ABDIJ VAN ORVAL



Autoparking



Busparking
4 plaatsen


Maestro

Maak kennis met de geschiedenis van Orval!
Het bezoek aan de ruïnes van de oude cisterciënzerabdij onthult een locatie met een boeiende geschiedenis en een heel aparte
schoonheid, ingebed in een vallei waar de Mathildisbron ontspringt.
Een bewegwijzerde route om de ruïnes te ontdekken, het museum dat is ingericht in de kelders uit de achttiende eeuw, de traditionele
apotheek, de tuin met geneeskundige planten en "De Abraham Bijgebouwen" met een tentoonstelling over het brouwen van bier in
Orval alsook het werk van monnik-schilder Broeder Abraham Gilson, zetten de kroon op uw bezoek.
Abdijwinkel : kaas en bier, die in de abdij zelf gemaakt worden, boeken, religieuze artikelen en andere souvenirs van Orval.
Didactische wandeltocht in het Natuurreservaat van Orval.
A l'Ange Gardien (op 200 meter van de abdij): proeven van kaas en bier.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Het hele jaar: 9.30 tot 18 u in maart, april, mei en okotober - 9.30 tot 18.30 u in juni, juli, augustus en september - 10.30 tot 16.45 u in
november, december 2021 en januari, februari 2022
Prijs
volwassenen €7 - 60+ / studenten €5 - kinderen (7-14) €3
Rondleiding
's middags in juli en augustus en zondagmiddag van september - In het Nederlands om 14 u, 15 u, 16 u, 17 u - In het Frans om
13u30, 14u30, 15u30, 16u30, 17u30
Duur van het bezoek
1.30 u • Audiovisuele voorstelling over de geschiedenis van de abdij

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 20 pers.) €5 - 60+ / studenten €4 - kinderen €3 • Schoolgroepen (7-14): €2
Rondleiding
NL, FR, EN, DE - €60 /gids - moeten vooraf schriftelijk worden aangevraagd.
Verantwoordelijke
Augusta Dolsma
Telefoon
061/31 10 60
Email
ruines@orval.be
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