Onze selectie

Musea

TOER IS M EVU.ANDEREN

Inhoudstafel (dierenparken en pretparken)
ANTWERPEN
Antwerpen

Plopsa Station Antwerp

1

Zoo Antwerpen

2

Balen (Olmen)

Pakawi Park

3

Kasterlee (Lichtaart)

Bobbejaanland

4

Mechelen

Zoo Planckendael

5

Technopolis

6

Bilzen

KinderRijck

7

Hasselt

Plopsa Indoor Hasselt

8

Familiepark Harry Malter

9

LIMBURG

OOST-VLAANDEREN
Gent (Heusden)

WEST-VLAANDEREN
Blankenberge

SEA LIFE Blankenberge

10

Brugge (Sint-Michiels)

Boudewijn Seapark

11

De Haan

De Sierk

12

De Panne

Plopsaland De Panne

13

leper

Bellewaerde Park

14

Walibi

15

Plopsa Cao

16

WAALS-BRABANT
Waver

LUIK
Cao-Stavelot

Inhoudstafel (musea)
ANTWERPEN
1

DIVA, museum voor diamant, juwelen
en zilver
Fotomuseum Antwerpen

2

MAS, Museum aan de Stroom

3

Museum Mayer van den Bergh

4

Museum Plantin-Moretus

5

Museum Vleeshuis

6

Red Star Line Museum

7

Rubenshuis in Antwerpen

8

Kalmthout

Suske en Wiske Museum

9

Lier

Zimmermuseum in Lier

10

Mechelen

Kazerne Dossin

11

Museum Hof Van Busleyden

12

Speelgoedmuseum Mechelen

13

Begijnhofmuseum

14

Nationaal Museum van de Speelkaart

15

Taxandriamuseum

16

Nationaal Gedenkteken van het Fort
van Breendonk

17

Beringen

Mijnmuseum

18

Genk

C-mine expeditie

19

Labiomista

20

Openluchtmuseum Bokrijk

21

Gingelom (Borlo)

Oorlogsmuseum WINTER 1944

22

Hasselt

Abdijsite Herkenrade:
Belevingscentrum en Kruiden- en
Inspiratiecentrum
Jenevermuseum Hasselt

23

Villa Verbeelding

25

Gallo-Romeins Museum

26

Beersel

Kasteel van Beersel

27

Brussel

Mini-Europa

28

Atomium

29

Antwerpen

Turnhout

Willebroek

LIMBURG

Tongeren
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VLAAMS-BRABANT

Autoworld

30

BELvue museum

31

Choco-Story Brussels

32

Coudenbergpaleis

33

Hallepoort Expo Magical Theaters

34

Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België
MIM - Muziekinstrumenten Museum

35

Musea van de stad Brussel Brood huis
Musea van de stad Brussel - Mode en
Kant Museum
Musea van de stad Brussel Riolenmuseum
Museum Kunst en Geschiedenis

37
38
39
40
41

Planetarium Brussel

42

Koekelberg

Belgian Chocolate Village

43

Schaarbeek

44

Tervuren

Train World, een spoorwegavontuur
voor jong en oud
Het AfricaMuseum, Tervuren

45

Tildonk

Belevingscentrum '14-'18 Tildonk

46

Belfort Gent

47

De wereld van Kina: de Tuin

48

De wereld van Kina: het Huis

49

Design Museum Gent

50

Gravensteen

51

Huis van Alijn

52

nd ustriem useu m

53

Museum Dr. Guislain

54

Museum voor Schone Kunsten (MSK)
Gent
Si nt-Pietersa bd ij

55
56

STAM - Stadsmuseum Gent

57

Oudenaarde

Centrum Ronde van Vlaanderen

58

Ronse

Toerisme Ronse: Belevingscentrum
Hoge Mate, Sint-Hermesbasiliek en
crypte en Must {Museum voor textiel)

59

Arentshuis

60

OOST-VLAANDEREN
Gent

1

WEST-VLAANDEREN
Brugge

Sint-Ja nshospitaa 1

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Sint-Janshuismolen

71

Stadhuis en Brugse Vrije

72

Volkskundemuseum

Belfo rt Brugge

Choco-Story
Frietmuseum
Gezellehuis
Groeningemuseum
Gruuthusemuseum
Historium Brugge
O.L.V. ter Potterie
O.L.V.-kerk Museum

Gistel

Gistel -Abdij Ten Putte

73
74
75
76

leper

In Flanders Fields Museum

77

Hooge Crater Museum

78
79

Diksmuide

Museum aan de IJzer
Kakelend Kippenmuseum

Koksijde

CC De Brouwerij - Käthe Kollwitz
Museum & Fransmansmuseum
Abdijmuseum Ten Duinen

Kortrijk

Texture, museum van vlas en textiel

Nieuwpoort

Bezoekerscentrum Westfront
Nieuwpoort
ATLANTIKWALL- RAVERSYDE

Koekelare

Oostende
Oudenburg
Poperinge

Romeins Archeologisch Museum
(RAM)
Hopmuseum
Talbot House Museum

Roeselare

KOERS. Museum van de Wielersport

Veurne

Bakkerijmuseum Veurne

Zonnebeke

Memorial Museum Passchendaele

1917

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Bezoek DIVA, museum voor diamant,
juwelen en zilver
Ontdek DIVA en treed
binnen in een schitterende
wereld vol diamant,
juwelen en zilver!
DIVA is hét museum voor diamant.
Juwelen en zilver in Antwerpen. Het
museum bevindt zich op een historische
plek: de Grote Markt en omringende
straten waren vanaf de zestiende eeuw
de place to be voor wie op zoek was
naar objecten gemaakt van goud.
zilver en edelstenen. Liefhebbers van
schitterende luxe konden zich hier
vergapen aan de uitstalramen van
juweliers en edelsmeden.
DIVA A Brilliant Story
De vaste collectie van DIVA komt tot
leven in zes zalen die elk een verhaal
vertellen. Ga mee op een tijdreis
doorheen 500 jaar vakmanschap en
ambacht en bewonder DIVA's briljante
collectie. DIVA dompelt je onder in
de rijke geschiedenis van diamant
en edelsmeedkunst én vertelt alles
over de handel. het vakmanschap
en de consumptie van de ultieme
luxegoederen.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op woensdag
- Gesloten op 1 januari & op 25 december

OPENINGSUREN
- Telkens van 10 u. tot 18 u.
- Laatste toegang om 17 u.
- Op 24 en 31 december sluit DIVA om 14 u.

V V V V V V
JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

V V V V V V
JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

1-1

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Zuid (vanuit Cientl
- In Antwerpen-Zuid tram 4 of bus 181 of183
- Afstappen aan halte "Groenplaats"
- Vanaf tram/bushalte nog saam te voet
OF
Trein naar Antwerpen-Centraal
(vanuit andere richtingen 1
- In Antwerpen-Centraal tram 3, s. 9 oflS
- Afstappen aan halte "Groenplaats"
- Vanaf tramhalte nog saam te voet

EXTRA INFO
- Meer informatie over groepsbezoeken vind je op
d ivaantwerp.be / n 1 /vis it/ p lan-j e-bezoe k-i n-d iva
- De prijzen gelden zowel voor een bezoek aan
de permanente collectie als aan de tijdelijke
tentoonstellingen.
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PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf18 jaar

(2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
A-kaarthouders en UiTPAS-houders met kansentarief, ICOM. lerarenkaart. Antwerp City Card,
Museumpas: gratis
Eerste dinsdag van de maand voor alle
Antwerpenaren met A-kaart: gratis
Audiogids: en bezoekersbrochure: gratis
Gids: € 105.00

'if' KANTfl / OP DAGUITSTAP
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Waalsekaai 47 - 2000 Antwerpen / www.fotomuseum.be ~

Fotomuseum Antwerpen
Is fotografie je ding? Dan
ben je bij het FOMU op het
Antwerpse Zuid aan het
juiste adres!
In wisselende tentoonstellingen van
zowel nationaal als internationaal
talent toont het FOM U je de boeiende
wereld van de fotografie. Ook maak
je er in thematische tentoonstellingen
kennis met de museumcollectie. die
maar liefst 3 miljoen objecten bevat:

WANNEER GELDIG

V V V V V V

- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari en 25 december

JAN

FEB

MRT

MEI

JUN

V V V V V V
JUL

AUG

SEP

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 18 u.
- Tickets te koop tot 17.30 u.
- Op 24 en 31 december sluit het Fotomuseum
om 14u.

APR

1ml

OKT

NOV

DEC

m■

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Is je honger naar fotografie na een
bezoek aan de expo's nog niet gestild.
dan vind je beslist je goesting in
het gevarieerde aanbod workshops.
artist talks. events voor jong en oud.
In de museumshop tik je mooie
fotografieboeken. postkaarten en
andere spulletjes op de kop. Nagenieten
doe je met een warme koffie of lekkere
hap in het FOM Ucafé

Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-Centraal tram 12 richting
Bol ivarplaats
- Afstappen aan de halte "Pacificatie"
- Vanaf de tramhalte nog 400m te voet
OF
Trein naar Antwerpen-Berchem
- In Antwerpen-Berchem bus 30 richting Zuid
- Afstappen aan halte "waterpoort"
- Vanaf de bushalte nog 200m te voet

EXTRA INFO

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf18 jaar

(2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
A-kaarthouders en UiTPAS-houders met kansentarief. IC0M, lerarenkaart, Antwerp City Card.
Museumpas: gratis

- Het museum stelt gratis museumstoeltjes
ter beschikking voor de bezoekers.
- De betaling voor individuele tickets gebeurt
steeds aan de kassa.
- Reserveer je ook een gids, dan betaal je het
bedrag voor de rondleiding via factuur.
Die wordt opgestuurd per mail of post.
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~ Hanzestedenplaats 1 - 2000 Antwerpen / www.mas.be

MAS I Museum aan de Stroom
Het MAS, een stroom aan
verhalen én een prachtig
uitzicht!
Het MAS is een museum over de
verbondenheid van de stad met de
wereld. Het brengt kunst en erfgoed
over de stad. de stroom, de haven en de
wereld samen om nieuwe verhalen te
vertellen over de wereld in Antwerpen
en Antwerpen in de wereld. Het MAS
vertelt dit verhaal aan de hand van een
tijdelijke tentoonstelling. een kijkdepot
en vier thema's waarin iedereen zich
kan terugvinden.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd paas-en
pinkstermaandag
- Gesloten op 1 januari, op 1 en 26 mei,
op 1 november en 25 december

Op de gratis wandelboulevard kan je
komen picknicken of van het uitzicht
genieten.
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FEB
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OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
(tickets te koop tot 16 u.l
- Wandelboulevard en panorama (gratis toegang):
van dinsdag t.e.m. zondag van 9.30 u. tot 22 u.
(laatste toegang om 21.30 u.l

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

PRIJZEN

OPENBAAR VERVOER
Er valt veel te ontdekken in de zalen.
Elke verdieping is een nieuwe wondere
wereld vol met beelden, schilderijen,
foto's, films, ... van scheepsmodellen tot
masker, van het schouderblad van de
Antwerpse reus Antigoon tot prachtige
Boeddhabeelden.

V V V V V V
JAN

Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-Centraal tram 7 of70
- Afstappen aan de eindhalte "MAS"

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf18 jaar

(2,00

OF

- In Antwerpen-Centraal metro 3, 5, 9 of15
richting Linkeroever
- Afstappen aan halte "Groen plaats"
- Vanaf metrohalte nog 1,4 km te voet
OF

- In Antwerpen-Centraal bus 17
- Afstappen aan halte "Noorderplaats"
- Vanaf bushalte nog 1,1 km te voet
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Begeleiders mensen met een beperking: gratis
A-kaarthouders en UiTPAS-houders met kansentarief, ICOM, lerarenkaart, Antwerp City Card,
Museumpas: gratis
Eerste dinsdag van de maand voor alle
Antwerpenaren met A-kaart: gratis
Audiogids: gratis
Gids: € 105,00

OP DAGUITSTAP

PAG-.
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Lange Gasthuisstraat 19 - 2000 Antw erpen / w w w. m useum m ayervandenbergh.be

Museum Mayer van den Bergh
Topstukken in een intiem
en huiselijk interieur.
In Museum Mayer van den Bergh stap
je binnen in een huiselijke sfeer. Hier
ontdek je de collectie die één man.
Fritz Mayer van den Bergh. verzamelde.
Je ziet schilderijen. beeldhouwwerk.
handschriften en wandtapijten. Fritz
verzamelde wat hij mooi en interessant
vond.
Audiotour Ontmoet Henriëtte. Maak
kennis met Henriëtte Mayer van den
Bergh. stichteres van het museum. Na
de plotse dood van haar zoon Fritz
realiseert ze zijn onvervulde wens: een
museum om zijn adembenemende
collectie tentoon te stellen.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag. uitgezonderd paas- en
pinkstermaandag
- Gesloten op 1 januari, 1 en 26 mei, 1 november en
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
- Tickets te koop tot 16 u.
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WANNEER RESERVEREN

1

- lnd ividuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 4 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Centraal
- Vanaf het station nog 20 min. te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN

OF

- In Antwerpen-Centraal tram 9 oflS
- Afstappen aan halte '"Meir'
- Van tramhalte nog 350m te voet

t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf18 jaar

(2,00

EXTRA INFO
- Enkel de gelijkvloerse verdieping is toegankelijk
voor rolstoelgebruikers.

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
A-kaarthouders met kansentarief. UiTPAS-houders
met VT-statuut. ICOM, lerarenkaart, Antwerp City
Card. Museumpas: gratis
Eerste dinsdag van de maand voor alle Antwerpenaren met A-kaart: gratis
Gids € 105,00

~ 'Flîr:.PFEN .JGPJ,ffNI \/Al•\f\llîF / OP DAGUITSTAP
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Vrijdagm arkt 22 - 2000 Antw erpen / w w w. m useum plantinm oretus.be

Museum Plantin-Moretus
Een uniek huis met
de oudste drukpersen
van de wereld.
Het Museum Plantin-Moretus is uniek.
Het is het huis van de familie PlantinMoretus. Die had in de 16de eeuw de
belangrijkste uitgeverij en drukkerij van
Europa. Het atelier van de drukkerij
ligt er na 440 jaar bij alsof de zetters.
lettergieters. drukkers en proeflezers elk
moment hun werkdag gaan beginnen.
De oudste drukpersen van de wereld
staan er. De toenmalige kennis werd in
woord en beeld van hieruit verspreid
over de hele wereld.
In het grote woonhuis met zijn
prachtige zalen. schatkamers
en bibliotheken zie je de mooie
verzameling van de familie met unieke
boeken en schilderijen van huisvriend
Peter Paul Rubens.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd paas- en
pinkstermaandag
- Gesloten op 1 januari, 1 en 26 mei. 1 november en
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
- Tickets te koop tot 16.30 u.
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WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER

PRIJZEN

Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-Centraal tram 3. 4, 5. 9. 15 of bus 22
- Afstappen halte "Groenplaats"
- Vanaf tram/bushalte nog 300m te voet

t.e.m. 17 jaar

gratis

EXTRA INFO

vanaf18 jaar

€2,00

- Het gelijkvloers is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. de bovenverdieping niet.
- Raadpleeg de website voor up-to-date informatie.

~ 1r-.r,r:1<F-.FN V[RDfFNT

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
A-kaarthouders en UiTPAS-houders met kansentarief, ICOM. lerarenkaart, Antwerp City Card.
Museumpas gratis
Eerste dinsdag van de maand voor alle
Antwerpenaren met een A-kaart: gratis

Het museum staat op de lijst van
UNESCO werelderfgoed.

28

V V

\f!'d( ANT!F

/ OP DAGUITSTAP

PA&.

5

Vleeshouw ersstraat 38 - 2000 Antw erpen / w w w. m useum vleeshuis.be

Museum Vleeshuis
Kom genieten van de

WANNEER GELDIG

klanken van de stad!

- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd paas- en
pinkster maandag
- Gesloten op dinsdag en woensdag
- Gesloten op 1 januari, 1 en 26 mei, 1 november en
25 december

In het Vleeshuis maken de bezoekers
op een interactieve manier kennis met
een uniek thema: het muziekleven in de
stad. Via een app op een smartphone
ontdekken ze de klanken van de stad:
oude speellieden. klokken in de toren.
muziek in theaters. operazalen en
kerken. kiosken en concertzalen. In het
interieur van een heuse danszaal speelt
af en toe een dansorgel en kan het
publiek alles te weten komen over de
dansmodes vanaf 1800. Wie interesse
heeft voor oude technieken kan terecht
in de oude klokkengieterij en het atelier
waar koperblaasinstrumenten gebouwd
werden.

OPENINGSUREN
- Van donderdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
- Tickets te koop tot 16.30 u.
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WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-Centraal tram 3, 4, 5, 7, 9, 10, Il of
15 of bus 17, 22, 30, 34
- Afstappen aan halte "sroenplaats"
- Vanaf tram/bushalte nog saam te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf18 jaar

(2,00

EXTRA INFO
- Reservatie gids: via het online formulier op de
website.

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Audiogids: gratis lvia smartphonel
A-kaarthouders en UiTPAS-houders met kansentarief, ICOM. lerarenkaart. Antwerp City Card,
Museumpas: gratis
Gids: € 85,00
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Red Star Line Museum
Red Star Line Museum:
een bewogen reis in
het voetspoor van de
landverhuizers.
Het Red Star Line Museum nodigt je uit
op een bewogen reis in het voetspoor
van de landverhuizers. Maak kennis
met de passagiers en vergezel hen op
hun trip vanuit hun geboortedorp
naar havenstad Antwerpen. Aan de
kade wachten de oceaanstomers van
Red Star Line met bestemming 'nieuwe
wereld'. Even boeiende als persoonlijke
verhalen vergezellen je tijdens de
overtocht. Aan de overzijde van de
oceaan neem je afscheid van bekenden.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd op paas- en
pinkstermaandag
- Gesloten op 1 januari. op 1 en 26 mei.
op 1 november en 25 december

../ ../ ../ ../ ../ ../
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OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-Centraal tram 7
- Afstappen aan eindhalte "MAS"
- Vanaf de tramhalte nog 450m te voet

Kijk in onze kalender als je wil meedoen
met een bijzondere activiteit:
www redstarl in e.be/ n 1 / kalender.

PRIJZEN

PER PERSOON

t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf18 jaar

(2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
A-kaarthouders en UiTPAS-houders met kansentarief. ICOM, lerarenkaart. Antwerp City Card.
Museumpas: gratis
Eerste dinsdag van de maand voor alle
Antwerpenaren met A-kaart: gratis
Gids € 85,00
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Rubenshuis in Antw-erpen
In dit stadspaleis maak
je kennis met de wereld
van Peter Paul Rubens,
een briljant en veelzijdig
kunstenaar.
In dit stadspaleis woonde de briljante
kunstenaar Rubens met zijn gezin.
Veel van zijn schilderijen zijn in dit
huis ontstaan. in hartje Antwerpen.
Het museum heeft niet alleen een
interessante collectie. maar toont ook
hoe deze grote barokschilder leefde
en werkte. Ontdek er zijn veelzijdige
talenten: Rubens was zowel schilder.
architect en diplomaat. verzamelaar
en geleerde. als echtgenoot en vader.
Al deze elementen komen in het
Rubenshuis aan bod.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd op paas- en
pinkstermaandag
- Gesloten op 1 januari. 1 en 26 mei. 1 november en
op 25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
- Tickets te koop tot 16.30 u.
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WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 4 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Antwerpen-Centraal
- In Antwerpen-Centraal premetro 3, 5, 9 en 15
- Afstappen aan halte "Meii"
- Vanaf de metrohalte nog 350m te voet
OF
- Vanaf het station nog 1,1 km te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf18 jaar

(2,00

EXTRA INFO
- Enkel het gelijkvloers en de tuin van het Rubenshuis zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Er is geen lift aanwezig.

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
A-kaarthouders en UiTPAS-houders met kansentarief, IC0M, lerarenkaart, Antwerp City Card,
Museumpas: gratis
Eerste dinsdag van de maand voor alle
Antwerpenaren met A-kaart gratis
Gids: € 105,00

~ !'T+Rl+N VH<D!tNT 1/t1'C\Nr'1- 'OP DAGUITSTAP
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Suske en Wiske MuseuID
Lees je graag strips?
Of wil je zelf graag
striptekenaar worden?
Kom dan naar het Suske
en Wiske Museum!

WANNEER GELDIG
- Buiten schoolvakanties: open op woensdag
(uitgezonderd op 7 en 14 september)
- Tijdens schoolvakanties (uitgezonderd !'"week
van de kerstvakantie): van maandag t.e.m.
vrijdag (uitgezonderd feestdagen)
- Weekendopeningen: kijk op de website

OPENINGSUREN
Ga op Striptoer in de oude villa van
Willy Vandersteen en ontdek wat je
allemaal nodig hebt voor het maken
van een goed stripverhaal Niemand
minder dan Vandersteen zélf neemt
je mee door 9 kamers en geeft tips en
uitleg. Aan het einde van de Striptoer
heb je een onvergetelijk avontuur
beleefd én Je eigen stripverhaal
gecreëerd' Uiteraard mag een tijdreisje niet aan je bezoek ontbreken'
Wie meer wilt weten over het werk en
leven van Willy Vandersteen. brengt ook
zeker een bezoek aan de voormalige
Studio Vandersteen.

- Telkens om 10 u., 13 u. en 15 u.
- Kijk op de website voor beschikbare momenten.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
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EXTRA INFO
- De Striptoer start steeds op vaste uren en duurt
2 uur.
- Enkel mogelijk op (bevestigde) reservatie
(aantal deelnemers per rondleiding is beperktl.
- Groepsbezoeken zijn mogelijk op aanvraag.
Contacteer het museum op voorhand voor meer
informatie.

DEC
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GRATIS

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Heide
- Vanaf het station nog 2,5 km te voet

JUN

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
t.e.m. 3 jaar

gratis

van 4 t.e.m. 7 jaar

(2,00

vanaf 8 jaar

(2,50
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Zim m erplein 19 - 2500 Lier / w w w. zim m erm useum .be

ZillllllerlllUSeUlll in Lier
Alles over tijd en ruimte
in een vogelvlucht van
veertien miljard jaar...
Het Zimmermuseum te Lier bestaat
meer dan tachtig jaar en bevat de
wereldvermaarde Zimmertoren.
Oorspronkelijk werd het museum
opgericht om het werk van Louis
Zimmer. een ingenieuze klokkenmaker.
kenbaar te maken aan het grote publiek.
De verdienste van Zimmer bestond erin
om de ingewikkelde astronomische
verschijnselen op een eenvoudige wijze
weer te geven en de jeugd een inzicht
te geven in tijd en ruimte.
Na de dood van Zimmer werd de
collectie uitgebreid met de moderne
ontwikkelingen van de elektronica
op het gebied van tijdmeting en
recent werd ook ingespeeld op de
moderne studierichting STEM (ScienceTechnology-Engineering-Mathematicsl.
waarbij het "perpetuum mobile"
gedurende tweeduizend jaar als rode
draad werd genomen ter discussie
tussen theologen en wetenschappers
om uiteindelijk te komen tot onze
moderne energiewetten.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd paas- en
pinkstermaandag
- Gesloten op 1 november, op 25 en 31 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag:
van 10 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u.
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1-1

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 dag op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar lier
- Vanaf het station nog 10 min. te voet

EXTRA INFO
- Rolstoelingang naar keuze via gewone vlakke
ingang of met wagen via parking.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 15 jaar

(0,70

vanaf16 jaar

(1,80

Groepsbegeleiders: gratis vanaf15 personen
Audiogids: gratis

34.
PA&.

-1.0

~

Gosw in de Stassartstraat 153 - 2800 Mechelen / w w w. kazern edossin.eu

Kazerne Dossin
Een museum over
toen en nu.
Kazerne Dossin, dat is een bijzondere
plaats van herinnering voor de
Holocaust in België. Tussen 1942 en 1944
gebruikten de nazi's de Dossinkazerne
in Mechelen als verzamelkamp
voor meer dan 25.490 Joden en 353
Roma. De meesten werden met 28
treintransporten gedeporteerd naar
Auschwitz-Birkenau. Amper 5 procent
overleefde. Een indrukwekkend museum
geeft deze vergeten massa opnieuw een
gezicht en brengt vergeten verhalen
weer tot leven. Kazerne Dossin werpt
ook een blik op mensenrechten
vandaag: migratie, discriminatie, enz.
Een bezoek dat ontroert. ontstelt en
doet nadenken.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op woensdag
- Gesloten op 1 januari, 24, 25 en 31 december en
Joodse feestdagen (Joods Nieuwjaar en lom
Ki poer)

OPENINGSUREN
- Elke weekdag (behalve woensdag):
van 9 u. tot 17 u.
- Zaterdag en zondag:
van 9.30 u. tot 17 u.
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WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen (max. 20 pers.): 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mechelen
- Vanaf het station nog 2 km te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

(2,00

OF

- In Mechelen de Centrumpendel (De Lijn) nemen
- Afstappen aan halte "Van Hoeystraat"
- Van bus halte nog 300m te voet
OF

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Audiogids: gratis
Gids € 60,00

Trein naar Mechelen-Nekkerspoel
- Vanaf het station nog 1 km te voet

EXTRA INFO
- Blindegeleidehonden toegelaten.
- Geen parking bij het museum zelf, wel in
de buurt (Rode Kruisplein of parking Tinell.
- Ticket geldig voor permanente expo
(niet voor de tijdelijke tentoonstelling).
- Reken voor een museumbezoek minstens 2 uur.
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Frederik de Mero destraat 65 - 2800 Mechelen / w w w. hofvanbusleyden.be

Museum Hof Van Busleyden
Verdwaal tussen heden en
verleden in dit boeiende
stadspaleis.
Welkom in het Museum Hof van
Busleydenl Treed binnen in dit groots
en prachtig renaissance stadspaleis
in Mechelen. de hoofdstad van de
Bourgondische Nederlanden. Stap in
de voetsporen van Hiëronymus van
Busleyden. Margareta Van Oostenrijk.
Erasmus en Thomas More.
Wissel ideeën uit en sta stil bij een
wereld in verandering. net als toen.
In dit museum blikken we terug op
de glorieuze geschiedenis van de stad
en kijken we samen vooruit naar de
toekomst. Reis heen en weer tussen
toen en nu. Ontdek de topstukken en
de verhalen in de museumzalen en de
tentoonstellingen op een unieke plek
in Mechelen.

WANNEER GELDIG
-

Het hele jaar door
Gesloten op maandag
Gesloten op 1 januari en op 24, 25 en 31 december
Afwijkende openingsdagen zijn mogelijk. Voor
de exacte openingsdagen: kijk op de website

-

Dinsdag: enkel open voor groepen en scholen
Van woensdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
Eerste donderdag van de maand: van 10 u. tot 22 u.
Afwijkende openingsuren zijn mogelijk. Voor de
exacte openingsuren: kijk op de website

OPENINGSUREN
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mechelen
- In Mechelen bus 2, 5,500,551 of552
- Afstappen aan halte "Biest"
- Van bushalte nog som te voet
OF
Trein naar Mechelen-Nekkerspoel
- Vanaf het station nog 1 km te voet

EXTRA INFO
- Rolstoelingang via verhard pad via de museumtuin, ingang Sint lanstraat 2a
- Reservatie van de gids: enkel te reserveren via
visit Mechelen op grriepsbezoekhvb@mechelen.be

PRIJZEN

.

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

Gids: € 40,00

DEC

■

1-1

WANNEER RESERVEREN
- lnd ividuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

JUN

gratis

1

~

Nekkerspoelstraat 21 - 2800 Mechelen / w w w. speel~oedm useum .be

Speelgoedmuseum Mechelen
Een prachtige collectie
speelgoed van vroeger en
nu. Ideaal voor jong en
oud!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Ges loten op maandag
- Gesloten op 1 januari & op 24, 25 en 31 december
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OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.

Haal het kind in jezelf naar boven.
Mijmer weg bij het speelgoed uit
jouw kindertijd en de jeugdjaren
van je (groot)ouders. De rijke collectie
focust op de speelgoedgeschiedenis.
maar kijkt eveneens naar vandaag en
morgen. Via interactieve speelelementen
doorheen het museum (her)beleef je
de spelcultuur:
Er valt bovendien heel wat te beleven
in het museum' De gezinskoffer vol
spelletjes en activiteiten zorgt elke
keer voor een geslaagde uitstap. Nog
niet genoeg gespeeld? Speel een van
de spellen in de gezellige speelzaal
of leen een spelkoffer uit. Tijdens
de schoolvakanties staan er steevast
spannende zoektochten en creatieve
workshops voor kinderen tussen
3 en 12 jaar op de planning. De actieve
rondleidingen voor groepen zijn een
must. Ontdek ook zeker de uitgewerkte
formules voor jeugdbewegingen en
volwassenen'
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WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Mechelen-Nekkerspoel
- Vanaf het station nog 200m te voet

EXTRA INFO
- Rolstoel te verkrijgen (1 exemplaar: best op
voorhand mee reserveren via tel. 015 55 70 75l.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

(2,50

vanaf12jaar

(3,50

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Gids: € 40.00
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~ Begijnhof 56 - 2300 Turnhout / www.begijnhofmuseum.be

Begijnhofmuseum
Dompel je onder in het
leven van de begijnen van
weleer en laat de wereld
even stilstaan!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 en 2januari &
van 24 t.e.m. 31 december

OPENINGSUREN
In het Begijnhofmuseum ontdek je
wat begijnen zijn ... of waren, want het
allerlaatste begijntje overleed in 2013.
Het gaat om dappere vrouwen die
kozen voor een gelovig leven in een
gemeenschap. zonder inmenging van
een man of pastoor. Begijnen legden
geen gelofte van armoede af.
Ze bepaalden zelf hun leefregels en
kozen democratisch hun grootjuffrouw.
In het museum heeft de tijd precies
stil gestaan. het lijkt alsof de begijnen
er nog wonen. En dat is meteen ook
de charme van het museum. Alle
voorwerpen hebben ooit toebehoord
aan begijnen. Naast eenvoudig
meubilair vind je er ook waardevolle
en religieuze kunstvoorwerpen.

- Van dinsdag t.e.m. zaterdag: van 14 u. tot 17 u.
- Op zondag: van 11 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
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- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Turnhout
- Vanaf het station nog 15 à 20 min. te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

OF

- In Turnhout verschillende buslijnen richting
centrum
- Afstappen aan halte "Grote Markt"
- Vanaf bushalte nog 10 min. te voet

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf19 jaar

(3,00

EXTRA INFO
- Het Begijnhof zelf is autoluw. Iemand afzetten is
mogelijk, parkeren niet.

Combineer je bezoek met een
wandeling door het prachtige
begijnhof. Unesco Werelderfgoed
én recent heraangelegd.

40
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Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 8 personen
Gids: € 55,00
Combiticket € 7.50. Dit ticket is gedurende
een halfjaar geldig in het Begijnhofmuseum,
het Nationaal Museum van de Speelkaart en het
Taxandriamuseum.

Druivenstraat 18 - 2300 Turnhout / www.speelkaartenmuseum.be ~

Nationaal Museum van de Speelkaart
Play your cards right!
In het museum voel je nog de sfeer
van een oude speelkaartenfabriek.
Authentieke machines illustreren
het volledige productieproces van
speelkaarten. Op vaste dagen draaien
drukkers de persen opnieuw op
gang en galmt het geluid van de
indrukwekkende stoommachine
door het gebouw.

WANNEER GELDIG

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10 u. tot 17 u.
- Zaterdag en zondag: van 11 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Uiteraard toont het museum ook veel
speelkaarten. soms echte kunstwerkjes1
De geschiedenis vanaf de middeleeuwen
wordt uit de doeken gedaan. Wist je dat
deze onschuldige kaartjes eeuwenlang
gebruikt werden voor andere
doeleinden dan vermaak? Denk maar
aan propaganda of waarzeggerij.
Wie na al die info zélf aan de slag wil,
kan terecht in het Speelkaartenlab.
een realisatie van Cartamundi. Een
verkleedpartij hoort er ook bij. zeker
als je even voor joker wil staan:

V V V V V V

- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 en 2 januari & op 25 en 26 december

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

V V V V V V
JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

■■
Il

Trein naar Turnhout
- Vanaf het station nog 20 min. te voet
OF

- In Turnhout verschillende buslijnen richting
centrum
- Afstappen aan halte "Grote Markt"
- Vanaf de bushalte nog 5 min. te voet

,·-. :·,

GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf18 jaar

(3,00

EXTRA INFO
- Twee keer per maand zijn de vaste drukkers
van het museum aanwezig om de historische
drukpersen in gang te zetten en het productieproces van speelkaarten te tonen. Raadpleeg
de website voor de data.

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 8 personen
Gids: € 55,00
Combiticket: € 7.50. Dit ticket is gedurende
een half jaar geldig in het Begijnhofmuseum.
het Nationaal Museum van de Speelkaart en het
Taxandriamuseum.
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~ Begijnenstraat 28 - 2300 Turnhout / www.taxandriamuseum.be

Taxandriamuseum
Het Taxandriamuseum is
de perfecte uitvalsbasis
om de stad of regio te
ontdekken!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Ges loten op maandag
- Ges loten op I en 2 januari &
van 24 t.e.m. 31 december
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Maak kennis met alle historische figuren
in het hotel en laat hun verhalen via
hoofdtelefoons tot leven komen.

42
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OPENINGSUREN
In het Taxandriamuseum worden de
kamers 'bewoond· door verschillende
personages met een eigen kijk op de
geschiedenis van de stad en de regio. Ze
vertellen hun verhaal, gestoffeerd met
pittige anekdotes en voorwerpen uit de
rijke kunstcollectie van het museum. Zo
is er de internaatstudente die de impact
van de positie van het Kempen land aan
de grens toont. Of de torenwachter
die het krijgsgewoel en wapengekletter
van een niet-ommuurde stad beschrijft.
De kantwerkster brengt op haar beurt
het succes van de kantproductie in
de 19de en 20ste eeuw. Wist je dat de
kantstukken die toeristen in Brugge
kochten. vaak in Turnhout werden
gemaakt?

JUN

- Van dinsdag t.e.m. zaterdag: van 14 u. tot 17 u.
- Zondag: van Il u. tot 17 u.

.

WANNEER RESERVEREN

1

- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Turnhout
- Vanaf het station nog 15 min. te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

OF

- In Turnhout verschillende buslijnen richting
centrum
- Afstappen aan halte "Grote Markt"
- Vanaf bushalte nog 5 min. te voet

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanafl8 jaar

(3,00

EXTRA INFO
- De ingang van het museum is rechts naast het
gebouw.
- Tijdens de zomervakantie nodigt Vlieg kinderen
uit om een schattenzoektocht te doen in het
museum.
- Het museum beschikt over een mooie tuin,
een ideale plek om even tot rust te komen.

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf 8 personen
Gids: € 55,00
Combiticket € 7,50. Dit ticket is gedurende
een halfjaar geldig in het Begijnhofmuseum,
het Nationaal Museum van de Speelkaart en het
Taxandriamuseum.
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Nationaal Gedenkteken
van het Fort van Breendonk
(War Heritage Institute)
Ontdek het best
bewaarde nazikamp
van West-Europa!

WANNEER GELDIG

Ondanks zijn voorgeschiedenis en rol in
de Groote Oorlog 14-18 wordt het fort
van Breendonk vooral bekend tijdens
de tweede wereldoorlog vanwege zijn
aanwending door de Duitse bezetter
als "Auffanglager Breendonk". Begeleid
door audiogidsen, getuigenissen en
films. bezoek je de werf, de folterkamer.
de cellen. de douche- en latrinezaal. de
executieplaats. de kamers en de houten
joden barakken.

~

- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari & op 25, 26 en 31 december
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OPENINGSUREN
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- Elke dag van 9.30 U. tot 17.30 U,
- Tickets te koop tot 16.30 u.
- Afwijkende openingsuren zijn mogelijk. Voor de
exacte openingsuren: kijk op de website.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 5 dagen op voorhand
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GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Willebroek of Mechelen
- In Willebroek of Mechelen bus 286 of 287
richting Boom
- Afstappen aan halte "Fort Breendonk"
- Van bushalte nog 300m te voet
OF

Trein naar Brussel-Noord
- In Brussel-Noord bus 260,460 of 461 richting Boom
- Afstappen aan halte "Fort Breendonk"
- Van bushalte nog 300m te voet

EXTRA INFO
- Mensen met beperkte mobiliteit kunnen aan het
baliepersoneel een rolstoel vragen (gratis).
- Mensen met autisme kunnen aan de balie de
brochure met tips voor hun bezoek inkijken.
- Voorzie voor een bezoek het liefst 2 tot 3 uur tijd.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
t.e.m. 5 jaar

gratis

vanaf6jaar

(4,00

GROEPEN (MIN. 15 PERS.l
t.e.m. 5 jaar

gratis

vanaf 6 jaar

(3,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Mensen met een beperking: gratis
Audiogids: gratis (voor individuele bezoekers!
Gids: € 65,00 !verplicht voor groepen van
min. 15 tot max. 25 pers.i
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~ Koolmijnlaan 203 - 3582 Beringen / www.mijnmuseum.be

Mijnmuseum
Dompel je onder in het
woelige mijnverleden
van Belgisch Limburg,
intrigerend en authentiek!
Ontdek hoe het was om mijnwerker
te zijn. Dagelijks daalden duizenden
van hen af tot 800 meter onder de
grond om steenkolen boven te halen.
Een zwaar beroep dat nog steeds
tot de verbeelding spreekt. Maar ook
bovengronds zorgden honderden
arbeidskrachten ervoor dat de
schachtwielen bleven draaien.
In het Mijnmuseum dompelen
getuigenissen, video's en
audiofragmenten je onder in
dit verhaal. Nog nooit in een
mijn geweest? Bezoek zeker de
ondergrondsimulatie. met spannende
anekdotes van ex-mijnwerkers.
Groepen kunnen kiezen voor het
arrangement 'Museum· waarbij
ze de museumzalen en de
ondergrondsimulatie bezoeken. of
voor het "Mijnwerkerspad" waar ze de
oude mijngebouwen verkennen met
aansluitend de ondergrondsimulatie.

6?

WANNEER GELDIG
- Van 3 januari t.e.m. 23 december
- Gesloten op 17 april

OPENINGSUREN
- lnfokantoor Beringen (om tickets te verkrijgen):
alle dagen van 10 u. tot 17 u.
- Laatste toegang tot het museum om 16 u.
- Voor de actuele openingsuren: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand
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GRATIS
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Beringen
- In Beringen bus 58 richting Lommel
- Afstappen aan halte "Beringen-Mijnen"

EXTRA INFO
- Individuele bezoekers: toegang tot 'museumzalen', Ondergrondsimulatie is mogelijk mits
een meerprijs van € 3,00 per persoon. Bezoeken
om 11 u., 13 u. oflS u.
- Groepen: ondergrondsimulatie inbegrepen
in de prijs.
- Bij gids boeking voor groepen: gelieve de keuze
van arrangement mee te delen: 'mijnwerkerspad' ofmuseum',

~ l'l !I: ~b tl JEP1'!i·f'1! \fAKMJTlF, OP DAGUITSTAP

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 17 jaar

(2,00

vanaf18 jaar

(4,00

Audiogids: gratis
Gids: € 15,00

C-mine 10 bus 2 - 3600 Genk/ www.c-mine-expeditie.be ~

C-mine expeditie
C-mine expeditie is een
uniek belevingsparcours,
dat al je zintuigen zal
prikkelen.

WANNEER GELDIG
-

OPENINGSUREN
C-mine expeditie is een uniek
belevingsparcours en een ideale tocht
om met de kinderen te ondernemen.
Je daalt af tot zes meter diep en krijgt
verrassende installaties te zien.

- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
De combinatie van levensechte
verhalen met animatie. hologrammen.
decorbouw op schaal en speciale
effecten zorgt ervoor dat c-mine
expeditie haar belofte vervult
Je kan de mijn ook virtueel bezoeken.
Stap in een heuse tijdscapsule, zet een
helm op je hoofd en word teruggeflitst
naar de hoogdagen van de actieve
mijn in de jaren 50. Daar ontdek je de
spannendste verhalen uit het leven van
de mijnwerkers.

.../ .../ .../ .../ .../ .../

Het hele jaar door
Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
Gesloten op 1 januari en 25 december
Gesloten van 20 oktober t.e.m. 9 november
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GRATIS

Trein naar Genk
- In Genk bus 31, 47 en G8 (overdag) en
G3 ('s avonds)
- Afstappen aan halte "(-Mine"
- Van bushalte nog som te voet

PRIJZEN

OF

t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 18 jaar

(3,00

van 19 t.e.m. 59 jaar

(5,00

vanaf60jaar

(4,00

Trein naar Hasselt
- In Hasselt bus "Campushopper"
(enkel op weekdagen)
- Afstappen aan halte "C-mine"
- Van bushalte nog som te voet

EXTRA INFO
- Gemakkelijke schoenen zijn aangeraden.

Het hoogtepunt van de expeditie is
de beklimming van de gigantische
schachtbok op het plein Die is meer
dan 60 meter hoogl Wellicht kom je
boven uitgeput aan. maar de beloning
is des te groter.

~ i!~[>E'RFl·J\l \/F.PD!ff'il '/1\i<i\N I IE I OP DAGUITSTAP

PER PERSOON

INDIVIDUEEL

GROEPEN (MIN. 10 PERS.)
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 18 jaar

(3,00

vanaf19 jaar

(4,00

Gids € 70,00

65
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Marcel Habetslaan 50 - 3600 Genk / w w w .labiom ista.be

~

LABIOMISTA
Een evoluerend kunstwerk
over de mix van het leven.
Op de fundamenten van het
mijnverleden en de oude dierentuin van
Zwartberg (Genk) evolueert een project
dat je meeneemt in de unieke visie
van kunstenaar Koen Vanmechelen en
zijn levenswerk op vlak van identiteit.
fertiliteit & bioculturele diversiteit. Een
tuin van orde en chaos. een arena
van cultuur en natuur. vanrnechelens
wonderlab.
Terwijl Je in een 24 hectare park de
weg vindt door een openluchtexpositie
met tal van zijn (levende) kunstwerken
en installaties. worden universele
maatschappelijke onderwerpen als
diversiteit en mensenrechten tastbaar
en bespreekbaar dankzij de taal van de
kunst.

WANNEER GELDIG
- Van I april t.e.m. 6 november
- Gesloten op maandag. uitgezonderd feestdagen
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OPENINGSUREN
Yan april t.e.m. september:
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 19 u.
(park)
- De shop en de kassa sluiten om 17 u.
In oktober en november:
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17.30 u.
(park)
- De shop en de kassa sluiten om 16 u.
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GRATIS

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 weken op voorhand
- Groepen: 4 weken op voorhand

PRIJZEN

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Genk
- In Genk bus 31 en G6
- Afstappen aan halte "Zwartberg Nieuwe
Kempen"
- Van bushalte nog 3 min. te voet

EXTRA INFO
- Rondleidingen (optioneel): elke zondag om 14 u ..
14.30 u. en 15 u. Reserveren is niet noodzakelijk,
maar wordt wel aangeraden.
- Reservatie gids(enl: via de website van
Labiomista (www.labiomista.be/
groe ps bezoek-met-kruis bes tu iverl
- minstens 4 weken op voorhand

INDIVIDUEEL
t.e.m. 18 jaar

gratis

van 19 t.e.m. 59 jaar

(4,00

vanaf60jaar

(3,00

GROEPEN
IMIN. 10 - MAX. 20 PERS.l
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanafl9 jaar

€3,00

Audiogids: gratis
Inwoners van Genk: gratis
Gids: € 70,00
(of€ 75,00 voor een anderstalige gids)
+
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PER PERSOON

€ 10,00 administratiekosten (max. 20 pers.ï

67
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~ Bokrijklaan 1 - 3600 Genk / www.bokrijk.be

Openluchtmuseum Bokrijk
Benieuwd waar onze
huidige gebruiken en
tradities vandaan komen?
In het Openluchtmuseum
Bokrijk ontdek je hoe het
verleden onze toekomst
inspireert!
Laat je onderdompelen in het
verhaal over vakmanschap. bewonder
demonstraties of steek zelf de handen
uit de mouwen tijdens boeiende
ateliers.

WANNEER GELDIG
- Van 2 april t.e.m. 2 november
- Gesloten op maandag, uitgezonderd tijdens
schoolvakanties en op feestdagen

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 18 u.
(ook op maandagen in schoolvakanties of op
feestdagen)

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 dag op voorhand

68
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GRATIS

GRATIS

€ 5.00

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Bokrijk
- Vanaf het station nog I km te voet

EXTRA INFO
Het Openluchtmuseum ligt in een
550 hectare groot park. Bezoek het
arboretum of verken het vijvergebied
De Wijers al fietsend door het water.
De kinderen kunnen zich naar
hartenlust uitleven in grote gratis
openluchtspeeltu in.

X
JAN

- Reservatie gids (van min. IS tot max. 25 pers.ï
of een groepsprogramma: minstens 3 weken op
voorhand via bokrij ksalesel i mbu rg.be
- Toegang tot "De sixties" is inbegrepen in de
prijs.
- Huisdieren zijn welkom, behalve in "De Sixties",
- Fietsen op voorhand te reserveren
via www.fietsparadijslimburgJl.e.
- Rolstoel te verkrijgen mits reservatie.

~ f'.lJH\EFN 1/l-Pll,C:l\ff VW\NT!F !

OP DAGUITSTAP

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 12 jaar

Cl,50

vanafl3 jaar

(4,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis

Thewitstraat 8 - 3891 Gingelom (Borlo) / www.winter1944 .co m

oorlogsmuseum WINTER 1944
Beleef het nabije verleden
in oorlogsmuseum Winter

.'

WANNEER GELDIG
- Van 10 januari t.e.m. 30 november

JAN

De inspiratie voor dit museum ligt
in het feit dat op de plaats van het
museum. op de grens van Limburg en
Luik in het laatste jaar van de Tweede
Wereldoorlog. een sterk emotioneel
moment speelde. Eensklaps viel de
bevolking terug van de euforie van de
bevrijding en het nakende kerstfeest in
de rechtstreekse dreiging van de oorlog:
de nazi's kwamen terug, gedaan met
Kerstmis'

- Het museum is open tijdens de openingsuren
van de taverne

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 dag op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Sint-Truiden
- In Sint-Truiden bus 42 richting Landen
- Afstappen aan halte "Borlo Kerk"
- Van bushalte nog 100m te voet

JUL

- Het museum zelf is niet rolstoeltoegankelijk.
Het museum Winter 1944 brengt een
getuigenis van een niet zo ver verleden
dat toch reeds voor velen onbekend is
gebleven. De oudere generatie kan er
zich in terugvinden en voor de Jongeren
kan het een ontdekking worden. Naast
de oorlogstaferelen. zijn er ook een
aantal "huiselijke beelden" te zien van
van de plaatselijke bevolking tijdens de
oorlogsperiode.
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GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden
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EXTRA INFO
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Abdijsite Herkenrode:
Belevingscentrum en Kruiden- en
Inspiratietuin
Abdijsite Herkenrade:
magie voor het hele gezin!
Deze abdij is meer dan 800 jaar
oud. De eerste cisterciënzerabdij
van de Nederlanden groeide uit tot
een belangrijk bedevaartsoord. Ze
kende hoogdagen en tegenspoed.
Maar wie waren de vrouwen die de
abdij bestuurden? En hoe verging
het de site na de noodlottige Franse
Revolutie. toen abdijen en kloosterordes
afgeschaft werden?
Een prachtig parcours doorheen het
Belevingscentrum met een snelroute
langs de hoogtepunten en zoektochten
op gezinsmaat maken van elk bezoek
een beleving.
De Kruiden- en lnspiratietuin. twee
hectare groot. wordt nog het best
omschreven als een hedendaags
kruidenpark. Verwacht dus geen
abdijtuin. maar een moderne tuin
met een bijzondere architectuur.

70

WANNEER GELDIG
Belevingscentrum:
- Van 1 februari t.e.m. 30 december
- Gesloten op maandag (uitgezonderd juli en
augustus)
- Gesloten op 24 en 25 december
Kruiden- en inspiratietuin:
- Van 1 april t.e.m. 31 oktober
- Gesloten op maandag (uitgezonderd juli en
augustus)

X

~

~

~

~

~

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

~

~

~

~

~

~

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.

GRATIS

GRATIS

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Hasselt
- In Hasselt bus 51 richting Heusden
- Afstappen aan halte "Herkenrade brug"
- Vanaf bushalte nog 800m te voet

EXTRA INFO
- Parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn dichtbij het bezoekersonthaal voorzien.
- Het Belevingscentrum is volledig rolstoeltoegankelijk.
- Er is een gratis rolstoel ter beschikking.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Belevingscentrum
t.e.m. 11 jaar

gratis

vanaf12jaar

(2,50

Kruiden- en lnspiratietuin
t.e.m. lljaar

gratis

vanaf12jaar

(2,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Mensen met een beperking: gratis
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W itte Nonnenstraat 19 - 3500 Hasselt/ w w w. jeneverm useum .be

Jenevermuseum Hasselt
Met aandacht voor geest
én lichaam maakt het
Jenevermuseum van je
bezoek een beleving.

-

Het hele jaar door
Gesloten op maandag
Gesloten van 10 t.e.m. 31 januari
Gesloten op I januari & op 24, 25 en 31 december

OPENINGSUREN
Een bezoek aan het Jenevermuseum
maakt je jeneverwijs. Het museum. een
expo. een workshop. een proeverij of
een optreden alles geeft zin in ééntje
om bij te leren.
Filmpjes. geluidsfragmenten. een
multimediale stokerijenkaart.
museumgames en verschillende
geurinstallaties nodigen uit tot actie. Je
komt te weten waarom jenever "jenever"
heet. En waarom het door niemand
in het bijzonder werd uitgevonden.
Hoe je jenever degusteert. leer je in
de jeneveracademie van het museum.
Door te proeven en te ruiken ontdek Je
je eigen smaken en voorkeuren. Neem
alles watje geleerd hebt in het museum
mee naar het proeflokaal en gebruik
het voor een proef op de som.

.'

WANNEER GELDIG

- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
- Laatste toegang om 16.30 u.

WANNEER RESERVEREN
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- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Hasselt
- In Hasselt bus BP (boulevardpendel)
- Afstappen aan halte "Kolonel Dusartplein"
- Van bushalte nog 300m te voet

~ !Ef FPffN 1;c;rir1if:l'l'l //\KAN ''i1:

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. Il jaar
(zonder consumptie)
van 12 t.e.m. 26 jaar
(zonder consumptie)
vanaf27 jaar
(met consumptie)

gratis
( 1,00
(3,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Hasselt met Uil PAS: gratis
Gids: € 60,00

/
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Villa Verbeelding
Stap binnen in Villa
Verbeelding en ontdek
een wondere wereld
vol woord en beeld.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, dinsdag, zondag
(uitgezonderd de eerste zondag van de maand)
- Gesloten op feestdagen

OPENINGSUREN
Elke kamer in het grote witte
herenhuis verrast je met een andere
tentoonstelling rond boeken en
illustraties. Voor groot en klein'
In de Sprookjeskamer kom je ogen te
kort: een tafel aan het plafond. een
peperkoeken huisje tegen de muur en
een wolf in bed.
In De Illustratiekamer ontdek je
de mini-ateliers van 8 Vlaamse
topillustratoren Combineer je bezoek
aan de expo met De Illustratieroute in
de Hasseltse binnenstad.

- Van woensdag t.e.m. zaterdag: van 14 u. tot 17 u.
- Eerste zondag van de maand: van 14 u. tot 17 u.
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OPENBAAR VERVOER

EXTRA INFO
- Door de vele trappen is Villa Verbeelding niet
toegankelijk voor mensen met een fysieke
beperking.
- Reservatie gids en groepen vooraf via
reserveren@vi l la verbeeld i ng_,h_g
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PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2 jaar

gratis

vanaf 3 jaar

(1,00

Gids € 40,00

DEC

■

1-1

- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

Trein naar Hasselt
- Vanaf het station nog 2 min. te voet

JUN

../ ../ ../ ../ ../ ../

WANNEER RESERVEREN

Zelf aan de slag? In de schoolvakanties
zijn er leuke workshops waar Je zelf de
handen uit de mouwen kan steken.

72
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Kielenstraat 15 - 3700 Tongeren / www.galloromeinsmuseum.be

Gallo-Romeins Museum
Van neanderthaler tot
Gallo-Romein. De collectie
van het Gallo-Romeins
Museum fascineert.
Een vuurstenen vuistbijl van wel
driehonderdduizend jaar oud.
Gouden munten uit de tijd van
Ambiorix. Een loden baar met inscriptie
van keizer Tiberius ...
Levensechte wassen beelden.
didactische filmpjes en maquettes
brengen de vele topstukken tot leven.
Jong en oud raken in de ban van die
lang vervlogen tijden.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag. uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op I januari en 25 december
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OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9 u. tot 17 u.
- Op zaterdag. zon- en feestdagen & schoolvakanties: van 10 u. tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Tongeren
- Vanaf het station nog 10 min. te voet

De opstelling focust op de grote
omwentelingen en doorgrondt vlot de
intrigerende samenlevingen van weleer.
Spontaan leg je linken met vandaag.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN ··'.:·.
t.e.m. 3jaar

gratis

vanaf 4 jaar

(1,00

Begeleiders mensen met een beperking lap
vertoon van een geldige European Disability
Card): gratis
Groepsbegeleiders: 1 gratis begeleider vanaf
20 personen
Gids € 60,00

76
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Kasteel van Beersel
Beleef de rijke geschiedenis
van het kasteel van
Beersel via de QRaudiotour.

WANNEER GELDIG
- Van 1 maart t.e.m. 30 november
- Gesloten op maandag
- In maart en november enkel open op zaterdag en
zondag
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OPENINGSUREN
Bekijk enkele archeologische vondsten
van dichtbij en kom meer te weten over
het dagelijks leven in een middeleeuwse
burcht.
Geniet tijdens je wandeling rond
het kasteel van de verschillende
uitzichten rondom. Sta versteld van het
panoramisch zicht op het Pajottenland
en de Zennevallei vanuit de torens.
Dompel Je onder in de fantasiewereld
van onze Jongste bezoekers tijdens de
gezinszoektocht. Ontdek op een speelse
manier alle bezienswaardigheden van
Beersel via het mega-memoryspel.

Yan 1 t.e.m. 31 maart & van 1 t.e.m. 30 november:
- Op zaterdag en zondag: van 11 u. tot 17 u.
Van 1 april t.e.m. 31 mei & van 1 september
t.e.m. 31 oktober:
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 13 u. tot 17 u.
- Op zaterdag en zondag: van 11 u. tot 17 u.
Van tjuni t.e.m. 31 augustus:
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Beersel
- Vanaf het station nog 100m te voet
OF
- In Beersel bus 154 richting DrogenbosAnderlecht
- Afstappen aan halte "Beersel, Lotsestraat"

GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

(1,00

vanaf12jaar

(3,00

Gids: € 80,00
BezoekersGids: in boekvorm beschikbaar in
4 talen (NI - Fr - Eng - Duil: € s,oo

EXTRA INFO
- De drie torens van het kasteel zijn enkel te
bereiken via de authentieke trappen zonder
hand leuning.

90
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Mini-Europa
Unieke tocht door Europa
aan de voet van het
Atomium.
Aan de voet van het Atomium ligt
Mini-Europa. het enige park waar je
in enkele uren door heel Europa reist.
Een unieke tocht!
Kuier door de typische sfeer van de
mooiste steden van het oude continent.
Big Ben en zijn typisch deuntje
verwelkomen Je in hartje Londen.
Gondels en mandolines laten Je de
charmes van Venetië ontdekken. Volg
de Thalys van Parijs tot aan de andere
uithoek van Frankrijk. Breng zelf de
animaties op gang: doe de Vesuvius
uitbarsten. breek de Berlijnse muur af.
versla de stier in de Arena van Sevilla ....
In totaal 350 monumenten en animaties
van een ongeëvenaarde kwaliteit.

WANNEER GELDIG
- Van 28 maart t.e.m. 31 december

OPENINGSUREN
Buiten de zomervakantie
- Elke dag van 10 u. tot 18 u.
(laatste inkom om 17 u.l
Tijdens de zomervakantie
- Elke dag van 9.30 u. tot 20 u.
(laatste inkom om 19 u.l
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WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal ofBrussel-Zuid
- In srussel-tentraal of Brussel-Zuid metrolijn 6
richting "Koning Boudewijn"
- Afstappen aan halte "Heizel"
- Vanaf de metrohalte nog 400m te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 2jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

( 8,60

vanaf 12 jaar

( 12, 10

Bezoek ook Spirit of Europe. met
interactieve multimediaspelen. Hier vind
je documentatie over de Europese Unie.

IFDFHFt;J\I I/PP.D1f-:N', V,'\KANTIF / OP DAGUITSTAP
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Atomium
Onaantastbaar symbool
aan het Brusselse
firmament ... De
topattractie van België!
Het Atomium is noch toren. noch
piramide. eerder kubusvormig, een
beetje sferisch. het midden houdend
tussen beeldhouwkunst en architectuur.
een overblijfsel uit het verleden met
werkelijk futuristische kenmerken.
museum en tentoonstellingsruimte ...
Het is tegelijkertijd een voorwerp.
een plaats. een ruimte. een utopie
en een symbool. uniek in de wereld.
dat ontsnapt aan elke vorm van
classificatie.

WANNEER GELDIG

V V V V V V

- Het hele jaar door

JAN

OPENINGSUREN
- Elke dag: van 10 u. tot 18 u.
(kassa sluit om 17.30 u.)
- Op 24 en 31 december: van 10 u. tot 16 u.
(kassa sluit om 15.15 u.l
- Op 25 december: van 12 u. tot 18 u.
(kassa sluit om 17.30 u.)
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WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Zuid
- In Brussel-Zuid metrolijn 6 richting Heizel
- Afstappen aan halte "Helzel"
- Vanaf de metrohalte nog 600m te voet

EXTRA INFO
- Reservatie gids: minstens 3 weken op voorhand.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 17 jaar

(4,00

vanaf18 jaar

U,00

Gids op aanvraag (via e-mail):€ 80,00
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Autow-orld
Laat je onderdompelen
in de geschiedenis
van de Automobiel.
Autoworld. more than a museum:

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door

OPENINGSUREN
- Van maandag t.e.m. vrijdag: van 10 u. tot 17 u.
- Zaterdag en zondag: van 10 u. tot 18 u.
Tickets te koop tot 45 min. voor sluitingstijd.

Autoworld is ondergebracht in één
van de prestigieuze hallen van het
Jubelpark. gebouwd in 1880. naar
aanleiding van de SOste verjaardag
van België. Meer dan 250 voertuigen
(auto's. vrachtwagens en motorfietsen)
worden er permanent tentoongesteld.
Je ontdekt er de fabelachtige
geschiedenis van de auto van 1896 tot
nu. Hier en daar zijn er themazones
ingericht. zoals de 'Sport & Competitie
zone· en de 'Belgische zone

WANNEER RESERVEREN
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- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- In Brussel-Centraal metro 1 richting Stokkel of
metro 5 richting Hermann-Debroux
- Afstappen aan halte "Merode"
- Vanaf metrohalte nog soom te voet

Autoworld is een museum dat
voortdurend evolueert. Het hele
jaar door worden er tijdelijke
tentoonstellingen georganiseerd
over verschillende thema's die verband
houden met de auto.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 11 jaar

(5,00

vanaf12 jaar

(6,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf IS personen
Audiogids: gratis
Gids: € 85,00 lvanafl0 pers.)

Meer informatie over de kalender
van de tentoonstellingen vind je op
www.autoworld.be
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Paleizenplein 7 - 1000 Brussel / w w w. belvue.be

BELvue

~

museum

Het BELvue is hét museum
over België en zijn
geschiedenis.
Het museum belicht België aan de
hand van 7 hedendaagse thema's en
een galerij van 200 Belgische objecten
Met zijn sterke scenografie, kunstzinnige
opstellingen en verrassende objectengalerij presenteert het museum
historische inhoud op een eigentijdse
wijze.
Gevestigd in een prachtig gebouw van
de 18de eeuw naast het Koninklijk
Paleis. dompelt het BELvue museum je
onder in België en al zijn fascinerende
facetten. De Belgische cultuur in de
brede zin van het woord:

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december
- Op maandag enkel voor groepen

V V V V V V
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OPENINGSUREN:
- Dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9.30 u. tot 17 u.
- Zaterdag, zon- en feestdagen en tijdens schoolvakanties: van 10 u. tot 18 u.
- Maandag (enkel voor groepen): van 9.30 u. tot
17 U.
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NOV
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m■

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog saam te voet
OF
- In Brussel-Centraal tram 92 of94
- Afstappen aan halte "Park"
- Vanaf de tramhalte nog 100m te voet
OF
- In Brussel-Centraal bus 27, 38, 71 of95
- Afstappen aan halte "Koning"
- Vanaf de bushalte nog 100m te voet

~ IHJ[P.,;H, 1/f:<RIJii:;NT /AI<MITfF / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf18 jaar

(3,00

Audiogids: gratis
Elke woensdagnamiddag lvanaf14 u): gratis
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Choco-Story Brussels
Neem een duik in de
wereld van cacao en
chocolade!
Doorkruis een Mayatempel daar waar
de cacaobonen 5000 jaar geleden
werden geconsumeerd. stap aan boord
van de boot van Cortez die deze bonen
meebracht naar Europa. ontdek hoe
de chocolade werd verbruikt aan het
Franse Hof in de 17de eeuw en daarna
hoe een praline werd vervaardigd in
het begin van de 20ste eeuw in België.
De cultuur van cacao en haar transformatie zullen geen geheimen meer
hebben voor jou.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december
- Gesloten van 10 t.e.m. 21 januari

.1
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OPENINGSUREN
- Dagelijks van 10 u. tot 18 u.
- Laatste toegang om 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 5 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog 400m te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL

Demonstratie. degustatie en audiogids
zijn inbegrepen in het bezoek.

t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.m. 11 jaar

(4,50

van 12 t.e.m. 26 jaar

(6,00

van 27 t.e.m. 64 jaar

(6,50

vanaf 65 jaar

(6,00

GROEPEN
.
(MIN. 15 - MAX. 20 PERS.)
t.e.m. 2 jaar

gratis

van 3 t.e.rn. 26 jaar

(4,00

vanaf 27 jaar

(5,50

Audiogids: gratis
Gids: € 90,00
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Coudenbergpaleis
Een ondergrondse
ontdekkingsreis in het
paleis van Keizer Karel.
Ooit werd Brussel gedomineerd door
het reusachtige Coudenbergpaleis.
Keizer Karel en het kruim van de
Europese adel verbleven er tussen
de twaalfde en de achttiende eeuw.
Tot het noodlot toesloeg en een brand
het prachtige gebouw verwoestte
Vele resten bleven echter intact en
verdwenen ... onder de grond. Nu is het
een betoverende archeologische site.
een netwerk van gewelfde gangen.
zalen en verborgen kamers.
Tijdens een bezoek ontdek je de
hoofdgebouwen van het paleis en
flaneer je door de lsabellastraat.
die nu onder de grond ligtl

WANNEER GELDIG

V V V V V V

- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari, 21 juli en 25 december
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OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9.30 u. tot 17 u.
- Op zaterdag en zondag: van 10 u. tot 18 u.
- Tijdens Belgische schoolvakanties: van 10 u. tot
18 u.
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m■

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog soom te voet

- De ingang van het Coudenbergpaleis is dezelfde
als die van het BEL vue museum.

1

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN

EXTRA INFO
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PRIJZEN

OP DAGUITSTAP

t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf18 jaar

C 3,00
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Zuidlaan 150 - 1000 Brussel / www.kmkg-mrah.be/nl/hallepoort

Hallepoort Expo Magical Theaters
De tentoonstelling "Magical
Theatres" laat de magische
wereld van kleine theaters
met hun kleurrijke decors
en papieren acteurs
herleven.
Papiertheater. miniatuurtheater.
tafeltheater .... ooit was het een bron van
vermaak voor jong en oud. Nu is het
amper nog gekend. De Hallepoort opent
de deuren naar een wereld vol verhalen:
van de drama's van Shakespeare tot de
sprookjes van de gebroeders Grimm.
De tentoonstelling ··Magical Theatres"
vindt plaats op de derde verdieping van
het Hallepoort Museum. De feeërieke
Hallepoort is een overblijfsel van
de tweede stadswal van Brussel. De
permanente opstelling vertelt over
de tijd dat Brussel een ommuurde
stad was en vanaf de weergang
kunnen bezoekers genieten van
een indrukwekkend panorama. De
jaarlijkse tijdelijke tentoonstellingen
focussen op de diverse aspecten van
het dagelijkse leven van vroeger en nu
en putten hiervoor regelmatig uit de
verzamelingen Europese etnologie van
de Koninklijke Musea.

WANNEER GELDIG

V V V V V V

- Het hele jaar door
- Gesloten op vrijdag
- Gesloten op 1 januari, op 1 mei,
op 1 en 11 november & op 25 en 31 december

OPENINGSUREN
- Van maandag t.e.m. donderdag:
van 9.30 u. tot 17 u.
- Zaterdag en zondag:
van 10 u. tot 17 u.
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WANNEER RESERVEREN
- lnd ividuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Zuid
- Vanaf het station nog 1 km te voet
OF
- In Brussel-Zuid metro (lijn 2, 3, 4 en 6), bus (lijn
27, 48,134,136,137,365, W) of tram (lijn 3, 4, 51)
- Afstappen aan halte "Hallepoort"

EXTRA INFO

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf19 jaar

(6,00

Audiogids: gratis

- Zolder en panorama op de weergang zijn alleen
beschikbaar met de trappen.
- Een gids bijboeken is mogelijk. Gelieve
hiervoor rechtstreeks contact op te nemen
met Hallepoort.
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Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België
De collecties van de
Koninklijke Musea
zijn een afspiegeling
van de geschiedenis
van de beeldende
kunst - schilderkunst,
beeldhouwkunst,
tekeningen - van de
15e eeuw tot vandaag.
Deze parel van de Belgische culturele
instellingen omvat verschillende
collecties.
Naast de grootste verzameling ter
wereld van de Belgische surrealist
René Magritte. ontdek je er ook
- het Old Masters Museum. de tweede
grootste collectie ter wereld van Bruegel
de Oude en de meesterwerken van de
Oude kunst van de lSci' tot 18de eeuw'
- het Fin-de-Siècle Museum. een duik in
het bruisende Brussel van 1900.
- het Modern Museum (selectie). een
telkens vernieuwde selectie van
moderne meesters:

98

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari. 1 mei.
1 en 11 november & 25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10 u. tot 17 u.
- Zaterdag en zondag: van 11 u. tot 18 u.
- Op 24 en 31 december sluiten de musea om 14 u.
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WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog 550m te voet

EXTRA INFO
- Ingang rolstoelgebruikers:
Old Masters: Regentschapstraat lA
Magritte: Koningsplein 2
Kijk op de website voor meer informatie om
jouw bezoek te organiseren.
- De selectie Modern is inbegrepen in het Old
Masters ticket.
- De prijzen gelden per museum.
- Als je graag meer dan 1 museum bezoekt, kan je
een voordelig combiticket kopen.

~ tEDFl./cFN \/FRD!H'!T VAKANTJF / OP DAGUITSTAP
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PRIJZEN

PER PERSOON

MAGRITTE MUSEUM
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf19 jaar

(3,00

DUOTICKET
THE OLD MASTERS MUSEUM + FIN-DE-SIÈCLE
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf19 jaar

(3,00

COMBITICKET
MAGRITTE MUSEUM + THE OLD MASTERS MUSEUM + FIN-DE-SIÈCLE
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf19 jaar

(5,00

PRIJZEN

PER GROEP (MIN. 8 - MAX. 15 PERS.)

MAGRITTE MUSEUM !INCLUSIEF GIDS)

< 105,00

Groepsbezoek
THE OLD MASTERS MUSEUM + FIN-DE-SIÈCLE (INCLUSIEF GIDS)
Groepsbezoek

C 105,00

Groepsbegeleiders: gratis vanaf 5 personen
Gids: € 105.00
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MIMMuziekinstrumenten Museum
Het MIM biedt een
chronologisch parcours
van muziek over de hele
wereld.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari, op 1 mei,
op 1 en 11 november en op 25 december

OPENINGSUREN
In een prachtig gerestaureerd complex
midden in Brussel. dat bestaat uit
een art nouveau gedeelte en een
classicistisch gedeelte. bewaart deze
federale wetenschappelijke instelling
9000 muziekinstrumenten. De 1100
interessantste en meest sprekende
exemplaren staan opgesteld in
4 tentoonstellingszalen. omkaderd
door beeldmateriaal en tekstpanelen.

- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9.30 u. tot 17 u.
- Op zaterdag, zon- en feestdagen:
van 10 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
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- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog 400m te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Daarnaast heeft het MIM ook een
concertzaal. een ruimte voor workshops
(enkel voor groepen op reservatie). een
museumwinkel. een bibliotheek en
helemaal bovenaan een restaurant met
terras. waar het adembenemde uitzicht
over de hoofdstad een uniek aroma
verleent aan het menu. Maar picknicken
kan ook in een speciaal daarvoor
ingerichte ruimte.

1UO

EXTRA INFO
- Het museum is rolstoeltoegankelijk met ramp
en lift en toegankelijk toilet. Check vooraf de
website voor eventuele aankondigingen.
- Een gids bijboeken is mogelijk. Gelieve hiervoor
rechtstreeks contact op te nemen met MIM.

t.e.m. 18 jaar

gratis

vanafl9 jaar

(8,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Mensen met een beperking: gratis
Pers. personeel van de POD Wetenschapsbeleid.
ICOM-leden, Brussels Card, museumPASS: gratis

Gro te Markt - 10 00 Brussel / ww w. brusselscitym useum .brussels/nl
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Musea van de stad Brussel Broodhuis
Een stad in permanente
verandering, 1000 jaar
geschiedenis in het
Museum van de Stad
Brussel.

WANNEER GELDIG

V V V V V V

- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari. 1 mei. 1, 2 en 11 november &
25 december
OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.

In het Broodhuis duik-je in het Brusselse
verleden. Kunstwerken. maquettes en
andere voorwerpen geven een divers
beeld en schetsen de ontwikkeling
van de stad Brussel. De maquette van
de stad in de 13de eeuw is bijzonder
leerrijk.
In het museum is ook het enige echte
beeldje van Manneken-Pis te zien. In het
toegangsticket is een bezoek aan de
garderobe van Manneken-Pis (Eikstraat
19) begrepen.

WANNEER RESERVEREN
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- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand
OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog 10 min. te voet
- Er zijn ook verschillende trams en bussen die
naar het centrum rijden (halte "Grote Markt",
"Centraal Station" en "Beurs")

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf19 jaar

(4,00

GROEPEN
IMIN. 10 - MAX. 25 PERS.}
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf19 jaar

(3,00

Inwoners van Brussel: gratis
Audiogids: gratis
Rondleiding met gids:€ 50.00

lFTlFPFH'i VERD!ENT VI\KANTlF / OP DAGUITSTAP
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Musea van de Stad Brussel Mode en Kant Museum
Elk jaar een nieuwe
ontdekking van mode
door de geschiedenis.
Het Mode en Kant Museum heeft een
rijke collectie kledij en accessoires
gaande van de l?d• eeuw tot nu.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari, 1 mei, 1, 2 en Il november &
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
Op jaarlijks wisselende thematentoonstellingen worden delen van
deze collectie getoond. Gelieve de
website van het museum te raadplegen
voor meer info over de nieuwe
tentoonstel I i ngen.
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- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- Vanaf het station nog 10 min. te voet
- Er zijn ook verschillende trams en bussen die
naar het centrum rijden (halte "Grote Markt",
"Beurs" en "Centraal Station")

EXTRA INFO
- Rolstoelingang is aan de zijkant van het
gebouw.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanafl9 jaar

(4,00

GROEPEN
(MIN. 10 - MAX. 20 PERS.)
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanafl9 jaar

(3,00

Inwoners van Brussel: gratis
Rondleiding met gids: € 50,00
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Octrooipaviljoen - Anderlechtse Poort - 1000 Brussel / www.sewermuseum.brussels ~

Musea van de Stad Brussel Riolenmuseum
Ontdek wat er onder onze
voeten op straat gebeurt.
Wist je dat het riolen net onder de stad
Brussel bijna 350 km lang is? Kilometers
ondergrondse vertakkingen die elke dag
duizenden kubieke meters afvalwater
verzwelgen. Het Riolenmuseum nodigt
je uit voor een ongewone reis door deze
verborgen levensnoodzakelijke aders
van Brussel.
Een heel apart en levend museum, met
de Zenne in de hoofdrol. Een museum
dat vertelt wanneer. waarom en hoe de
riolen werden aangelegd, dat het werk
van de mensen in deze ondergrondse
wereld onthult en de watercyclus in de
stad uitlegt.

WANNEER GELDIG

V V V V V V

- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag en zondag
- Gesloten op 1 januari, 1 mei, 1, 2 en 11 november &
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zaterdag: van 10 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
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- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Zuid
- In Brussel-Zuid trams 51 en 82 of bus 46
- Afstappen aan halte "Anderlechtse Poort"

PRIJZEN

PER PERSOON

t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf19 jaar

(4,00

t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf19 jaar

(3,00

Inwoners van Brussel: gratis
Rondleiding met gids:€ 50,00

lE!XPffN VFP.D!ENT V1\i(1\NTIE; ; OP DAGUITSTAP
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Museum Kunst en Geschiedenis
Maak een wereldreis
door de geschiedenis!
In het Jubelparkmuseum wandel je
van prehistorische vuistbijlen naar
Egyptische mummies. Je snuistert door
het Delfts aardewerk en zet een stap
achteruit om de indrukwekkende
Brusselse wandtapijten te bek ij ken.
Je gaat de Oosterse toer op tussen
de Aziatische boeddha's en reist naar
de andere kant van de wereld om een
reuzenbeeld van Paaseiland te zien.
En dan is er nog de mooie collectie
van Belgische art nouveau ...
Kortom. in het Jubelparkmuseum
doorkruis je de continenten van
de prehistorie tot de 20st' eeuw.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9.30 u. tot 17 u.
- Op zaterdag en zondag: van 10 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN

NIEUW

V V V V V V
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OPENBAAR VERVOER

EXTRA INFO
- Een gids bijboeken is mogelijk. Gelieve hiervoor
rechtstreeks contact op te nemen met het
museum.

DEC

1ml

- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

Trein naar Brussel-Centraal
- In Brussel-Centraal metrolijn 1 richting Stokkel
of 5 richting Hermann-Debroux
- Afstappen aan halte "Merode"
- Vanaf de metrohalte nog 600m te voet

JUN

GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf19 jaar

(4,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Mensen met een beperking: gratis
Leden van ICOM. personeelsleden van de
POD Wetenschapsbeleid. pers. Brussels Card,
MuseumPA55: gratis
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Planetarium Brussel
WANNEER GELDIG

Verleg je grenzen in het
Planetarium van Brussel!

V V V V V V

- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari & op 24, 25 en 31 december

Beleef een compleet nieuwe ervaring in
het Planetarium van Brussel: kijk links.
rechts. voor. achter én boven ... je zit
gewoonweg in het beeldl Op het
grootste koepelscherm van België
projecteren wij op spectaculaire
wijze een videobeeld zodat je
ondergedompeld wordt en je in een
andere wereld waant.
Reis mee tussen de planeten van ons
zonnestelsel. scheer over het oppervlak
van Mars en slalom tussen de ringen
van Saturnus waarbij je ze bijna
kan aanraken. Maar waarom hier al
stoppen? We kunnen zelfs de grenzen
van ons zonnestelsel of die van de
Melkweg overschrijden. Kortom. laat
je verleiden tot het verkennen van de
verste verten van het universum en
ontsluier mee de geheimen van ons
heelal.
Wij bieden 6 verschillende planetariumfilms aan. kijk op onze website
(www.planetarium.be) voor het uurrooster en meer info. De leeftijdsgrens
voor de films is 6 Jaar. Wij hebben
ook een speciale kleuterfilm voor de
allerjongsten. van 3 tot en met 7 jaar.
deze speelt in het WE. op feestdagen en
tijdens de schoolvakanties om 10.30 u.

OPENINGSUREN
Buiten schoolvakanties, projectie om:
- Van maandag t.e.m. vrijdag: 16 u.
- Op woensdag: 14 u., 15 u. en 16 u.
- Weekend en feestdagen: 10.30 u. (speciaal voor de
allerkleinsten), 11.30 u" 12.30 u., 14 u"15 u., 16 u.

Tijdens schoolvakanties, projectie om:
- Van maandag t.e.m. zondag om 10.30 u. (speciaal
voor de allerkleinsten), 11.30 u., 12.30 u" 14 u.,
15 U., 16 U.

JAN

MRT

APR

MEI

JUN

V V V V V V
JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

1-1

m

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 5 dagen op voorhand

GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Zuid
- In Brussel-Zuid metro 6 richting Koning Boudewijn
- Afstappen aan halte "Houba-srugmann"
- Van metrohalte nog 500m te voet
OF

t.e.m. 2jaar

gratis

van 3 t.e.m. 17 jaar

(4,00

van 18 t.e.m. 59 jaar

(5,00

vanaf60jaar

(4,00

GROEPEN (MIN. 20 PERS.)

- In Brussel-Zuid bus 14 of83 (richting Heizell,
tram 7 (richting Heizell, tram 51 of93 (richting
Stadion)
- Afstappen aan eindhalte "Heizel" of"Stadion"
- Van bus-of tramhalte nog 500m te voet

EXTRA INFO
- Rolstoelingang is aan de achterkant van het
gebouw.
- Betalen aan de kassa graag met bancontact of
met cash.
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t.e.m. 2 jaar

gratis

vanaf3 jaar

(4,00

Mensen met een beperking lin familieverband,
niet in groep): gratis
Groepsbegeleiders van mensen met een beperking: gratis
Studenten: € 4,00

10

De Neckstraat 20 - 1081 Koekelberg / www.belgianchocolatevillage.be

Belgian Chocolate Village
De Belgian Chocolate
Village, op de site van
de voormalige chocoladeen koekjesfabriek Victoria,
is één van Europas
grootste musea gewijd
aan chocolade.
Het decor in de route van het
museum 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.
In het museum is er een unieke
tropische serre.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari en 25 december

V V V V V V
JAN

FEB

106

APR

MEI

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

m

OPENINGSUREN
- Weekdagen (behalve maandag): van 9.30 u. tot
18 U.
- Weekend. schoolvakanties en feestdagen:
van 10 u. tot 18 u.
- Tickets te koop tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Zuid
- In Brussel-Zuid metro 2 of 6 richting Simonis/
Boudewijn
- Afstappen aan halte "Simon is" of"Elisabeth"
- Vanaf de metrohalte nog 250m te voet

JUN

V V V V V V

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN'GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 17 jaar

(4,00

vanaf18 jaar

(5,00

EXTRA INFO
Je kan ook deelnemen aan chocoladeateliers en Je vindt er ook een boetiek
en een degustatiesalon.

MRT

- Het bezoek duurt ongeveer een uur.
Gids: € 65,00

DEC

Prinses Elisabethplein 5 - 1030 Schaarbeek/ www.trainworld.be/nl

~

Train World, een spoorw-egavontuur
voor jong en oud
Beleef de geschiedenis van
de Belgische Spoorwegen
in het echt. Prachtige
stoomlocomotieven
en andere historische
collecties.
TRAIN WORLD: een reis door de tijdl
Gelegen in het hart van het Belgische
spoorwegnet. in het prachtig
gerestaureerd station van Schaarbeek.
nodigt Train World je uit voor een
unieke belevenis die al je zinnen zal
prikkelen.Het museum van de Belgische
spoorwegen laat de bezoekers zijn
indrukwekkende collectie. versterkt door
een uitstekende scenografie. ontdekken.

WANNEER GELDIG
-

Het hele jaar door
Gesloten op maandag
Gesloten op 1 en 2 januari & op 25 december
Gesloten van 18 april t.e.m. 9 mei

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
- Laatste toegang om 15.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
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BETALEND
€ 1.12

Trein naar Schaarbeek
- Het museum bevindt zich naast de stationsingang

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN

EXTRA INFO
- Reservatie gids: minstens 3 weken op voorhand

Train World is meer dan een spoorwegmuseum. het is een unieke spoorervaring die je van de allereerste
stoom locomotieven tot de flitsende
hogesnelheidstreinen brengt' Het is een

t.e.m. 5 jaar

gratis

vanaf6jaar

(5,00

Gids:€ 110.00
Gezinsticket€ 20.00 in plaats van€ 40,00
(2 volwassenen en max. 3 kinderen tot 18 jaar OF
1 volwassene en max. 4 kinderen totlB jaar)

plek waar elke ontdekking een emotie
oproept Bezoekers van alle leeftijden
nemen enthousiast plaats in machines
die hen meevoeren naar een ander
tijdperk.

IFDFP.EEN 1/FP.DIFNT VAl(ANTI[ / OP DAGUITSTAP
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~ Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren / www.africamuseum.be

Het AfricaMuseum, Tervuren
Het AfricaMuseum,
een fascinerende wereld
voor jong en oud!
Midden in het groen ligt het
impressionante AfricaMuseum. één
van de meest bekende AfricaMusea
ter wereld. Het museum is om vele
redenen uniek. Het is dé plek om
ondergedompeld te worden in de rijke
Afrikaanse geschiedenis. kunst. muziek.
rituelen ... Ook hot topics zoals het
biodiversiteit. duurzame ontwikkeling
en het koloniale verleden komen
ruimschoots aan bod.
Enkele hoogtepunten voor kinderen:
• muziekinstrumenten om uit te testen
• een knutsel hoek
• rumba-corner
• spelletjes op touchscreens
• een Virtual Reality beleving
(vanaf 8 jaar. enkel onder begeleiding
van de ouders)

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari, 1 mei en 25 december

V V V V V V
JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

V V V V V V
JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.rn. vrijdag: van 10 u. tot 17 u.
- Op zaterdag en zondag en tijdens schoolvakanties: van 10 u. tot 18 u.
- Laatste toegang 30 min. voor sluitingstijd.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand

GRATIS

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brussel-Centraal
- In Brussel-Centraal metrolijn 1 richting Stokkel
- Afstappen aan halte "Montgomery"
- Aansluitend tram 44 richting Tervuren
- Afstappen aan eindhalte 'Tervuren Station"
- De tramhalte bevindt zich tegenover de toegang
van het museum
OF
Trein naar Leuven
- In Leuven bus 317 of 410 richting Tervuren
- Afstappen aan eindhalte 'Tervuren Station"
- De tramhalte bevindt zich tegenover de toegang
van het museum

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
t.e.m.17 jaar

gratis

vanafl8 jaar

(4,00

Combineer je bezoek met een
wandeling in de mooie parkomgeving.
Een korte wandeling door het park
leid Je met de kinderen naar een
mooie grote speeltuin aan de rand van
Tervuren.

110
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Kruineikestraat SA - 3150 Tildonk/ www.toerismevlaamsbrabant.be/oorlog ~

Belevingscentrum '14-'18 Tildonk
Ontdek verhalen uit het
dagelijkse leven tijdens
de Groote Oorlog.

WANNEER GELDIG
-

Word even Vlaams-Brabander tijdens
de Groote oorlog van ·14-·1s. In het
voormalige Ursulinenklooster beleef
je de inval en de bezetting.

../ ../ ../ ../ ../ ../

Het hele jaar door
Gesloten op maandag
Gesloten op 1. 2 en 3 januari
Gesloten van 24 t.e.m. 31 december

JAN

FEB

MRT

Persoonlijke verhalen zorgen voor
een unieke beleving die je terugbrengen
naar honderd jaar geleden.
Foto's. anekdotes en pakkende levensverhalen geven je het gevoel alsof je er
zelf bij was
Deze boeiende expo werd uitgebreid
met verhalen uit de actualiteit.
Ontdek de portretten en verhalen van
oorlogsvluchtelingen.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

JUN

MEI

.1

../ ../ ../ ../ ../
JUL

AUG

SEP

OPENINGSUREN
Yan 1 april t.e.m. 31 oktober
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 18 u.
Yan 1 november t.e.m. 31 maart
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.

APR

lil

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Wespelaar-Tildonk
- In Wespelaar-Tildonk bus 284 richting
Mechelen-Leuven
- Afstappen aan halte 'Tildonk St. Angela"
- Vanaf de bushalte nog som te voet

GRATIS

■

OKT

NOV

DEC

m■

GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. Il jaar

gratis

van 12 t.e.m. 25 jaar

(1,00

vanaf26jaar

(2,00

EXTRA INFO
- Op vertoon van een ticket van het Belevingscentrum krijg je korting bij een bezoek aan de
Universiteitsbibliotheek en -toren in Leuven.
- De EU Disability Card wordt aanvaard
(eud isabi litycard.bel.
- Er is een sanitair blok met aangepast toilet
achteraan de gang, naast de brasserie.

ll'f)~;RFf·l\f VEP.DIENT \/AKi\NTIF / OP DAGUITSTAP

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Gids: € 60,00

111
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Belfort Gent
Geniet van een mooi
uitzicht over de stad Gent!
De toren met een hoogte van 95 meter
was vroeger het symbool van de macht
van het volk in het rijke middeleeuwse
verleden van de stad. Het was tevens
het economische centrum van de
lakenindustrie. want de aangrenzende
Lakenhalle maakt deel uit van hetzelfde
complex. Ook nu blijft de toren een
symbool van de stad. Het belfort
beklimmen is geen eenvoudige klus.
Je moet heel wat trappen bedwingen.
maar de beloning is een fabelachtig
uitzicht over de stad waar Leie en
Schelde samenkomen. Verder vind je er
de bekendste klok van het land: Klokke
Roeland. In de middeleeuwen gaf de
klok aan wanneer er ergens brand was.
Nu haalt een beiaardier er een prachtig
geluid uit.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december

OPENINGSUREN
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- Elke dag van 10 u. tot 17.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 dagen op voorhand

1ml

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Cient-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting Wondelgem
lndustrieweg
- Afstappen aan halte "Korenmarkt"
- Van tramhalte nog 160m te voet
OF
Trein naar Cient-Dampoort
- In Gent-Dampoort tram 3 richting Mariakerke
Post
- Afstappen aan halte "Sint-Jacobs"
- Van tramhalte nog 450m te voet

Er is een lift vanaf de eerste verdieping.

126
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PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m, 18 jaar

gratis

vanafl9 jaar

(1,60

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Gent hebben elke zondag tussen
10 u. en 13 u. en tijdens de Gentse Feesten
gratis toegang

De wereld van Kina: de Tuin
De wereld van Kina is
een natuurmuseum voor
kinderen en jongeren.
Droom even weg in de oudste heemtuin
van Vlaanderen. Je vindt hier zo'n 1500
planten: bomen. struiken. geurende
kruiden en kleurrijke bloemen.
Elfjes leiden de kleinsten rond in de
Tinkeltuin. een zintuigentuin voor
kleuters.
Binnen in het museumgebouw vertellen
we je iets meer over bijen. spinnen.
planten en paddenstoelen. Maak ook
kennis met onze levende vogelspinnen.
Alle tentoonstellingen zijn op maat van
kinderen. Zoveel te ontdekken en zoveel
te doen:

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op zaterdag
- Ges loten op 1 en 2 januari, 27 mei, 28 juni. 22 juli
& op 25 en 26 december

OPENINGSUREN
- Van maandag t.e.m. vrijdag: van 9 u. tot 17 u.
- Op zon- en feestdagen: van 14 u. tot 17.30 u.

WANNEER RESERVEREN
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- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters bus 58 richting Brugge
- Afstappen aan halte 'Iolhuislaan"
- Van bushalte nog 150m te voet
OF
- In Gent-Sint-Pieters tram 4 richting Gentbrugge
Moscou
- Afstappen aan halte "Spaarstraat"
- Van tramhalte nog 400m te voet

EXTRA INFO
- Het museum is grotendeels toegankelijk
voor personen met een beperking.
Voor meer info over toegankelijkheid:
www.dewereldvankina.be/toegankel i ikheid
- Een ticket voor De wereld van Kina: de Tuin is
ook 6 maanden geldig voor een toegang tot De
wereld van Kina: het Huis.

~ IEDFFl.rH' '.,'FCl.D!FNT \/Ai<.ANTff / OP DAGUITSTAP

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanaf18 jaar

(1,05

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Gent hebben gratis toegang op
zondag en tijdens de Gentse Feesten

127
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De 'Wereld van Kina: het Huis
De wereld van Kina is
een natuurmuseum voor
kinderen en jongeren.
De oude en grote collectie van onze
eerste conservator Leo Michel Thiery
groeide uit tot een ware schat.
Mineralen. fossielen, insecten. schelpen.
vogels .... Hij had het allemaal. Die
collectie maakt van het Huis een
spannend avonturenboek waarin je
steeds verder kunt lezen. Achter elke
hoek begint een nieuw hoofdstuk en
ontdek je weer andere schatten. Bezoek
nu ook de vernieuwde zalen van de zee
en beleef het leven onder water.
Alle tentoonstellingen zijn op maat
van kinderen. Zoveel te ontdekken
en zoveel te doenl Maak je bezoek
aan het museum nog leuker met een
speurtocht. vraag er naar aan de balie.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op zaterdag
- Gesloten op I en 2 januari, 27 mei. 28 juni. 22 j ui i
& op 25 en 26 december

OPENINGSUREN
- Van maandag t.e.m. vrijdag: van 9 u. tot 17 u.
- Op zon- en feestdagen: van 14 u. tot 17.30 u.

WANNEER RESERVEREN
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- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- Vanaf het station nog 1.5 km te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

OF

- In Gent-Sint-Pieters bus 34, 35. 36. 55. 55s. 57.
58, 70. 71, 72, 73, 74, 76, 77. 78
- Afstappen aan halte "Heuvelpoort"
- Vanaf bushalte nog 500m te voet

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 17 jaar

gratis

vanafl8 jaar

(1,05

OF

- In Gent-Sint-Pieters tram 1
- Afstappen aan halte "Verloren Kost"
- Vanaf tramhalte nog 700m te voet

EXTRA INFO
- Het museum is grotendeels toegankelijk
voor personen met een beperking.
Voor meer info over toegankelijkheid:
www.d ewereldvan ki na.be /toegan kei ij khe id.
- Een ticket voor De wereld van Kina: het Huis is
ook 6 maanden geldig voor een toegang tot
De wereld van Kina: de Tuin.

128
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Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Gent hebben gratis toegang op
zondag en tijdens de Gentse feesten.

l
Jan Breydelstraat

s - 9000

Gent / www.designmuseumgent.be

Design Museum Gent
Zin in Design? Design
Museum Gent is het enige
Belgische designmuseum
met zowel historische als
hedendaagse collecties.
In het hart van Gent. achter de statige
gevel van een 18e-eeuws stadspaleis.
vind je een afwisselende selectie van
toegepaste kunsten. industrieel design
en artistiek design. van Henry van de
Velde tot vandaag.
In de collectiepresentatie kies je het
parcours dat je het meest interesseert.
Een handvol routes geven je de kans
om designobjecten vanuit een bepaald
thema te bekijken Met spraakmakende
tijdelijke tentoonstellingen laat het
museum Je stilstaan bij de impact die
goed design heeft op je leven en op de
samenleving.

WANNEER GELDIG
- Van 2 januari t.e.m. 6 maart
- Gesloten op woensdag

OPENINGSUREN
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- Op weekdagen (behalve woensdag):
van 9.30 u. tot 17.30 u.
- Op zaterdag, zon- en feestdagen:
van 10 u. tot 18 u.

1

'

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting Wondelgem
- Afstappen aan halte "Gravensteen"
- Van tramhalte nog 200m te voet

EXTRA INFO
- Het Design Museum Gent sluit de deuren vanaf
7 maart 2022 wegens verbouwingswerken.
- Enkel gelijkvloers is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

PRIJZEN

PER PERSOON

t.e.m. 18 jaar

gratis

vanafl9 jaar

(1,60

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis
Gids: € 54,00
Mogelijkheid voor een interactieve rondleiding
of een workshop: per deelnemer € 2,00 (inkom
en begeleiding).

~ lf:rnm.FFN VERDIHJT V.t\[(ANTIE / OP DAGUITSTAP
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Sint-Veerleplein 11 - 9000 Gent/ w w w. gravensteengent.be

Gravensteen
Het Gravensteen, een
burcht in het midden
van de stad!
Van grafelijke residentie tot
katoenspinnerij. van kleine
versterking met houten gebouwen
tot indrukwekkend kasteel. van
machtssymbool tot toeristische
trekpleister. De machtige Vlaamse
graaf. Filips van den Elzas. bouwde eind
12de eeuw de versterkte burcht. Onder
de indrukwekkende toren en hoge
kantelen kuierden ooit de jonkvrouwen.
trappelden de paarden en schreeuwden
de gevangenen in doodsangst. Vanop
het dak van de toren geniet je trouwens
van een schitterend zicht over de
stadl Probeer zeker de audiogids van
comedian Wouter Deprezl Je krijgt de
ware ontstaansgeschiedenis. maar met
een serieuze knipoog. De audiotour zit
inbegrepen in de prijs en is in vijf talen
beschikbaar.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari & op 24. 25 en 31 december

OPENINGSUREN
- Alle dagen van 10 u. tot 18 u.
- Tickets te koop tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Cient-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 en 4 richting centrum
- Afstappen aan halte "Gravensteen"
OF
- In Gent-Sint-Pieters bus 3. 17, 18. 38 en 39 richting centrum
- Afstappen aan halte "Korenmarkt"
- Vanaf de bushalte nog 400m te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanafl3 jaar

(2,00

EXTRA INFO
- Gelieve een aankomstuur door te geven.
- Groepen die een gids geboekt hebben. moeten
wijzigingen minstens 48 u. op voorhand laten
weten.

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf IS personen
Audiogids: gratis

~ !1-<DER.FF.N VFRDlENT VAKANTIE/ OP DAGUITSTAP
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Huis van Alijn
In het Huis van Alijn
ontdek je meer over het
dagelijks leven vanaf de
20e eeuw.
Raak een koffiemolen aan en hoor
de bonen malen, ruik het wasmiddel
van vroeger, doe een openingsdans
en blader door oude fotoalbums.
Kleine of bijzondere gebeurtenissen
bepalen het ritme van ons dagelijks
leven. Van je favoriete speelgoed en je
eerste liefdesverdriet. tot de jaarlijkse
zomervakantie. het vieren van je
pensioen en het afscheid van een
dierbare. Haal samen herinneringen
op en zie hoe onze rituelen. tradities
en gewoontes evolueren. Kinderen
kunnen het museum verkennen met
de detectivetocht 'De mysterieuze
verdwijning van Hendrik Alljn'.

WANNEER GELDIG

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1
- Afstappen aan halte "Gravensteen"
- Van tramhalte nog 200m te voet

EXTRA INFO
- De familiezoektocht "De mysterieuze verdwijning van Hendrik van Alijn" en het Geluidenspel is enkel voorzien (en dus betalend) voor
kinderen t.e.m. 12 jaar. Als je deze zoektocht
wil boeken. geef dan ook het aantal personen
door buiten deze leeftijdscategorie dat deze
zoektocht mee wil doen.
- Voor toegankelijkheid op maat. neem contact op
met de toegankelijkheidsmedewerker op het nummer 0485 5419 37 of Liesa.Rutsaert@stad.ge1ll..
- Tot 5 werkdagen voor je bezoek kan je de gereserveerde gidsten) kosteloos annuleren via
0921010 75.

- Weekdagen (behalve woensdag): van 9 u. tot 17 u.
- Zaterdag, zon- en feestdagen & tijdens schoolvakanties: van 10 u. tot 18 u.
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- Het hele jaar door
- Gesloten op woensdag
- Gesloten op 1 januari & op 24, 25 en 31 december

OPENINGSUREN

..,/

,:-==~:"·,.

PRIJZEN

. 1

PER PERSOON

INKOM
INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 18 jaar
gratis
(1,20
vanaf19 jaar
HET GELUIDENSPEL
INDIVIDUEEL
van 4 t.e.m. 10 jaar

(0,40

FAMILIEZOEKTOCHT · ",,
; ,
INDIVIDUEEL .', · o ; :' . ·
.
(1,20
van 5 t.e.m. 12 jaar
Gids: € 51,00
Vrienden van het Huis van Alijn, begeleiders van mensen

PRIJZEN

met een beperking, begeleiders van schoolgroepen,
pers, VMV, ICOM, museumPASSmusée, gidsenkaart

FEESTELIJKE MUSEUMTOCHT GROEPEN (MAX. 10 PERS.)
van 4 t.e.m. 7 jaar
( 16,00

gratis

~ IEDET;:HFN \IFRr,1t-:NT '•/M.ANTfF / OP DAGUITSTAP

PER GROEP
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Industriemuseum
Knappe foto's en filmpjes,
boeiende documenten en
unieke objecten illustreren
het fabrieksleven van
vroeger en hoe machines
de wereld rondom ons
veranderden.
Maar het museum is ook een plek waar
makers en kunstenaars experimenteren
en waar je vooral zelf de handen uit de
mouwen kan steken. Experimenteer met
technieken en materialen in de Tinker
Studio of weef een stukje mee op het
grote weefraam.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op woensdag
- Gesloten op 1 januari & op 24, 25 en 31 december

OPENINGSUREN
- Op weekdagen (behalve woensdag): van 9 tot 17 u.
- Elke eerste donderdag van de maand: van 9 u. tot 22 u.
- Op zaterdag, zon- en feestdagen & tijdens
schoolvakanties: van 10 tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Dampoort
- Vanaf het station nog 1 km te voet
OF
- In Gent-Dampoort bus 3, halte "Steendam", of
bus 38 en bus 39, halte "Sint-Jacobs"
- Vanaf bushalte nog 500m te voet
OF
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 4, halte "GentSluizeken", of bus 55, 57 en 58, halte
"Sint-Jacobs"
- Vanaf de tram/bushalte nog 500m te voet

EXTRA INFO
- Extra ondersteuning nodig afvragen
over de toegankelijkheid? Geef gerust
een seintje aan de toegankelijkheidsmedewerker via tel. (0485 5419 37) of
mail (Liesa.Rutsaert@stad.~n.O.
- Tot 5 werkdagen voor je bezoek kan je de
gereserveerde gids(enl gratis annuleren
via 0921010 75.
- Gratis picknicks enkel voor groepen die zich
vooraf hebben gemeld.

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Gids: € 51,00
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PER PERSOON

INKOM·t·-:;2,.INDIVIDÛEEi EN GROEPEN
t.e.m. 18 jaar
gratis
(1,20
vanaf19 jaar

PRIJZEN

PER GROEP

GEGIDSTE WANDELING
GROEPEN (MAX. 15 PERS.)
t.e.m. 11 jaar
gratis
( 22,00
vanaf12jaar
VIER JE VERJAARDAG IN HET
INDUSTRIEMWSEUM
GROEPEN (MAX. 10 PERS.I
van 4 t.e.m. 12 jaar
( 30,00
WORKSHOPS
GROEPEN (MAX. 15 PERS.l
(22,00
vanaf 4 jaar

~ IFDFHEHI VHIDIFNT ✓Ai<:M-HW / OP DAGUITSTAP
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Jozef Guislainstraat 43 B - 9000 Gent/ www.museumdrguislain.be ~

Museum Dr. Guislain
Een museum waar het
psychisch welzijn centraal
staat.
Waanzin ontregelt. slaat ons uit ons
lood en neemt onze houvast weg.
Het brengt ons bij de grens van het
normale. Maar waar eindigt de norm en
begint de chaos? En wie bepaalt waar
die grens ltgt?
We brengen ons verhaal over psychisch
welzijn en de psychiatrie in 5 thema's:
Architectuur, Classificatie, Lichaam &
Geest. Verbeelding en Macht & Onmacht.
Abnormaal' gedrag werd lange tijd
opgesloten in imposante gestichten.
maar vandaag reikt psychische zorg ver
buiten die muren. De tentoonstelling
legt ook de vinger op de evolutie
en invloed van machtsrelaties in de
psychiatrie en probeert vat te krijgen
op de vele labels die zowel hulp als
hindernis zijn.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari & op 24. 25 en 31 december
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OPENINGSUREN

.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 5 dagen op voorhand

- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting Evergem
Briel ken
- Afstappen aan halte "Museum Dr. Guislain"
- Van tramhalte nog 70m te voet

EXTRA INFO
- Er is de mogelijkheid om maaltijden of belegde
broodjes te bestellen (gelieve dit ten laatste
10 dagen op voorhand te doen).

Circonstances - Fernand Deligny

DEC

■

- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9 u. tot 17 u.
- Zaterdag en zondag: van 13 u. tot 17 u.

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters

JUN

1

GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
t.e.m. 12 jaar

gratis

van 13 t.e.m. 18 jaar

(0,50

van 19 t.e.m. 25 jaar

(1,50

vanaf26jaar

(2,00

GROEPEN (MAX. 15 PERS.I
t.e.m.12jaar

gratis

van 13 t.e.m. 18 jaar

(0,50

vanaf19 jaar

(2,00

30.10.21 - 29.05.22

Het Museum Dr. Guislain laat zich een
jaar lang inspireren door de Franse
pedagoog Fernand Deligny.

~ IEDFP.FEN VERDIENT VA!(AJ\JTJG: / OP DAGUITSTAP

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis
Gids: € 40,00
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F. Seri bedreef 1 - 9000 Gent/ w w w. m skgent.be

Museum voor Schone Kunsten (MSK)
Gent
In het Museum voor
Schone Kunsten (MSK)
Gent ontdek je ruim
600 topstukken uit de
Europese schilder- en
beeldhouwkunst, van
de middeleeuwen tot
vandaag.
Vlaamse Primitieven en Oude Meesters
als Bosch en Rubens hangen er
naast impressionisten. surrealisten
en modernisten. De collectie 19de- en
20ste-eeuwse kunst is internationaal
gekend en met namen als Ensor. Minne
en Permeke is ook de Belgische kunst
ruim vertegenwoordigd.
De museumshop. de bar en een
programmatie met ruimte voor actuele
kunst. maken het museum tot een
levendige plek waar je wordt omringd
door schoonheid.
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WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Ges loten op 1 en 2 januari & op 25 en 26 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9.30 u. tot 17.30 u.
- Zaterdag. zondag, feestdagen en schoolvakanties: van 10 u. tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand
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BETALEND

GRATIS

€3.00

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting centrum
- Afstappen aan halte "Van Nassaustraat"
- Van tramhalte nog 750m te voet
OF

- In Gent-Sint-Pieters bus 55, 57, 58 en 70 tot 78
- Afstappen aan halte "Heuvelpoort"
- Van bushalte nog 100m te voet

EXTRA INFO
- Tot 5 werkdagen voor je bezoek kan je de
gereserveerde gids(enl kosteloos annuleren
via 09 210 10 75.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf19 jaar

(1,60

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf15 personen
Gids: € 90,00
Inwoners van Gent hebben elke zondag tussen
10 u. en 13 u. en tijdens de Gentse Feesten
gratis toegang

~ !EDEP.EEN VFRDfENT \//11(/\NTff / OP DAGUITSTAP
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Sint-Pietersplein 9 - 9000 Gent/ .www.sintpietersabdijgent.be ~

Sin t-Pietersabdij
De Sint-Pietersabdij is één
van de topmonumenten
van Gent, een open
ontmoetingsplek en een
oase van rust in het
drukke studentenkwartier.
De indrukwekkende refter gaat
terug tot de Middeleeuwen en in de
abdijtuin kan je heerlijk ontspannen
tussen de wijngaard. de fruitbomen
en de ruïnes. De geschiedenis van
het gebouw kan je ontdekken met
de digitale monnik Allson'. Met een
audiogids in de hand dwaal je door
de eeuwenoude abdijgebouwen en
maak je een boeiende reis door de tijd.
Maar de Sint-Pietersabdij is vooral een
tentoonstel I ingshu is. Tentoonstel I i ngen
vertellen er poëtische en diepmenselijke
verhalen. Ze brengen jong en oud naar
een universele plaats en tijd die de
verbeelding aanspreekt.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd paas- en
pinkstermaandag
- Gesloten op 1 januari & op 24, 25 en 31 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 18 u.
- Laatste toegang voor Movieguide Alison: 16.30 u.
- Laatste toegang voor tentoonstellingen: 17 u.

V V V V V V
JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

V V V V V V
JUL

AUG

SEP

OKT

DEC

NOV

·m
■-

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 4 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters één van de volgende bussen:
34, 35, 36, 55, 57, 58, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78
- Afstappen aan halte "ueuvelpcort"
- Vanaf bushalte nog 5 min. te voet

EXTRA INFO
- De Sint-Pietersabdij heeft een zuiderse abdijtuin. Open tijdens de openingsuren en ideaal om
te picknicken.
- Expo Cat. A: Wonderlijke Voyage - najaarstentoonstelling
- Expo Cat. B: zomertentoonstelling- fotografietentoonstellingen

PRIJZEN

PER PERSOON

TOEGANG EXPO CAT. A INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.rn. Il jaar

gratis

vanaf 12 jaar

(2,00

TOEGANG EXPO CAT. B INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.rn. 11 jaar

gratis

vanaf 12 jaar

(2,00

MOVIEGUIDE ALISON
vanaflO jaar

( 0,80

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf IS personen

~ 'F[>FRFEN VERDIENT VAl(ANTIF / OP DAGUITSTAP
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~ Bijlokesite - Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent / www.stamgent.be

STAM - Stadsmuseum Gent
Het STAM is een
onvergetelijke reis door
het verhaal van Gent
als stad, en altijd weer
boeiende expo's over wat
steden tot steden maakt.
In 2020 bestond het STAM tien jaar. Tijd
voor een verjongingskuur van de vaste
tentoonstelling. Je flaneert je in 'Het
verhaal van Gent' nieuwe stijl tussen
perkamenten abten. ondernemende
vrouwen. verliefde rebellen en
zelfzuchtige weldoeners van de
middeleeuwen tot nu Je ziet en voelt de
stad groeien en veranderen van vorm. Je
ontdekt unieke objecten en natuurlijk
is er ook een verse versie van onze (nog
altijd even gigantische) luchtfoto.
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WANNEER GELDIG

..,/

..,/ ..,/

..,/ ..,/ ..,/

- Het hele jaar door
- Gesloten op woensdag
- Gesloten op 1 januari & op 24, 25 en 31 december
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OPENINGSUREN
- Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 9 u. tot 17 u.
- Op zaterdag, zon- en feestdagen & tijdens
schoolvakanties: van 10 u. tot 18 u.
- Tickets te koop tot 30 min. voor sluitingstijd.

OKT

MEI

NOV

·m
■-

JUN
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WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Gent-Sint-Pieters
- In Gent-Sint-Pieters tram 1 richting Evergem
- Afstappen aan halte "Van Nassaustraat"
- Van tramhalte nog 400m te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 18 jaar

gratis

vanaf19 jaar

(1,60

EXTRA INFO
- Tot 5 werkdagen voor je bezoek kan je de
gereserveerde gids(enl kosteloos annuleren
via 09 210 10 75
- Eetgelegenheid mits reservatie: e-mail via
info@stamcafe.ge.!l1 of tel via +32 (0)4934013 80

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Gids:€ 51,00

~ i=:î)EP.EFN \/FRfJlENT \fl\,l(f\NTTE / OP DAGUITSTAP
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Markt 43 - 9700 Oudenaarde / www.crvv.be

Centrum Ronde van Vlaanderen
(Herlbeleef de Ronde 365
dagen per jaar!
Oudenaarde ligt aan de rand van de
Vlaamse Ardennen. een heuvelachtige
streek die het decor vormt voor de
wielerklassieker bij uitstek. de Ronde
van Vlaanderen. Je brengt er een
bezoek aan het Centrum Ronde van
Vlaanderen. Al meer dan 100 Jaar
trekt de Ronde-karavaan over de
intussen legendarische heuvels van de
Vlaamse Ardennen. Elk jaar trotseren
de grootste wielerhelden de kasseien
en de weersomstandigheden op zoek
naar eeuwige roem. De finish van de
Hoogmis ligt sinds 2012 in Oudenaarde
op 300 meter van het Centrum Ronde
van Vlaanderen.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december

OPENINGSUREN
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- Elke dag van 10 u. tot 18 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 dagen op voorhand

OKT

NOV

DEC

m■

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oudenaarde
- In Oudenaarde bus 58 richting centrum
- Afstappen aan halte "Markt"
- Vanaf bushalte nog 100m te voet

EXTRA INFO
- De rondleiding met gids duurt 90 min.

Onze expo biedt jou een totaalbeleving
van de wonderlijke geschiedenis van
de Ronde van Vlaanderen. Weet jij wat
een renner aan den lijve ondervindt
tijdens een heroïsche eendagswedstrijd
als de Ronde7 Neem plaats naast de
koersdirecteur en herbeleef de heroïek
vanop de eerste rij.
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PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 3 jaar

gratis

van 4 t.e.m. 14 jaar

(2,00

vanaf15 jaar

(4,00

Gids€ 75,00
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Toerisme Ronse: Belevingscentrum
Hoge Mote, Sint-Hermesbasiliek en crypte
en Must (Museum voor textiel)
Ronse, uniek in de
Vlaamse Ardennen!

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Voor de exacte openingsdagen van de verschillende bezienswaardigheden: kijk op de website

Ronse beleeft een tweede elan. In de
stadskern wordt heel wat gerenoveerd.
Meer en meer toeristen ontdekken
Ronse. De meesten zijn onder de indruk
van de charme van de stadskern en van
de unieke combinatie met de groene
omgeving. Het landschap is uniek en
nodigt uit om ontdekt te worden.
Bezoek gratis het belevingscentrum
Hoge Mate. het is de ideale uitvalsbasis
om Ronse en de Vlaamse Ardennen te
leren kennen.

OPENINGSUREN
- Voor de exacte openingsuren van de verschillende bezienswaardigheden: kijk op de website

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: s dagen op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Ronse
- Vanaf het station nog 10 min. te voet

PRIJZEN

EXTRA INFO
- Must is enkel te bezoeken via de vaste rondleiding om 15.30 u.
- Let op: de bezienswaardigheden liggen in een
blauwe zone maar er zijn veel gratis parkeermogelijkheden. bekijk deze via www.visitronse.be

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Toegang
gratis
belevingscentrum
INDIVIDUEEL
Si nt-Hermescrypte
Museum voor texti e 1
(MUST)

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Ronse: gratis
Gids: € 30,00
Gidsen met gidsen kaart: gratis
Leerkrachten met lerarenkaart: gratis

~ lfl. FPEFN VFPDIH'I'' /6.!(ANr11::
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OP DAGUITSTAP
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€1,50
(1,50

GROEPEN
IMIN. 10 - MAX. 25 PERS.)
Si nt-Hermescrypte
Museum voor textiel
(MUST)

(1,00
(1,00
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Arentshuis
Op de bovenverdieping
van dit elegante 17cte
eeuwse herenhuis met
pittoreske stadstuin
wordt het oeuvre van
Brits multitalent Frank
Brangwyn (1867-1956)
geëtaleerd.
Brangwyn was zowel grafisch
kunstenaar als schilder en
daarnaast ook nog ontwerper van
tapijten. meubelen en keramiek. De
benedenverdieping is dan weer het
decor voor tijdelijke exposities van
beeldende kunst.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag. uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op 1 januari. 26 mei (namiddag) en
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 9.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN

V V V V V V
JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

V V V V V V
JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

1-1

- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 1, 6, 11, 12 of16 richting centrum
- Afstappen aan halte "Brugge Dijver"
- Vanaf de bushalte nog 100m te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf 13 jaar

(1,40

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders gratis vanaf IS personen
Inwoners van Brugge: gratis
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Belfort Brugge
Deze belangrijkste Brugse
toren is wel 83 meter
hoog!
Beklim de 366 treden en ontdek
onderweg een schatkamer. een
indrukwekkend uurwerkmechanisme en
een beiaard met 47 klokken. Je sportieve
prestatie wordt beloond met een
adembenemend uitzicht over Brugge en
omstreken.

WANNEER GELDIG

V V V V V V

- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari, 26 mei (namiddag) en
25 december

OPENINGSUREN
Van maart tot oktober en in december:
- Elke dag: van 9 u. tot 20 u.
In januari, februari en november:
- Van zondag t.e.m. vrijdag: van 9 u. tot 18 u.
- Op zaterdag: van 9 u. tot 20 u.

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

V V V V V V
JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

■

1-1

. 1

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge pendelbus naar het centrum
- Afstappen aan halte "Markt"
- Vanaf de bushalte nog 100m te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 6 jaar

gratis

vanaf? jaar

(2,80

EXTRA INFO
- Er is geen toilet in de toren, wel zijn er publieke
toiletten op de site.

~ IEDEREEN VERDlENT '/AKANTIE / OP DAGUITSTAP

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaflS personen
Inwoners van Brugge: gratis
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Choco-Story
In het chocolademuseum
van Brugge beleef je
de boeiende wereld
van de chocolade.
Je wordt ondergedompeld in de
geschiedenis van de cacaobonen
en krijgt een volledig beeld van
de productie van pralines.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december
- Gesloten van 10 t.e.m, 21 januari

OPENINGSUREN
- Elke dag van 10 u. tot 17 u.
- Tickets te koop tot 16.15 u.

WANNEER RESERVEREN

.1

../ ../ ../ ../ ../

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

../ ../ ../ ../ ../ ../
JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

■

1-1

.

- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

1

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus richting centrum
- Afstappen aan halte "Markt"
- Van bushalte nog soom te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.rn. 11 jaar

(3,00

van 12 t.e.m. 64 jaar

C 6,60

vanaf65jaar

C 5,30

Studenten € 5,30
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Frietmuseum
Welkom in het enige en
unieke museum van de
friet.
Ongelooflijk maar waar. tot op heden
bestond er geen enkel Frietmuseum ter
wereld en het Frietmuseu m van Brugge
is dus het enige en unieke museum van
de friet.
Het Frietmuseum vervolledigt het
musea-aanbod van de stad Brugge.
In het Frietmuseum ontdekt de
bezoeker de oorsprong van één van de
belangrijkste Belgische specialiteiten
waarop wij allen fier zijn: de friet.

.1

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december
- Gesloten van 10 t.e.m. 21 januari

JAN

V V V V V
FEB

MRT

APR

MEI

V V V V V V
JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

OPENINGSUREN
- Elke dag van 10 u. tot 17 u.
- Laatste toegang om 16 u. (voor individuen) en
om 15.30 u. (voor groepen)

JUN

1ml

ID

WANNEER RESERVEREN

DEC

■

- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus richting centrum
- Afstappen aan halte "Stadsschouwburg"
- Het museum bevindt zich aan de bushalte

EXTRA INFO
- Frietjes eten is niet inbegrepen in de prijs.
- Gemiddelde duur van het bezoek: 45 min.
- De dichtstbijzijnde parking is de Biekorf(aan
de bibliotheek). Het museum ligt op enkele
minuutjes wandelen hiervandaan.

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.rn, Il jaar

(3,00

van 12 t.e.rn. 64 jaar

(5,00

vanaf 65 jaar

(4,00

Studenten: € 4,00
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Rolweg 64 - 8000 Brugge / www.museabrugge.be

Gezellehuis
Het literaire en biografische
museum over Guido Gezelle.
In het geboortehuis van Guido Gezelle
(1830-1899) ontdek je naast het leven
en oeuvre van de Vlaamse dichter ook
tijdelijke presentaties over (woord)kunst
Van oorsprong is dit het buitenverblijf
van een rijke Brugse koopman. Vader
Gezelle werkt er als tuinman en
zijn gezin vindt er een eenvoudig
onderkomen.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op I januari. 26 mei (namiddag) en
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag:
van 9.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN

v v v v v v
v v v v v v
JAN
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JUL
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DEC

■■ ■
-;=-~

. 1

- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Het huis dateert van de 16e eeuw en het
omliggende domein strekte aanvankelijk
uit tot de woonwijk Gezellewarande.
Het huis werd zorgvuldig gerestaureerd
en heeft weer de authentieke look uit
Gezel les jeugd.

Trein naar Brugge
- In Brugge bus 6 richting Centrum- St.Kruis
- Afstappen aan halte "Krui spoort"
- Van bushalte nog 300m te voet

Er is ook een romantische tuin met
biologische moestuin, waar je kunt
picknicken En aan de ingang van het
museum word je verwelkomd door
'De man die vuur geeft' van Jan Fabre.

164

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
alle leeftijden

gratis

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf15 personen
Inwoners van Brugge: gratis
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Dijver 12 - 8000 Brugge / www.museabrugge.be ~

Groeningemuseum
Dit museum biedt een
gevarieerd overzicht van
de geschiedenis van de
Belgische beeldende kunst.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op 1 januari, 26 mei (namiddag) en
25 december

V V V V V V
JAN

FEB

MRT
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V V V V V V
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NOV
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■

OPENINGSUREN
Zwaartepunt van de collectie is
ongetwijfeld de wereldberoemde
verzameling Vlaamse primitieven met
topwerken van Jan van Eyck. Hans
Memling. Hugo van der Goes en Gerard
David. Belangrijk is ook het werk van de
neoclassicisten die internationaal
succes kenden. Kunstenaars als Suvée.
Duvivier. Ducq. Odevaere en Kinsoen
staan bekend om hun historiestukken
en portretten in een koele en
sculpturale stijl. De opmerkelijke
verzameling schilderijen van Vlaamse
expressionisten springt eveneens in het
oog. met werk van Permeke. De Smet.
Van den Berghe. Brusselmans en Tytgat.

JUN

.

- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 9.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

1

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 1, 6, 11, 12 of16 richting centrum
- Afstappen aan halte "Brugge üijver"
- Vanaf de bushalte nog 100m te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN

EXTRA INFO
- In het ticket voor Groeningemuseum is het
bezoek aan het Arentshuis inbegrepen.

Het Groeningemuseum dankt zijn
internationale uitstraling niet alleen
aan zijn uitzonderlijke vaste collectie.
maar ook aan de prestigieuze
tentoonstellingen die er geregeld
plaatsvinden.

~ IEDFRFFN \/f(RDIENT VAKJ\NT!F / OP DAGUITSTAP

t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf13 jaar

(2,80

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf IS personen
Inwoners van Brugge: gratis
Audiogids: gratis
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Gruuthusemuseum
Na een sluiting van vijf
jaar is het gerestaureerde
museum opnieuw open en
laat het je proeven van de
Brugse geschiedenis.
Lodewijk van Gruuthuse, die dit
imposante Brugse stadspaleis zijn
grandeur gaf, leefde volgens de leuze
'Plus est en vous Dat is ook de leidraad
om vandaag de collectie te bekijken.
Majestueuze wandtapijten. kleurrijke
glasramen, elegante houtsculpturen.
historisch kant. Bourgondische
manuscripten en Chinees porselein,
elk van die objecten brengt zijn uniek
verhaal. Drie periodes uit de rijke
Brugse geschiedenis komen zo tot leven.

166

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Ges loten op maandag, uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op 1 januari, 26 mei (namiddag) en op
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 9.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN

V V V V V V
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■

lal

. 1

- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 1, 6, 11, 12 of16 richting centrum
- Afstappen aan halte "Brugge Dijver"
- Vanaf de bushalte nog 100m te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN

EXTRA INFO
- Bezoekers met een visuele beperking kunnen
in het museum een audiogids vragen met een
rondleiding met beschrijvende teksten.
- Bezoekers met een auditieve beperking kunnen
in het museum een tablet vragen met een rondleiding met filmpjes in de Vlaamse Gebarentaal.

t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf13 jaar

(2,80

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf IS personen
Inwoners van Brugge: gratis
Audiogids: gratis

~ 1 flFPFHI 'ff!<fîli::NT \f,:.\'(/'\Ntlf / OP DAGUITSTAP
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Historium Brugge
In het Historium, de meest
bezochte attractie van
Brugge, stap je terug in
de tijd. Je kunt er op
verschillende manieren
zien hoe Brugge bruiste
tijdens de Gouden Eeuw.
In de Historium Story volg je het
liefdesverhaal van Jan van Eycks
leerjongen Jacob. terwijl je wandelt
door de wonderlijke attractie met
film. decors en speciale effecten.
In de Historium Exhibition. de
interactieve tentoonstelling. vind je
aanvullende informatie over de Brugse
middeleeuwen of kun je aan de slag
met de knotsgekke Family Trall.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door

OPENINGSUREN
- Elke dag van 11 u. tot 18 u.
- Laatste toegang tot de Historium Story is om
17 u.
- Elke 5 minuten kan een bezoek gestart worden.
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■
. 1

Voor de actuele openingsuren: kijk op de website.

WANNEER RESERVEREN
- lnd ividuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 dag op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge

PRIJZEN

- Vanaf het station verschillende buslijnen richting centrum
- Afstappen aan halte "Markt"
- Historium Brugge bevindt zich aan de bushalte

t.e.m. 4 jaar

EXTRA INFO
- Bezoekers met een rolstoel kunnen binnenkomen
langs de hoofdingang op de Markt. waar ze via
het ponton richting binnenplein gaan. Net voor
de poort van het binnenplein is links een deur,
die toegang geeft tot de lift.
- Met de lift kunnen alle verdiepingen bereikt
worden.

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
gratis

van 5 t.e.m. 12 jaar

( 6,30

van 13 t.e.m. 17 jaar

U,40

van 18 t.e.m. 64 jaar

(10,50

vanaf 65 jaar

(8,40

GROEPEN (MIN. 15 PERS.)
t.e.m. 4 jaar

gratis

van 5 t.e.m. 12 jaar

C 6,30

vanaf 13 jaar

(8,40

Groepsbegeleiders: gratis vanaf15 personen
Audiogids: gratis !beschikbaar in 10 talen)
Mensen met een beperking:€ 8.40
Studenten: € 8.40
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O.L.V. ter Potterie
Dit voormalige hospitaal
herbergt een bijzondere
museumcollectie.
Dit historische hospitaalcomplex
(13d'-17d' eeuw) met zijn barokke kerk
verrast met prachtige schilderijen.
beeldhouwwerken. meubilair.
wandtapijten. glasramen en een
exclusieve zilververzameling.
De museumcollectie telt een groot
aantal drieluiken. Het pronkstuk is
echter de zilverkast met reliekhouders.
kandelaars en wijwatervaten. Dit
liturgisch zilver wordt nog altijd
gebruikt tijdens misvieringen in de kerk.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op 1 januari. 26 mei (namiddag) en
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag:
van 9.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.
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lal

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 4. 93 of90 richting centrum
St. Jozef
- Afstappen aan halte "Brugge J&M Sabbestraat"
- Van bushalte nog 350m te voet

Opmerkelijk zijn ook het cantoortjs'
uit het midden van de 16e eeuw met
de initialen van Keizer Karel, een
15e-eeuwse schotel in Spaans-Moors
aardewerk en een vogelbekglas of
fopbeker uit de 17de eeuw.
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PRIJZEN

PER PERSOON

'INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf13 jaar

(1,40

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaflS personen
Inwoners van Brugge: gratis

O.L.V.-kerk Museum
De 115,5 meter hoge
bakstenen toren van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk
illustreert het vakmanschap van de Brugse
bouwlieden.
Binnenin vind je een rijke kunstcollectie:
de wereldberoemde 'Madonna met Kind'
van Michelangelo. tal van schilderijen.
13de-eeuwse beschilderde grafkelders
en de praalgraven van Maria van
Bourgondië en Karel de Stoute. Het
koorgedeelte werd in 2015 gerestaureerd
en het waardevolle kerkinterieur is
opnieuw in al zijn pracht en praal te
bewonderen.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari en 25 december
- De kerk is gesloten bij kerkelijke plechtigheden

V V V V V V
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OPENINGSUREN

DEC

■

- Van maandag t.e.m. zaterdag: van 9.30 u. tot 17 u.
- Zondag: van 13.30 u. tot 17 u.

.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

1

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 1, 6, 11, 12 of16 richting centrum
St. Kruis
- Afstappen aan halte "O.L.V. Kerk"
- Vanaf de bushalte nog IOOm te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf13 jaar

(1,40

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf IS personen
Inwoners van Brugge: gratis
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Mariastraat 38 - 8000 Brugge / w w w. m useabru gge.be

Sint-Janshospitaal
In het Sint-Janshospitaal,
goed voor meer dan
acht eeuwen geschiedenis,
werden armen, pelgrims,
reizigers en zieken
verzorgd door zusters
en broeders.
De middeleeuwse ziekenzalen en
de daarbij behorende kerk en kapel
herbergen een imposante collectie
archiefstukken. kunstwerken. medische
instrumenten plus zes werken van
Hans Memling. Verder te bezoeken de
Diksmuidezolder. de oude slaapzaal
en de aanpalende voogdenkamer en
apotheek.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag. uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op I januari. 26 mei (namiddag) en
25 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 9.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
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- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 1. 6. 11.12 ofl6 richting centrum
St. Kruis
- Afstappen aan halte "O.L.V. Kerk"
- Vanaf de bushalte nog IOOm te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanafl3 jaar

(2,40

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf IS personen
Inwoners van Brugge: gratis
Audiogids: gratis
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Sint-Janshuismolen
De enige molen in Brugge
die je kunt bezoeken.
Sinds het ontstaan van de buitenste
stadsomwalling aan het einde van de
13de eeuw sieren molens de Brugse
stadsvesten. Vandaag staan er nog vier
exemplaren op de Kruisvest. De SintJanshuismolen (anno 1770). de enige
molen die nog te bezoeken is. behield
zijn oorspronkelijke stek en maalt nog
altijd graan.

WANNEER GELDIG
- Van 1 april t.e.m. 30 september
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op 26 mei (namiddag)
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OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag:
van 9.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

JUN

■

1ml

.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

1

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 6 richting centrum St.Kruis
- Afstappen aan halte "Kruispoort"
- Vanaf de bushalte nog 300m te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf13 jaar

(0,80

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaflS personen
Inwoners van Brugge: gratis
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Stadhuis en Brugse Vrije
Het Brugse stadhuis
dateert van 1376 en is
een van de oudste der
Nederlanden.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op 1 januari, 26 mei (namiddag) en
25 december

OPENINGSUREN
- Van maandag t.e.m. zondag: van 9.30 u. tot 17 u.

Van hieruit wordt de stad al meer
dan 600 jaar bestuurd. Een absolute
must is de Gotische Zaal die met haar
muurschilderijen van omstreeks 1900
en haar gepolychromeerd gewelf
een schitterend kunstwerk is. In de
historische zaal ernaast wordt met
originele documenten en kunstwerken
de geschiedenis van het stadsbestuur
geëvoceerd.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

V V V V V V
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1
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge pendelbus richting het centrum
- Afstappen aan halte "Markt"
- Vanaf de bushalte nog 250m te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
Met dit toegangsticket kan je de Brugse
Vrije bezoeken. Vanuit dit landhuis werd
vroeger het Brugse platteland bestuurd.
Van 1795 tot 1984 fungeerde het pand
als gerechtshof Vandaag huist hier
onder meer het Stadsarchief en is dit
de verzamelplaats van het geschreven
geheugen van de stad. Het landhuis
is voorzien van een oude assisenzaal
en een renaissancezaal met een
16d•-eeuwse. monumentale pronkschouw
in hout. marmer en albast van de hand
van Lanceloot Blondeel.
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t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf13 jaar

(1,40

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaf IS personen
Inwoners van Brugge: gratis
Audiogids: gratis

OP DAGUITSTAP

Volkskundemuseum
Alle kamers in dit museum
herbergen een schat aan
oude voorwerpen in
authentieke decors.

WANNEER GELDIG

OPENINGSUREN
In acht 17e-eeuwse huurhuisjes en een
hedendaagse architecturale uitbreiding
kan je een klasje. schoenmakerij.
hoedenmakerij. kuiperij. Vlaamse
woonkamer. suikerbakkerij. apotheek.
herberg. kleermakerij en traditioneel
textiel bezoeken.
Naast de museumherberg 'De Zwarte
Kat' vertellen poppen. decorstukken.
rekwisieten. affiches. programma's
en foto's het verhaal van het oude
Brugse poppentheater 'Den Uyl'. Met
wat geluk tref je ook Aristide aan. de
levende zwarte kat en mascotte van dit
museum.

~

V V V V V V

- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op 1 januari, 26 mei (namiddag) en
25 december

- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 9.30 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
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MRT
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MEI

JUN

V V V V V V
JUL

AUG

SEP
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NOV

DEC

■

1-1

.

- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 3 dagen op voorhand

1

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Brugge
- In Brugge bus 6 of16 richting centrum
- Afstappen aan halte "Brugge Coupure"
- Vanaf de bushalte nog 300m te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN

EXTRA INFO
- Grotendeels rolstoeltoegankelijk. Ingang via de
Rolweg, bovenverdieping is niet toegankelijk
voor rolstoelgebruikers.

H)f'.1-ffFN vi.;PDIFl'll 1/AKANTIF, ; OP DAGUITSTAP

t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf13 jaar

(1,40

Begeleiders mensen meteen beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis vanaflS personen
Inwoners van Brugge: gratis

17 3
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Museum aan de IJzer
Vanuit de panoramazaal of
vanop het dakterras heb
je een uniek uitzicht over
de hele frontstreek van
Diksmuide.
In het Museum aan de IJzer kan de
bezoeker ervaren hoe het dag el ij kse
leven voor de soldaat aan en achter het
front verliep. Het is vooral 'de mens in
de grote oorlog· die centraal staat. Hoe
leefde hij. wie was hij. hoe reageerde
hij. hoe evolueerde hij.
Vanuit de panoramazaal of vanop het
dakterras. 84 meter hoog boven de 'Ie
plat pays' van de Westhoek heb je een
uniek uitzicht over de hele frontstreek
van Nieuwpoort aan de Kust tot leper
en Ploegsteert.

WANNEER GELDIG
-

Het hele jaar door
Gesloten op 1 en 2 januari
Gesloten van 10 t.e.m. 30 januari
Gesloten op 24. 25. 26 en 31 december

OPENINGSUREN
Van oktober t.e.m. maart
- Op weekdagen: van 9 u. tot 17 u.
- Op zaterdag. zon- en feestdagen: van 10 u. tot 17 u.
Van april t.e.m. september
- Op weekdagen: van 9 u. tot 18 u.
- Op zaterdag. zon- en feestdagen: van 10 u. tot 18 u.

.1
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. 1

GRATIS

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Diksmuide
- Vanaf het station nog 1 km te voet
OF
- In Diksmuide bus 41 richting Nieuwpoort
- Afstappen aan halte "llzerlaan"
- Vanaf bushalte nog saam te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

t.e.m. 6 jaar

gratis

van 7 t.e.m. 17 jaar

(1,40

vanaf18 jaar

(2,80

Inwoners van Diksmuide: gratis
Gids: € 60,00 (max. 25 personen. rondleiding
van 2 uurl
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~ Wittepoortstraat 25 - 8600 Diksmuide !Keiem) / www.kakelendkippenmuseum.be

Kakelend Kippenmuseum
Een hele beestenboel.
samengebracht in een
educatief wandelpark.
In l Kakelend Kippenmuseum kweken
we talloze neerhofdieren. Op de eerste
plaats zijn dat grote - en soms heel
kleine - hoendersoorten in alle vormen
en kleuren. Sommige rassen zijn
nagenoeg 'uitgestorven' en worden
bij ons in stand gehouden.
Naast kippen houden we fazanten.
duiven. kwartels en patrijzen. Er zijn
konijnen. cavla's. geiten. schapen.
varkens. pony's. trekpaarden. ezels ....
Kortom. een hele beestenboel.
samengebracht in een educatief
wandel park.

WANNEER GELDIG
- Van 22 januari t.e.m. 27 februari:
op zaterdag en zondag
- Van 28 februari t.e.m. 30 oktober:
op woensdag, zaterdag en zondag
- Tijdens de schoolvakanties
(uitgezonderd kerstvakantie): elke dag
- Van 7 november t.e.m. 4 december:
op zaterdag en zondag

OPENINGSUREN
- Telkens van 13.30 u. tot 18.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 2 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Diksmuide
- In Diksmuide bus 53 richting Leke/Oostende
- Afstappen aan halte "Keiem Dorp"
- Van bushalte nog 400m te voet

../ ../ .,./ ../
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GRATIS

GRATIS

PRIJZEN

GRATIS

GRATIS

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 110 cm

gratis

vanaf110 cm

(2,00

EXTRA INFO
- Honden welkom aan de leiband.

190

.1 .1

JAN

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
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Abdijstraat 84 - 8470 Gistel / www.godelievevangistel.be

~

Gistel - Abdij Ten Putte
Abdij Ten Putte, een oase
van rust.
Omstreeks 1100 werd op de plaats van
de marteldood van Godelieve een abdij
van benedictinessen gesticht. In 1578
werd die verwoest door de geuzen
De zusters moesten vluchten en
richtten een nieuwe abdij op in Brugge.
In 1891 keerden twaalf zusters naar
Gistel terug en namen hun intrek in het
nieuwe neogotische klooster. gebouwd
door J.B. Bethune. De abdij wordt
momenteel bewoond door de religieuze
gemeenschap Moeder van Vrede.
In het Godelievemuseum verneem je
meer over Godelieve en de geschiedenis
van de abdij. In de filmzaal kun je
genieten van de nieuwe film over
Godelieve 'Tussen water en wolken'.
Op zondag 10 juli 2022 om 16 uur trekt
de eeuwenoude Godelieveprocessie
door de straten van Gistel.

WANNEER GELDIG
- Van I maart t.e.m. 30 november
- Gesloten op zaterdag

OPENINGSUREN
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Godelievemuseum
- Telkens van 14 u. tot 17.30 u.
Film 'Tussen water en wolken'
- Telkens om 14.30 u., 15.30 u. en 16.15 u.
Voor groepen is op aanvraag een ander tijdstip
mogelijk.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende bus 51 richting Torhout
- Afstappen in Gistel aan halte "Koolaerd"
- Vanaf de bushalte nog ongeveer 1,5 km te voet
OF
- In Oostende bus 50 richting Gistel
- Afstappen aan halte "Stadhuis"
- Nog ongeveer 3 km te voet
- Vanaf de bushalte is privévervoer naar de abdij
mogelijk. Min. 3 dagen op voorhand aan te
vragen.

GRATIS

GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL .

. '

Godelievemuseum en film
t.e.m. 17 jaar
Godelievemuseum en film
vanaf IS jaar

· .'~',,

:$1

gratis
(1,50

GROEPEN (MIN. 10 PERS.)
Godelievemuseum en film
t.e.m. 17 jaar
Godelievemuseum en film
vanaf 18 jaar

gratis
(1,00

INDIVIDUEEL EN GROEPEN

EXTRA INFO
- Er wordt gevraagd om de rust te bewaren op het
domein van de abdij.
- Personen met een verminderde mobiliteit kun je
afzetten op de binnenkoer van de abdij.

Site abdij Ten Putte

gratis

Godelieve processie
(zitplaatsen)

(1,00

Gids: € 40,00

~ IEDEF<ffN 1/EPDffNT VAKANTIF / OP DAGUITSTAP
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~ Grote Markt 34 - 8900 leper / www.inflandersfields.be

In Flanders Fields Museum
Het In Flanders Fields
Museum brengt het
historische verhaal van
de Eerste wereldoorlog.
De focus ligt hier op de menselijke
ervaring in de oorlog. Op verschillende
plaatsen in het museum wordt er op
indringende wijze een persoonlijk
verhaal verteld.
Naast het persoonlijke verhaal staat het
landschap als getuige van WOi centraal.
In het museumparcours wordt
daarom ook een bezoek aan het
belfort mogelijk gemaakt. Vanop de
torenomgang ziet de bezoeker uit over
de stad en de omliggende slagvelden
en wordt hij uitgenodigd om nadien
de frontstreek te bezoeken.

WANNEER GELDIG
-

Het hele jaar door
Gesloten van 10 t.e.m. 31 januari
Gesloten op 1 januari en 25 december
Gesloten op maandag tussen 1 januari en
31 maart & tussen 21 november en 31 december

V V V V V
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m

OPENINGSUREN

Tickets te koop tot 1 u. voor sluitingstijd.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 weken op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar leper
- Vanaf het station nog 700m te voet

Jaarlijks organiseert het museum
ook éen of meerdere grote tijdelijke
tentoonstellingen.

~ !E<Dl:PF.FN 1/FRI 1IE.-NT \fJ\!(,.\NTIE / OP DAGUITSTAP

JUN

V V V V V V

- Van 1 januari t.e.m. 31 maart &
van 21 november t.e.m. 31 december:
van dinsdag t.e.m. zondag van 10 u. tot 17 u.
- Van 1 april t.e.m. 20 november:
elke dag van 10 u. tot 18 u.

Het is een belevingsmuseum dat
bezoekers met verschillende interesses
kan boeien.
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.1

JAN

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 25 jaar

gratis

vanaf26jaar

(6,00

Inwoners van leper: gratis
Audiogids: € 2,00
Gids: € 90,00

DEC

Meensew eg 467 - 8902 leper (Zillebeke) / w w w .hoogecrater.co m

Hooge Crater Museum
Beste private museum
over de eerste wereldoorlog.
Op de plaats waar één van de hevigste
slagvelden van leper uitgevochten werd
en recht tegenover de "Hooge Crater
Cemetery" is een uniek WO !-museum
gevestigd in een gerestaureerde kerk.
De reconstructies van oorlogstaferelen,
de uitgebreide collectie wapens, de
uitrustingen en unieke foto's maken
van dit museum een echte aanrader:
Bovendien is er ieder Jaar ook een
tijdelijke tentoonstel I ing. De filmzaal
biedt je een uniek zicht op de
slagvelden rond het Hooge.

WANNEER GELDIG
- Van 1 februari t.e.m. 18 december
- Gesloten op maandag en dinsdag

X

V V V V V

JAN

FEB

OPENINGSUREN

JUL

- Van woensdag t.e.m. zaterdag: van 10 u. tot 18 u.
- Op zondag: van 10 u. tot 21 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

APR

MEI

JUN

.1

V V V V V
AUG

Il

OPENBAAR VERVOER
Trein naar leper
- In leper bus 84
- Afstappen aan halte "Bellewaerde Park"
- Van bushalte nog soom te voet

In de gezellige cafetaria kan je genieten
van een indrukwekkende collectie
bewerkte hulzen en 'trench-art. kunst
met een duidelijke link naar de oorlog.

SEP
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OKT

NOV

DEC

m

GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 12 jaar

(2,00

van 13 t.e.m. 26 jaar

(2,50

vanaf27 jaar

(4,70

GROEPEN IHIN?,10 PERS.)

Met de titel 'Sirnply the best private
museum in Flanders Fields· staat dit
museum garant voor een geslaagd en
leerrijk bezoek:

~ IEDEREEN \/EPD[ENT \/AKAMTît·

MRT

1

OP DAGUITSTAP

t.e.m. 5 jaar

gratis

van 6 t.e.m. 12 jaar

(1,00

van 13 t.e.m. 26 jaar

(1,00

vanaf 27 jaar

(3,00
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~ Sint-Maartensplein 15B - 8680 Koekelare / www.toerismekoekelare.be

CC De Brouw-erij - Käthe Kollwitz
Museum & Fransmansmuseum
Leven in de bouwerij: één
site, veel mogelijkheden.
Met respect voor het verleden werd
de voormalige brouwerij-mouterij
Christiaen. in het hart van
de gemeente. omgevormd van
industrieel naar cultureel erfgoed:
de vroegere moutzolder is nu
het Käthe Kollwitz Museum.
De bijgebouwen van de brouwerij
(paardenstallen. hopkelder
& bergruimte) zijn vandaag de thuis
van het Fransmansmuseum en
de stookplaats is omgebouwd
tot Yves Rhayékamer. een hommage
aan de beeldhouwer en kunstschilder.
Bovendien vind je er ook enkele
kunstwerken terug. onder meer van
de hand van Willem Vermandere.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag en woensdagvoormiddag
- Van 15 november t.e.m. 15 mei:
ook gesloten op zaterdag. zon- en feestdagen
- Gesloten van 26 t.e.m. 31 december
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OPENINGSUREN
Van 15 november t.e.m. 15 mei:
- Op dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 9.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 17 u.
- Op woensdag: van 13.30 u. tot 17 u.
Van 16 mei t.e.m. 14 november:
- Op dinsdag. donderdag en vrijdag:
van 9.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 17 u.
- Op woensdag, zaterdag. zon- en feestdagen
(behalve op een maandag): van 13.30 u. tot 17 u.
Laatste toegang om 16.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Diksmuide
- In Diksmuide bus 53 naar Leke
- Afstappen aan halte "Leke Kruiskalsijde"
- In Leke bus 55 richting Leke-Brugge
- Afstappen aan halte "Koekelare Dorp"
- Vanaf de bushalte nog 90m te voet

EXTRA INFO
- Rolstoelingang is aan de zijkant van het
gebouw.
- Groepsbezoek met gids is mogelijk vanaf
15 personen.
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GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
t.e.m. 5 jaar

gratis

· van 6 t.e.m. 12 jaar

(1,50

van 13 t.e.m. 64 jaar

(2,50

vanaf65jaar

(2,00

GROEPEN IMIN. 10 PERS.I
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanafl3 jaar zonder gids

( 1,50

vanaf13 jaar met gids

( 3,00

Inwoners van Koekelaere: gratis
Audiogids: gratis

JUN

.1

DEC

Abdijmuseum Ten Duinen
Ontdek hoe de
middeleeuwse monnik van
de Duinenabdij leefde aan
de hand van intrigerende
collectiestukken die
ter plaatse werden
opgegraven door
archeologen.
In de middeleeuwen overheerste
het silhouet van de Duinenabdij het
Koksijdse landschap. Een bezoek
aan het Abdijmuseum doetje in
alle rust wandelen langsheen haar
oude muuropstanden. omgeven
door prachtige natuur. Verwonder
je over unieke collectiestukken die
archeologen ter plaatse vonden. over de
abdijgeschiedenis en de belangrijke rol
van de Duinheren in de streek.

WANNEER GELDIG
-

Heel het jaar door
Gesloten op maandag
Gesloten van 10 t.e.rn. 31 januari
Gesloten op 1 en 2 januari, 1 mei &
op 24, 25 en 31 december

.1

JAN

V V V V V
FEB

MRT

APR

MEI

JUN

V V V V V V
JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

OPENINGSUREN
Van 1 april t.e.m. 31 oktober:
- Van dinsdag t.e.rn. vrijdag: van 10 u. tot 18 u.
- Op zaterdag en zondag: van 14 u. tot 18 u.
Van 1 november t.e.m. 31 maart:
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10 u. tot 17 u.
- Op zaterdag en zondag: van 14 u. tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar De Panne
- In De Panne kusttram richting Oostende
- Afstappen aan halte "Ster der Zee"
- Vanaf tramhalte nog saam te voet

EXTRA INFO
- Reservatie gids voor groepen:
minstens 3 weken op voorhand.
- De Virtual Reality beleving is niet inbegrepen
in de toegangsprijs. Meer info op de website.
- Elke eerste zaterdag van de maand is het
museum gratis toegankelijk.
- Als je jarig bent. kan je het museum die dag
gratis bezoeken.

~ IEDEREEN VERDIENT V<\l(ANTlF / OP DAGUITSTAP

GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
t.e.m. 6 jaar

gratis

van 7 t.e.rn, 18 jaar

(0,50

van 19 t.e.rn, 64 jaar

(2,40

vanaf65jaar

(1,80

GROEPEN
IMIN. 10 - MAX. 20 PERS.)
t.e.rn. 6 jaar

gratis

van 7 t.e.rn. 18 jaar

(0,50

vanafl9 jaar

(1,80

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Koksijde: gratis
leerkrachten, ICOM/VMV., MuseumPAS: gratis
Studenten: € 2.00
Gids: € 60.00
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~ Noordstraat 28 - 8500 Kortrijk/ www.texturekortrijk.be

Texture, museum van vlas en textiel
Texture ...
waar vlas verrast!

WANNEER GELDIG

Jong en oud beleven plezier aan een
Texturebezoek. In de Wonderkamer
ontdek je alles over de superplant vlas.
Van vlas gaat niets verloren en je vindt
het terug in allerlei producten die je
dagelijks gebrulktl In de Leiekamer
vertellen vlassers het verhaal van hun
zwaar beroep en van de vele ups en
downs die de vlasnijverheid kende. In
de Schatkamer toont Texture exclusieve
stukken uit de linnencollectie met onder
meer damast. ragfijne kant...

- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag
- Gesloten op 1 januari & op 24. 25 en 31 december

OPENINGSUREN
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.
- Tickets te koop tot 1 uur voor sluitingstijd.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand
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OPENBAAR VERVOER
Trein naar Kortrijk
- Vanaf het station nog 1,1 km te voet
OF
- 1 n Kortrijk bus 4, 6, 40, 42, 52, 53, 60, 61, 62
- Afstappen aan halte "Meensepoort"
- Vanaf de bushalte nog 300m te voet

EXTRA INFO
- Er zijn verschillende (betalende) parkeermogelijkheden in de buurt, bv. P Haven
(Botenkopers straat).

180
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PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 12 jaar

gratis

vanaf13 jaar

(1,20

Groepsbegeleiders: gratis vanaf IS personen
Elke eerste zondag van de maand gratis

~ IET!e:l~FHI VFPDIF.NT 1/,l\l(ANTIE / OP DAGUITSTAP
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Kustweg 2 - 8620 Nieuwpoort/ www.westfrontnieuwpoort.be

Bezoekerscentrum Westfront
Nieuw-poort
Westfront Nieuwpoort
toont je het volledige
verhaal van de onderwaterzetting van de
poldervlakte.
1914 - De wereld is in oorlog. De vlakte
achter de IJzer staat onder water. Een
zinloze stellingenoorlog is begonnen.
Westfront Nieuwpoort toont je
nu het volledige verhaal van de
onderwaterzetting van de poldervlakte.
waardoor de Duitse invasle voor
Nieuwpoort tot staan werd gebracht.
De uitgelezen plaats om het verhaal van
de onderwaterzetting te vertellen is het
Koning Albert 1-monument aan de rand
van het Sluizencomplex "De Ganzepoot"'
Onder het monument heeft Nieuwpoort
een eigentijds en interactief bezoekerscentrum ingericht.

WANNEER GELDIG

../ ../ ../ ../ ../ ../

- Het hele jaar door
- Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
- Gesloten op 1 en 2januari & op 25 december

OPENINGSUREN
van januari t.e.m. eind juni
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17 u.

van juli t.e.m. augustus
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- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 18 u.

van september t.e.m. december:

1

- Van dinsdag t.e.m. zondag van 10 u. tot 17 u.
Tickets te koop tot 1 u. voor sluiting.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Koksijde
- In Koksijde bus 68 richting Veurne-Oostende
- Af5tappen aan halte "Nieuwpoort monument
Albert"
- Vanaf de bushalte nog 190m te voet
OF

- In Koksijde de kusttram richting Oostende
- Af5tappen aan halte "Stad"
- Vanaf de tramhalte nog 400m te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 6 jaar

gratis

vanaf7 jaar

(3,50

Groepsbegeleiders: gratis vanaf 20 betalende
personen lmax. 2 gratis begeleiders per groep)
Gids: € 60,00

EXTRA INFO
- De ingang van het Museum is onder het
monument. aan de kant van de trambaan.
- Rolstoelingang aan de achterzijde van het
gebouw.
- Reservatie gids: 3 weken op voorhand.

~ IFl;ER.EEN VERDfENT V/iJ(t\NTlfë / OP DAGUITSTAP
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~ Nieuw poortsesteenw eg 636 - 8400 O ostende / w w w. raversyde.be

ATLANTIKWALL - RAVERSYDE
RAVERSYDE: geschiedenis
zit in onze natuur.
Raversyde ademt geschiedenis en
natuur. Via loopgraven en bunkers
wandel je via twee wereldoorlogen.
Je beleeft WOi in Batterij Aachen, een
uniek bunkercomplex dat volledig
gerenoveerd werd en heropende in
2019. Kijk door de bril van de Duitse
soldaten met beeld, animaties en
3D-reconstructi es.
Kom meer te weten over WOII en
verken de meer dan 60 bunkers en
onderaardse gangen van de Duitse
verdedigingslinie Atlantikwall'.
gebouwd om een geallieerde aanval
te verhinderen.
In het Natuurpark kan Je heerlijk
wandelen en genieten van wisselende
(foto-) tentoonstellingen en een gratis
zoektocht voor kinderen: 'Tijdreis'
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WANNEER GELDIG
- Van 12 maart t.e.m. 11 november
- Gesloten op maandag. uitgezonderd op
feestdagen en tijdens schoolvakanties

OPENINGSUREN
Schoolvakanties, weekends en feestdagen:
- Alle musea: van 10.30 u. tot 18 u.
(laatste toegang om 16 u.l
Weekdagen:
- Alle musea: van 10.30 u. tot 17 u.
(laatste toegang om 15 u.l

WANNEER RESERVEREN
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GRATIS

- Individuen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende kusttram richting De Panne
- Afstappen aan halte "Domein Raversyde"
- Van tramhalte nog 250m te voet

PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
alle leeftijden

gratis

OF

- In Oostende bus 68 of 69 richting Raversyde
- Afstappen aan halte "Bezoekerscentrum
Raversyde"

EXTRA INFO
- Ook mogelijk voor groepen. Gelieve hiervoor
ruim op voorhand rechtstreeks contact op te
nemen met Raversyde (via de webs lte).
- Gids bijboeken is mogelijk. Gelieve ook hiervoor
ruim op voorhand rechtstreeks contact op te
nemen met Raversyde (via de webs itel.

~ IFDEP.EEN VERDIENT \J/'1KANTIF / OP DAGUITSTAP
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Romeins Archeologisch Museum
(RAM)
Kom en ontdek de
Romeinse muntschat
van Roksem!
Vele opgravingen bewijzen de Romeinse
oorsprong van Oudenburg. Ook
vandaag komen nog steeds geheimen
aan het licht.
In het Romeins Archeologisch Museum
ontdek je aan de hand van allerlei
vondsten de Romeinse geschiedenis
van de Vlaamse· kustvlakte. Het vertelt
ons meer over de levenswijze van onze
voorouders en de soldaten die hier
gekazerneerd waren Het museum is
opgevat als een helder en boeiend
historisch verhaal dat met moderne
middelen het verleden terug oproept.
Bij het gerestaureerde abtsgebouw
ligt een authentiek park met een
didactische inslag over de Romeinse
aanwezigheid van weleer en de
eeuwenoude abdij. met leuke
speelelementen voor de kinderen.

WANNEER GELDIG
- Het hele jaar door
- Van 28 maart t.e.m. 23 oktober:
gesloten op maandag en zondag
- Van 24 oktober t.e.m. 27 maart:
gesloten op maandag, zaterdag en zondag
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OPENINGSUREN
van 28 maart t.e.m. 23 oktober:
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 9.30 u. tot 17 u.
- Zaterdag: van 13 u. tot 17 u.

van 24 oktober t.e.m. 27 maart:
- Dinsdag, donderdag en vrijdag: van 10 u. tot 12 u.
- Woensdag: van 10 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot
17.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Oostende
- In Oostende bus 23 richting Oudenburg/Westkerke, bus 22 richting Oudenburg/Ettelgem of
bus 21 richting Oudenburg/Eernegem
- Afstappen aan halte "Oudenburg Plaats"
- Van bushalte nog som te voet

EXTRA INFO

GRATIS

PRIJZEN

GRATIS

PER PERSOON

INDIVIDUEEL
t.e.m. 7 jaar

gratis

van 8 t.e.m. 18 jaar

(2,50

vanafl9 jaar

(4,00

GROEPEN !MIN. 15 PERS.>
t.e.m. 7 jaar

gratis

van 8 t.e.m. 18 jaar

(2,50

vanafl9 jaar

(3,00

- Reservatie gids: 1 week op voorhand
Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Groepsbegeleiders: gratis
Studenten: € 2,50
Gids: € 50,00

~ il• ll·.P,..l·N 1/FP.Ol,·NT 1/J".KANTIF / OP DAGUITSTAP
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Hopmuseum
Hop en bierbeleving
in de Westhoek.
In Poperinge. de hoofdstad van
het goede leven. vind je het unieke
Hopmuseum. In de Stadsschaal. een
monumentaal gebouw waar vroeger
hop werd gekeurd. gedroogd en geperst.
wordt het verhaal van de Belgische
hop- en biercultuur verteld.

WANNEER GELDIG
- Van 4 t.e.m. 9 januari
- Van 26 februari t.e.m. 30 november
- Gesloten op maandag. uitgezonderd feestdagen

OPENINGSUREN
Van 26 februari t.e.m. 30 november:
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 10 u. tot 17.30 u.
Tijdens de kerst- en krokusvakantie:
- Van dinsdag t.e.m. zondag: van 14 u. tot 17.30 u.
Tickets te koop tot 16.30 u.

.1 .1

JAN

FEB

V V V V
MRT

APR

MEI

JUN

V V V V V X
JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

■ ■
.

'

1

WANNEER RESERVEREN
... van de aanleg van het hopveld tot
het plukken van de bellen .
... van de gastronomische hopscheuten
tot het ambachtelijke bier ..
... van de folklore tot het heden .
Ontdek alle Belgische bieren in het
museum. de Belgische Biercollectie telt
meer dan 2500 bieren.

- Individuen: 3 dagen op voorhand
- Groepen: 2 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Poperinge
- Vanaf het station nog 800m te voet

EXTRA INFO
- Mogelijkheid om achteraf een Hamme/bier te
degusteren:€ 2,50

Voor gezinnen met kinderen zijn er
gans het jaar leuke zoektochten.
Expo Hommelbloed in 2021.
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PRIJZEN

PER PERSOON

INDIVIDUEEL EN GROEPEN
t.e.m. 14 jaar

gratis

van 15 t.e.m. 25 jaar

(0,50

van 26 t.e.m. 111 jaar

(1,00

Inwoners van Poperinge: gratis
Audiogids: gratis
Gids: € 60,00 !aanbevolen voor groepen vanaf
is pers.)

~ /r:.Df-1-<H N VEPDlfl'ff \1i\KA1 l'I IF / OP DAGUITSTAP
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Gasthuisstraat 43 - 8970 Poperinge / w w w. talbothouse.be

~

Talbot House Museum
Unieke beleving terug in
de tijd in een thuis weg
van huis.
Every Man's Club!
Tijdens de Eerste wereldoorlog maakt
Poperinge deel uit van het kleine
stukje onbezet België. Weg van het
krijgsrumoer van de Ieperse frontstreek.
groeit de stad uit tot het zenuwcentrum
van de Britse sector.
Midden in die drukke stad openen de
aalmoezeniers Neville Talbot en Philip
Tubby" Clayton in december 1915 een
clubhuis.

WANNEER GELDIG

../ ../ ../ ../ ../ ../

- Het hele jaar door
- Op maandag enkel na telefonische reservatie
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OPENINGSUREN
- Elke dag van 10 u. tot 17.30 u.
- Tickets te koop tot 16.30 u.
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WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 2 dagen op voorhand
- Groepen: 5 dagen op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Poperinge
- Vanaf het station nog 1 km te voet

EXTRA INFO

GRATIS

PRIJZEN

PER PERSOON

- Speciale kindertocht aanwezig.

Zonder onderscheid van rang of stand
kunnen soldaten en verpleegsters
er drie jaar lang terecht voor een
zeldzaam moment van rust en
ontspanning.
Vandaag biedt het Huis net zoals toen.
een even warm en authentiek welkom
aan. een vredevolle stop langs Vlaamse
Velden vol met verhalen en anekdotes.

~ fEDEREl=N VEP.l11FNT 1/AKJ\NTTE / OP DAGUITSTAP

INDIVIDUEEL
t.e.m. 6 jaar

gratis

van 7 t.e.m. 18 jaar

(4,00

van 19 t.e.m. 64 jaar

(6,00

vanaf 65 jaar

(5,00

GROEPEN (MIN. 10 PERS.)
t.e.m. 6 jaar

gratis

van 7 t.e.m. 18 jaar

(4,20

vanafl9 jaar

(5,00
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KOERS. Museum van de Wielersport
Verwacht je aan een
interactieve rit door de
geschiedenis van de fiets
en het wielrennen.
Vlaanderen is koers en koers is
Vlaanderen. En de bakermat? Die ligt in
Roeselare. Odiel Defraeye wint in 1912
als eerste Belg de Tour en Roeselaarse
wereldkampioenen - denk aan Beheyt.
Sercu. Monseré. Maertens - zijn er bij
de vleet. Je begrijpt meteen waarom
KOERS. Museum van de Wielersport in
Roeselare thuishoort.
Verwacht je aan een interactieve
rit door de geschiedenis van de
fiets en het wielrennen met op het
parcours oa. een kasseimuur van 90°.
uitzonderlijke trofeeën. een Service
Course volgestouwd met koersfietsen.
getuigenissen van fietsfanaten.
beklijvende actiebeelden en een
regenboog van wielercollectiestukken.
KOERS is de plek bij uitstek waar
jong en oud het wielervirus en de
fietsmicrobe opdoen.
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-

Het hele jaar door
Gesloten op maandag, uitgezonderd feestdagen
Gesloten op vrijdag en zaterdagvoormiddag
Gesloten op zondag van oktober t.e.m. februari
Gesloten op 1 januari & op 25 december

OPENINGSUREN
Van oktober t.e.m. februari:
- Van dinsdag t.e.m. donderdag: van 10 u. tot 17 u.
- Op zaterdag: van 13 u. tot 17 u.
Van maart t.e.m. september:
- Op dinsdag. woensdag, donderdag en zondag:
van 10 u. tot 17 u.
- Op zaterdag: van 13 tot 17 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 1 week op voorhand
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INDIVIDUEEL EN GROEPEN

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Roeselare
- Vanaf het station nog 700m te voet
OF
- In Roeselare bus 1. 2. 5, 6, 30, 31 en 95
- Afstappen aan halte "Roeselare Polenplein"
- Het museum bevindt zich aan de bushalte

t.e.m. 2 jaar

gratis

vanaf3 jaar

(1,00

Begeleiders mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Roeselare: gratis
Gids: € 70,00

EXTRA INFO
- Reservatie gids: minstens 3 weken op voorhand
via Toerisme Roeselare (visit@roeselare.be of
051 26 24 00).

~ IEDEP.FEN VERDIENT VAI<./\NTIF / OP
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Albert I laan 2 - 8630 Veurne/ www.bakkerijmuseum.be ~

Bakkerijmuseum Veurne
Het hele jaar door biedt
het Bakkerijmuseum
verschillende activiteiten
aan: rondleidingen,
bakworkshops,
demonstraties ... Lekker
boeiend!
Het Bakkerijmuseum is een leuk,
levend museum voor jong en oud.
Wie het 2 ha groot domein van het
Bakkerijmuseum betreedt. stapt het
verleden binnen. Je maakt kennis met
gebruiksvoorwerpen en machines uit de
brood- en banketbakkerij, en leert over
de weg van graan tot brood. Na een
bezoek aan het Bakkerijmuseum, heeft
het ambachtelijke bakkersambacht van
toen geen geheimen meer:
Het hele jaar door valt er wat te
beleven: rondleidingen, bakworkshops,
demonstraties ... voor elk wat wils:
Tijdens de schoolvakanties organiseert
het museum bakworkshops voor
families en kinderen van 4 tot 12 jaar.

WANNEER GELDIG
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- Van 1 februari t.e.m. 30 december
- Gesloten op maandag
- Ook gesloten op zaterdag en zondag in december

OPENINGSUREN
van februari t.e.m.juni & van september
t.e.m. november:
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10 u. tot 17 u.
- Op zaterdag en zondag: van 14 u. tot 17 u.
In juli en augustus:
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10 u. tot 17.30 u.
- Op zaterdag en zondag: van 14 u. tot 17.30 u.
In december:
- Van dinsdag t.e.m. vrijdag: van 10 u. tot 17 u.
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WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 dag op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

GRATIS

PRIJZEN

GRATIS

PER PERSOON

'INDIVIDUEEL EN GROEPEN

OPENBAAR VERVOER
Trein naar Veurne
- 1 n Veurne bus 32. 50. 56. 68 of 69
- Afstappen aan halte "Veurne ziekenhuis"
- Vanaf de bushalte nog 5 min. te voet

EXTRA INFO
- Korting enkel geldig voor de toegang tot het
museum (niet geldig voor workshops).
- Het gebouw en de collectie zijn slechts gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers wegens
veel trappen.
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t.e.m. 6 jaar

gratis

van 7 t.e.m. 12 jaar

(1,50

vanafl3 jaar

(2,50

segelelders mensen met een beperking:
1 gratis begeleider per 5 personen met een
beperking
Mensen met een beperking: gratis
Inwoners van Veurne: gratis
Gids: € 40,00
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Berten Pilstraat SA - 8980 Zonnebeke / www.passchendaele.be

Memorial Museum Passchendaele
1917
The Passchendaele
Experience - beleef de
eerste wereldoorlog!
Het Memorial Museum Passchendaele
1917 focust op de beleving van de
bezoeker met een nagebauwde
dugout (ondergrondse constructie)
en loopgraven. Aan de hand van
historische voorwerpen, authentieke
brieven. uniformen en videofragmenten.
krijgen groot en klein zicht op het leven
op en rond de slagvelden.
De audiogidsen geven hierbij extra
duiding. De interactieve elementen en
de aangepaste audiogids voor kinderen
laten de jongste bezoekers ook geboeid
kennismaken met de Groote Oorlog.

WANNEER GELDIG
- Van I februari t.e.m. 15 december

OPENINGSUREN
- Elke dag van 10 u. tot 17.30 u.
- Tickets te koop tot 16.30 u.

WANNEER RESERVEREN
- Individuen: 1 week op voorhand
- Groepen: 3 weken op voorhand

OPENBAAR VERVOER
Trein naar leper
- In leper bus 94 richting Roeselare
- Afstappen aan halte "Zonnebeke centrum"
- Van bushalte nog soom te voet

EXTRA INFO
- De rolstoelingang is via de glazen lift.
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INDIVIDUEEL
t.e.m. 6 jaar

gratis

van 7 t.e.m. 17 jaar

(1,80

vanaf18 jaar

( 3,70

GROEPEN
(MIN. 15 - MAX. 50 PERS.)

Een Duitse zware helm opzetten?
Mosterdgas ruiken? Een ondergrondse
schuilplaats of loopgraaf ontdekken?
Dat kan allemaal in het museum:

t.e.m. 6 jaar

gratis

van 7 t.e.m. 17 jaar

(1,60

vanaf18 jaar

(2,80

Het wordt een onvergetelijke ervaring
die zowel jong als oud zal boeien.
Groepsbegeleiders: gratis vanaf IS personen
Begeleiders mensen met een beperking: € 2,00
Gids: € 70,00
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