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1. ALGEMENE INFORMATIE.

De thuishaven van KRC Genk kreeg onlangs niet alleen een nieuwe naam, maar ook een volledig  
nieuwe 'look'. De Cristal Arena mag met recht en rede uitgeroepen worden tot "Mooiste stadion van
België". Omdat wij, net zoals de spelers op het veld,  zo trots zijn op ons stadion wensen wij dit met jullie
te delen. Immers, wie heeft zich niet eens afgevraagd, bij het zien op TV van die sfeerbeelden in
Genk, wat er allemaal bij komt kijken om zulke evenementen tot een goed einde te brengen.
Velen zijn ook onder de indruk als ze eens voorbij het stadion rijden maar stellen zich dan toch ook
de vraag: Hoe lang staat dit stadion hier nu eigenlijk, wie heeft hier allemaal gespeeld, hoe is het
allemaal begonnen?… en meer concreet: Hoe zit dat nu juist met die "verwarmde" grasmat,
Hoe is het zicht vanuit één van de talrijke loges of business seats ?
Hoeveel bedraagt nu het jaarbudget van de club ? En zo meer ...

Bij een bezoek van het stadion neem je een kijkje achter de schermen van KRC Genk met één van onze eigen gidsen en krijg je antwoord
op al die vragen. Tijdens zo een stadiontour bezoeken we ondermeer het volgende: de lounges, de loges, de persruimte, het bezoekersvak, 
een zicht op de jeugdterreinen, kleedkamers*, fitness*, de galerijen,  langs de fanshop*,… (*onder voorbehoud van opening).
Als de spelers aanwezig zijn en er is een training wordt deze ook bezocht (onder voorbehoud akkoord sportieve staf).
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Aansluitend brengen we een bezoek aan "GoalMine". GoalMine is kijken, luisteren,  
opzoeken en spelen, voor jong en oud. Het parcours van deze voetbalbeleving is 
opgevat als een interactieve reis door de wereld van het voetbal, met filmbeelden, 
foto's, geluidsomgevingen, interviews en allerlei interactieve displays.
GoalMine is uniek in België. Het gaat over het spel, de spelers, hun omkadering, 
hun fans, de stadions waarin ze spelen en de lange traditie van het spel. In Genk
werd voor het eerst competitief gevoetbald in de mijncités. Uit de fusie van twee
mijnploegen ontstond KRC Genk. De voetbalreis van GoalMine begint met een 
hulde aan de pioniers.

Voor iedere deelnemer aan een stadiontour ligt er een A3-poster klaar van de ploeg en er wordt een cadeau uitgeloot 
of afgegeven aan de verantwoordelijke van de groep.

Genk heeft een mijnverleden waar verschillende generaties gewerkt hebben en het landschap 
hertekend hebben. Drie mijnen hebben hier zichtbaar hun sporen nagelaten: Waterschei, 
Winterslag en Zwartberg. Een mooie mijnterril in Waterschei torent hoog boven het landschap 
en toont welke noeste arbeid onze ouders, grootouders geleverd hebben. Het is een ware 
beproeving en een zeer mooie wandeling om deze berg te bedwingen. Eénmaal boven heb je beproeving en een zeer mooie wandeling om deze berg te bedwingen. Eénmaal boven heb je 
een prachtig uitzicht over Genk. Bij helder weer zie je zelfs de mijn van Houthalen, Hasselt is 
vlakbij en met een beetje geluk zie je de mensen shoppen in Maastricht of skieën in Landgraaf.
Kortom, dan zie je hoe mooi groen Limburg is en het vanzelfsprekend is dat men Genk "de groene stad" noemt.

Hoe kan je je bezoek beter afsluiten dan met een drankje of iets te eten in het vernieuwde Themacafé 
van KRC Genk. Wij serveren jullie de heerlijkste gerechten aan de beste prijzen. 
Vooral voor de bezoekers van GoalMine en de rondleiding zijn er speciale tarieven. 
Wij hebben verschillende formules voor je uitgewerkt. Voor elk wat wils maar moest je toch nog 
speciale wensen hebben, geen nood ! Ons team staat paraat om een programma speciaal
op maat uit te werken.
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2. KOM MET JE VERENIGING OF BEDRIJF !

Hoe vaak wordt de vraag niet gesteld: Waar kunnen we met onze vereniging of bedrijf eens naar toe ?
Welnu, de Cristal Arena is de ideale uitstap voor een bezoekje van een uur, een halve dag of zelfs een hele dag.
Vanaf 15 personen zijn er al speciale tarieven voor een bezoek. 
Een voorbeeld:
Een bezoek aan GoalMine kost je EUR 5,- per persoon. (Kinderen van 6 t/m 12 jaar slechts EUR 4,-)
Een stadiontour (inclusief bezoek van GoalMine !) slechts EUR 10,- per persoon. 
Zorg eens voor een originele uitstap in een uitzonderlijk sportief kader. Onze gidsen, die al jarenlang  
vertrouwd zijn met het Genkse sportgebeuren, vertellen jullie op een aangename manier het 
reilen en zeilen van onze club. De tijd zal nog nooit zo snel voorbij gevlogen zijn. 
Wil je een speciaal aspect nader besproken hebben dan kan dat ! Wil je wat extra weten over 
de grasmat, de electriciteit, de veiligheid… Wij hebben de professionele specialisten in huis die
graag bereid zijn hier wat extra uitleg over te komen geven.
En wat is er leuker dan in GoalMine bvb. je kennis van het voetbal te testen van elkaar aan de 
hand van de speedquiz. Wie wordt de scheidsrechter en wie blijft op de bank ?
Neem contact met ons op, we verzekeren jullie een uitzonderlijke uitstap.

3. KOM MET JE SCHOOL !

Ben je leerling of leraar ? Dan hebben we goed nieuws voor jou. KRC Genk heeft de beste  
jeugdwerking van heel België en daar zijn we trots op. Ook in de bezoeken van de Cristal Arena 
laten we dat merken. Een stadiontour is de ideale combinatie van kennis opdoen (de rondleiding) en 
ontspanning (GoalMine). Onze schoolbezoeken zijn op maat van de leerlingen. 
De gidsen zullen hun uitleg aanpassen aan de leeftijd van de leerlingen. Ook hier kunnen we weer
zorgen voor speciale aspecten die we extra kunnen belichten. We vertellen ondermeer het verhaal
van Dennis, één van de jeugdspelertjes van Genk. Hoe ziet zijn dag eruit ?
Hoe combineert hij voetballen met studeren ?…
Als er een training is van het A-elftal zullen we zeker een kijkje gaan nemen.
Verder: Marketing, jeugdwerking, spreekbeurten, workshops, oriëntatieloop… Het is allemaal mogelijk.
Een schooluitstap van 2,5 uur verblijf in ons stadion kost slechts € 7,50 per persoon.
Voor de lagere school doen we zelfs nog iets extra: Slechts € 6,50 per persoon.
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4. KOM MET JE SPORTCLUB !

Natuurlijk hebben de jeugdploegen van sportclubs een streepje voor bij KRC Genk. 
Ook deze bezoeken zijn weer op maat van de jeugdige bezoekers. Het verhaal van 
Dennis, de jeugdspeler van KRC Genk,  zal hier zeker niet ontbreken en we zullen 
zeker een bezoekje brengen aan de training (o.v. planning programma) en van de
de spelers een handtekening trachten te verkrijgen. 
Jeugdploegen van sportclubs betalen ook slechts € 6,50 per persoon voor de 
stadiontour.

5. KOM MET JE FAMILIE !

De ideale familieuitstap !  Verras vader, moeder, opa, oma, kind of kleinkind met een bezoek aan 
de Cristal Arena. Ook als je niet echt zot van voetbal bent is dit toch een ideale familieuitstap. 
Start bvb. met een drankje in het Themacafé en volg daarna één van onze gidsen doorheen die grootse
Cristal Arena. Je komt alles te weten over het stadion en wat er leeft in en rondom de ploeg van KRC Genk.
Laat je dan verrassen in het Themacafé op een heerlijke lunch in het aparte zaaltje 
(afhankelijk van aantal personen) en maak eventueel een wandeling naar de mijnterril van Waterschei. 
Maak dan een ontdekkinsgtocht doorheen GoalMine (voor alle leeftijden !).
Het zal een ongelooflijke dag worden voor de hele familie !
De prijs van dit totaalpakket is € 26,60. (Kinderen t/m 12 jaar betalen slechts € 23,60)
Alleen de stadiontour is natuurlijk ook mogelijk aan € 10,- per persoon (Kinderen € 8,50)

Er is nu ook een speciaal tarief als je alleen GoalMine wil bezoeken met je familie.
Voor 2 volwassenen en 2 kinderen (tot/met 16 jaar) betaal je voor de hele familie slechts
EUR 20,- (ipv. EUR 28,-)
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6.               PRIJSLIJST (in €)

Jouw keuze:     Groepstarieven (vanaf 15 personen) (Prijs per persoon)

Volwassenen Kinderen Scholen
Senioren

6 - 12 en + 55 jr

RG1 STADIONTOUR CRISTAL ARENA (enkel groepen) 10.00 8.50 6.50 Lagere school
Duur: ong. 2,5 uur waarvan  ong. 1 uur GoalMine - altijd op afspraak !

Rondleiding doorheen het stadion met een gids 7.50 Vanaf middelb. school

incl. een ticket voor bezoek aan GoalMine

Volwassenen Kinderen Senioren Familiepakket
(6 t/m12 jaar) +55 jaar 2 volw. + 2 kind.

G1 GOALMINE (t/m 16 jaar)

Duur: ong. 1 uur Ook voor houders

Ook individueel te bezoeken 7.00 5.00 5.00 20.00 5.00 4.00 4.00 van lerarenkaart,

grabbel- swappas

Special Abonnee KRC Genk: 3.50 2.50 2.50 - - - -

THEMACAFE Volwassenen Kindermenu

2 - drankje (*) 1.60 1.60
3 - Friet, frikadel (**), drankje 7.50 6.00
4 - Koffie (2 tassen) en taart 6.00
5 - Broodmaaltijd (***) 7.50
6 - Gevarieerde koude schotel met brood (****) 8.50
7 - Lunch (*****) 17.50 9.50

Niet op maandag ! Prijzen geldig t/m 30/06/2010

De Themacafé-prijzen zijn enkel geldig in combinatie met een stadiontour of bezoek aan GoalMine. 
Alle prijzen zijn in EUR, incl. alle kosten. 
Abonnees van KRC Genk krijgen 50% korting op de inkomprijs van GoalMine (niet van toepassing op groepstarieven).
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7. EXTRA INFORMATIE EN HOE BOEKEN ?

Een stadiontour dient steeds minimaal 5 dagen op voorhand aangevraagd te worden telefonisch of via de website. 
De minimumprijs voor elke stadiontour bedraagt in alle gevallen € 100,-
Voor stadiontours op zon- of feestdagen wordt er altijd een meerprijs van € 10,- per groep aangerekend. 
(niet van toepassing op bezoeken van GoalMine !).

Indien je niet de mogelijkheid hebt om zowel de rondleiding als GoalMine in 1 dag te doen, kan je het ticket voor GoalMine altijd bewaren voor
een later bezoek. Dit ticket blijft 1 jaar geldig.

Het juiste aantal deelnemers voor het Themacafé dient 1 dag op voorhand telefonisch gemeld te worden voor opties:
- Koffie en taart
- Broodmaaltijd
- Koude schotel
- Lunch
Dit aantal wordt dan ook steeds in rekening gebracht, minderingen zijn op dezelfde dag niet meer van toepassing.

Openingsuren van GoalMine:
Ma: Gesloten (wel mogelijk voor groepen maar enkel op afspraak).
Di:   10u00 - 17u30Di:   10u00 - 17u30
Wo: 10u00 - 17u30
Do:  10u00 - 17u30
Vr:   10u00 - 17u30
Za:  13u00 - 17u30
Zo:  13u00 - 17u30
(Kassa sluit telkens om 16u00)
Wanneer KRC Genk thuis speelt is GoalMine het hele weekend gesloten. Ook op andere dagen wanneer KRC Genk thuis speelt.
(Enkel bij competitie- en of bekerwedstrijden).
Buiten deze uren is het voor groepen steeds mogelijk een afspraak te maken voor GoalMine.
Voor de meest actuele openingsuren van GoalMine raadpleeg altijd www.goalmine.be

Neem met ons contact en reserveer je dagje Cristal Arena:
Contacteer Jon Hoste op de volgende nummers:
Tel.: 089 - 84 96 68
Fax: 089 - 84 17 08
Mail: info@goalmine.be of via de website www.goalmine.be
of spring eens binnen in GoalMine tijdens de openingsuren.
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8. INFORMATIE OVER HET THEMACAFE 
Openingsuren van het Themacafé:
Van 1/10 tot 30/4: Van 10u00 tot 20u00 (Keuken tot 18u00)   Maandag gesloten
Van 1/5 tot 30/9: Van 10u00 tot 22u00 (Keuken tot 19u00)      Maandag gesloten

(*) Wat is een drankje ? (€ 1,60)
1 bier (Cristal), water, frisdrank, koffie of thee.

(**) Wat is frikadel, friet, drankje ? (€ 7,50)/Kinderen (€ 6,-)
Een friet met keuze uit frikadel (2 st.) of fishburger (2 st.) of kipnuggets (8 st.) met een drankje.
Kinderen: Friet met keuze uit frikadel (1 st.) of fishburger (1 st.) of kipnuggets (4 st.) met een drankje. 

(***) Wat is een broodmaaltijd ? (€ 7,50)
1 sandwich, 1 krokant broodje, beleg op schotel, door bezoekers te nemen.
1 stuk taart door bezoekers te nemen.
Koffie of thee (2 tassen).

(****) Wat is een koude schotel ? (€ 8,50)
Een bord met een gevarieerde koude schotel met diverse broodjes
Koffie of thee (2 tassen).

(*****) Wat is lunch ? (€ 17,50) Kindermenu voor de lunch (€ 9,50)
Gelieve een keuze te maken uit 1 soep, 1 hoofdgerecht en 1 dessert. - Tomatensoep met balletjesGelieve een keuze te maken uit 1 soep, 1 hoofdgerecht en 1 dessert. - Tomatensoep met balletjes
Het gekozen menu geldt voor de volledige groep (wel keuze vlees/vis). - Kipfilet met frietjes en appelmoes
 - Soepen: - Kinderijsje
    - Tomatensoep met balletjes - 2 drankjes
    - Minestrone soep
    - Aspergeroomsoep
    - Kervelsoep
    - Witloofsoep

 - Hoofdgerechten:
    - Tongfilet met witte wijnsaus, slaatje en kroketjes
    - Penne met kipstukjes in tomatensaus
    - Koninginnehapje met slaatje en frietjes
    - Stoofcarbonaden met slaatje en frietjes
    - Steak met slaatje en frietjes (+ € 5,-)
    - Varkenshaasje met slaatje en aardappelen (+ € 5,-)
De groep kan kiezen voor aardappelen, frietjes of puree voor elk gerecht. Er is wel slechts 1 keuze mogelijk voor de hele groep.

 - Nagerechten:
    - Dame blanche (met warme chocoladesaus)
    - Vanille ijs met fruit
    - Appelcake met vanille ijs

Inbegrepen in de lunch zijn 2 drankjes.


