Koekelberg, historische stad van de chocolade
Het industrieel verleden van de gemeente Koekelberg is gelinkt aan de chocolade. De
chocoladefabriek Victoria vestigt er zich op het einde van de 19e eeuw en werft
naamsbekendheid naast Côte d’Or, Meurisse en Jacques.
Het dorp van de Belgische chocolade
De Belgian Chocolate Village, gelegen in de nabijheid van de Basiliek van Koekelberg is één
van Europa’s grootste museale ruimte gewijd aan chocolade zijn.
Op 900m2 wil de Belgian Chocolate Village zich als gastvrije ontmoetingsplaats, maar ook als
reflectie-, opvoedings- en herinneringsruimte profileren.
Het scenografische parcours toont elke fase van de productie van chocolade, de
gebruikswijzen, de geschiedenis, de heilzame effecten, de economie en de diversiteit. Het
parcours prikkelt alle zintuigen van de bezoeker.
Een tropische serre in hartje Brussel
Een tropische serre in het museum reproduceert de teelt- en ontwikkelomstandigheden van
cacaobomen. We vinden er ook banaanbomen, kurkuma en verschillende specerijen,
accessoires van chocolade (peperboom, piment, vanilleplant, gember, …).

Een atelier, een boetiek en een degustatiesalon
In het moderne en goed uitgeruste chocoladeatelier dat deel uitmaakt van het
museumparcours, kunnen geïnteresseerde ambachtelijke chocolatiers geregeld
demonstraties, workshops en ‘chocoladeklassen’ organiseren.
Op de eerste verdieping worden in een degustatiesalon en een boetiek een ruim gamma
chocoladeproducten evenals afgeleide producten uit heel België aangeboden en verkocht.

Praktische informatie

Openingsuren en - dagen
o Open elke dag behlave op maandag
o Tijdens schoolvakanties : open 7/7 alsook op feestdagen die op een maandag
vallen
o Week : 9u - 18u (laatste toegang : 17u)
o Weekend, schoolvakanties en feestdagen : 10u-18u (laatste toegang : 17u)
o Gesloten op 25 december en 1 januari
o Duur van het bezoek: 1u00
o Mogelijkheid om privé evenementen te organiseren mits reservatie
Tarieven (audiogids inbegrepen)
o
o
o
o
o
o
o

8 € : Volwassenen
7 € : Senioren (65+)
6 € : Groepen volwassenen (vanaf 20 personen)
5 € : Kinderen (6 en 18 jaar)
4 € : Schoolgroepen
20 € : Gezinnen (2 volwassenen en 2 kinderen) + 5 € per extra kind
Kinderen onder de 6 jaar : gratis

Audiogeleid bezoek
Audiogidsen die in twee uitvoeringen beschikbaar zijn, één voor volwassenen en één
voor kinderen, begeleiden het parcours in 7 talen (Frans, Nederlands, Engels, Duits,
Spaans, Japans en Chinees)
Chocolade Ateliers
Mogelijkheid om zich in te schrijven voor chocolade workshops/ateliers geanimeerd
door chocolatiers. Verschillende formules zijn mogelijk. Enkel op reservatie.
Bereikbaarheid
Alles ligt op 5 min.
- Metro: "Simonis": lijn 2 eindstation en "Elisabeth": lijn 6
- Bus MIVB: 13, 14, 20, 87
- Tram MIVB: 19
- Bus DE LIJN: 213, 214, 355
- NMBS: Noordstation daarna MIVB bus lijn 14

- Parking: Q-Park, Simonis, 24
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers

Reservatie voor scholen en groepen is verplicht. Reservatielijn is bereikbaar van maandag
tot vrijdag van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30 per telefoon op +32 2 420.70.76 of
per e-mail op info@belgianchocolatevillage.be

