COLLEGIALE KERK SINT-GERTRUDE



Station op 950 m



Autoparking



Busparking
2 plaatsen

De kerk, die men gerust het paradepaardje van Nijvel mag noemen, werd in 1046 ingewijd door Wazon, bisschop van Luik, in aanwezigheid
van Hendrik III, keizer van het Heilig Roomse Rijk.
Ze is opgetrokken in Ottoons-romaanse stijl en onderscheidt zich door haar tweekoppig grondplan, met twee tegenover elkaar liggende
koren en transepten.
Het interieur toont indrukwekkende afmetingen : het schip is 102 m lang en wordt daardoor meteen een der grootste ter wereld.
Het westelijke voorgebouw telt een apsis, twee tribunekapellen, op de bovenverdieping een grote zaal (de keizerlijke zaal), een achthoekige
klokkentoren en twee hoektorentjes.
U bezoekt ook de crypte, de ondergrondse archeologische vindplaats en het kloosterpand. Aan de zuidelijke toren ziet u de jaquemart (of
klokkenluider) Jean de Nivelles, een 2,08 m hoge koperen krijger.
In de stad zijn op aanvraag verschillende bezoeken mogelijk: de oude stad, het Parc de la Dodaine, het Museum, de Tour Simone of andere
themabezoeken.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Het hele jaar • Van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 u • Op zaterdag en zondag van 10 tot 17 u.
Prijs
volwassenen €6 • 60+, studenten: €5 • kinderen (6-12) €2 • kinderen (<6) gratis
Rondleiding
NL, FR, DE, EN (op reservering) • Een bezoek met gids in het FR wordt elke dag georganiseerd om 14.30 u (incl. weekends en
feestdagen)
Andere bezoeken: oude stad, "Parc de la Dodaine", Museum, Simonetoren of themabezoeken op aanvraag
Duur van het bezoek
1.30 u

Informatie voor groepen

Rondleiding
€40 voor de gids + €5/volw. • Arrangement 1/2 dag: onthaal met koffie, bezoek aan de collegiale of de stad en maaltijd in Nijvel
• Dagarrangement: onthaal met koffie, bezoek aan de collegiale, maaltijd in Nijvel, bezoek aan de stad of een andere plaats naar
keuze: Hergé Museum, Abdij van Villers, Le Bois du Cazier (oude koolmijn), Koninklijk Museum van Mariemont, Kasteel van Seneffe,
Brouwerij St-Feuillen, de stad Rebecq (molen, biermuseum en toeristentreintje), wijndomein van het kapittel, brouwerij Belgo
Sapiens. Prijzen op aanvraag.
Andere nuttige informatie
Prijzen op aanvraag.
Verantwoordelijke
Monsieur Lennaertz Jean-Pierre
Telefoon
067/84.08.64
Fax
067/21.57.13
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info@tourisme-nivelles.be
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