Chocolate Nation, het grootste Belgische
chocolademuseum ter wereld is een plek vol
zintuiglijke
ervaringen
en
verhalen
van
chocolademerken
en
chocolatiers.
Chocoladetradities, geschiedenis, producten en
innovaties komen allemaal aan bod in dit
belevingsmuseum.
In veertien gethematiseerde ruimtes nemen we
bezoekers mee in een chocoladereis van 60 tot 90
minuten. De reis start in de cacaoplantages aan de
evenaar en volgt de cacaoboon naar de grootste
opslaghaven van cacao ter wereld in Antwerpen.
Een reusachtige fantasiemachine toont hoe
Belgische chocolade wordt gemaakt en hoe de
fluweelachtige smaak ontstaat. Onderweg
ontdekken bezoekers waarom Belgische chocolade
wereldberoemd is en kan er naar hartenlust
geproefd worden, dat spreekt voor zich.
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Aantal bezoekers januari - Augustus
2019

Chocolate Nation biedt ook een waaier van
verscheidene diensten aan;
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Oppervlakte: 4.000m²
Aantal werknemers (FTE’s) : 20 + studenten
Totale investering: € 10million – Chocolate Nation
geniet geen enkele vorm van subsidie en is volledig
afhankelijk van eigen inkomsten om kosten te
financieren

Oprichters & Managing Partners
Mickelle Haest & Jeroen Jespers
Co-investeerders
Families De Nolf and Claeys, PMV
(ParticipatieMaatschappij Vlaanderen)

Bar / Restaurant Octave – het enige beanto-bar restaurant ter wereld
Chocolate Nation shop met huisgemaakte
producten,
verschillende
Belgische
chocolademerken zoals Godiva, Leonidas
en Guylian en chocolade lekkernijen van
bekende lokale chocolatiers – vrij
toegankelijk
Meeting & Event faciliteiten van 20 tot 500
gasten
Chocoladeworkshops voor groepen en
individuen
Chocolade Tastings
Food pairings (chocolade & bier, wijn,…)
Educatieve programma’s voor scholen
Professionele bean-to-bar
R&D laboratorium
Chocolate Academy Antwerp powered by
Callebaut voor chefs, chocolatiers en
foodies
Audiogidsen in Nederlands, Frans, Engels,
Duits en Spaans
Winnaar van de 2019
Gault&Millau Culinary
Innovators Marketing Award

Chocolate Nation bevindt zich recht
tegenover het Centraal Station in
Antwerpen.
Koningin Astridplein 7
2018 ANTWERP
Open alle dagen (inclusief feestdagen) van 10u30
tot 21u00 (laatste tour start om 19u30).
www.chocolatenation.be

#chocolatenationbe

