

Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 18 uur.
Gesloten op zondag, maandag en feestdagen.

Jaarlijks verlof, gesloten van 25 december t/m 2 januari.

- Rondleidingen kunnen starten naar keuze vanaf 9 uur en ten laatste om 16 uur.

- Duur: rondleiding 1,5 uur, met proeverij 2 tot 3 uren. Een verkorte versie is mogelijk.

- Annuleringen zijn kostenloos tot 48u op voorhand, anders vragen wij u de gereserveerde gidsen te vergoeden.

- Voorzie steeds gepast schoeisel (kiezel- en houtschilferpaden), buitenkledij (in de wijnkelders is het altijd vochtig en fris) en 
een paraplu.
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Gids

Een gids neemt groepen van 1 tot 25 personen mee.
De gids staat u 2 uren ter beschikking vanaf het gereserveerde beginuur.
Er zijn voldoende gidsen beschikbaar voor groepen tot 300 personen.
Kleine gezelschappen tot 10 personen kunnen aansluiten bij een groep, na reservatie. 
Indien u als groep liever geen aansluiters wenst, gelieve dit bij uw reservatie te melden.

Privégids, groep tot 25 personen:
Nederlands € 75 (contant aan de gids te betalen).
Frans, Duits of Engels € 80 (contant aan de gids te betalen).
Of
Aansluiten, groep tot 10 personen:
Gidsbijdrage € 5 per volwassene en per kind.

  

Inkom met proeverij

Prijzen zijn inclusief € 3 inkom per persoon.
Proevertjes wijn zijn 5 cl en Levenswater 2 cl per soort.
 
KORT € 5 1 proefglas:  Chardonnay Wit of appelsap (basistarief)
EXTRA € 7 2 proefglazen: Chardonnay Wit & Blauw
SPECIAAL € 10 3 proefglazen: Chardonnay Wit & Blauw & Zwarte Parel
ROYAL € 13 4 proefglazen*: Chardonnay Wit & Blauw, Zwarte & Rose Parel
DELUX € 16 5 proefglazen*: Chardonnay Wit & Blauw, Zwarte, Zilveren & Rose Parel
PRESTIGE € 19 6 proefglazen*: Chardonnay Wit, Blauw & Goud, Zwarte, Zilveren & Rose Parel
COMPLEET € 22 7 proefglazen*: Chardonnay Wit, Blauw & Goud, Pinot Noir Rood, Zwarte, Zilveren & Rose Parel

* Proeverijen vanaf 4 wijnen worden geserveerd aan tafel met broodstokjes, water, een spuwbakje en een wit servet als achtergrond om  
de kleur van de wijn goed te kunnen beoordelen.

- Kinderen:
 Tot 14 jaar, inkom met een glas appelsap van de streek of water: € 2,50 per kind.  

- Hapjes bij proeverij: € 5 per persoon.
 Broodstokjes, chips, nootjes, olijven, zongedroogde tomaatjes, rillettes met toast… (variabel). Dit is enkel mogelijk voor 

groepen vanaf 8 personen, gelieve het definitieve aantal personen voor de rondleiding te bevestigen, het bestelde aantal 
personen wordt u in rekening gebracht. 

- In en rond het Wijnhuis is gratis Wi-Fi beschikbaar, zonder code.

- Onze toiletten zijn voorzien van niet-geparfumeerde zeep, zodat er bij het wijnproeven geen storende geuren zijn. 
 Gelieve parfum  en andere uitgesproken geuren te vermijden voor uzelf en uw buren.

- Wij vragen Bob, bestuurders van vervoermiddelen om bij het wijn proeven gebruik te maken van het spuwbakje voor uw 
eigen veiligheid en die van andere weggebruikers.


