GASTHUIS O.L.V MET DE ROOS



Station op 600 m



Autoparking



Busparking
3 plaatsen


Maestro

Het gasthuis O.L.V. met de Roos werd in 1242 opgericht. Het is een van de laatste voorbeelden van een zichzelf bedruipend hospitaal, met
boerderij, tuinen, ijskelder en kerkhof, naast de kloostergebouwen en het ziekenhuis.
Het is een getuige van de werking van hospitalen tijdens de Middeleeuwen.
Dit Godshuis is buitengewoon omwille van de goede staat waarin het zich bevindt, de verscheidenheid van de gebouwen, en de rijke kunst-,
farmaceutische en medische verzamelingen, voorgesteld in een uniek kader.
Dit Gasthuis van Lessines, de boerderij en de tuinen behoren tot Monumenten en Landschappen van Wallonië.
Bezoek aan de tuin met geneeskrachtige planten: audiogids, didactische bewegwijzering, ateliers en rondleidingen.
Afspraak op onze website voor meer info en een compleet programma van onze animaties!

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van dinsdag tot vrijdag: 14 - 18 u - Zaterdag, zondag en feestdagen: 14 - 18.30 u
Gesloten op maandag (behalve op feestdagen) • Gesloten van 24/12 tot 2/01.
Prijs
Combi-ticket voor de rondleiding met gids of audiogids (museum en tuinen): volwassenen €13 - kinderen (6-12 jaar) €8 - kinderen
(<6 jaar) gratis
Audiogidsen voor het museum: beschikbaar in het NL, FR, EN, DE, IT, ES
Audiogidsen voor de tuinen: beschikbaar enkel in het NL / FR
Rondleiding
aanbevolen rondleiding om 15 u 's zondags (ook audiogidsen beschikbaar voor vrij bezoek)
Duur van het bezoek
2 uur

Informatie voor groepen

Prijs
volwassenen van €7,90 tot €15 naargelang het programma (van 1.30 u tot een hele dag). Contacteer ons.
Rondleiding
NL, FR, EN, DE op aanvraag.








T. 068/33.24.03
Place Alix de Rosoit - 7860 Lessines
F. 068/26.86.57
www.notredamealarose.be
info@notredamealarose.be
Facebook

A8 of E429 Brussel-Lille (Rijssel), afrit 29.
Station van Lessines op 300 meter.
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