ARCHEOLOGISCH MUSEUM



Station op 550 m



Autoparking

Aarlen kende een belangrijke ontwikkeling tijdens de Gallo-Romeinse periode en heel wat overblijfselen uit die tijd bevinden zich in het
Archeologisch Museum!
Het museum is onder meer bekend voor zijn verzameling gesculpteerde steenblokken.
Het geeft u een overzicht van het leven van onze voorouders in de 3e eeuw. Verschillende voorwerpen uit het dagelijkse leven, die tentoon
staan in uitstalkasten (keramiek, potten, glas, sieraden...) vervolledigen het bezoek.
Naast de permanente Gallo-Romeinse verzameling, organiseert het museum regelmatig tijdelijke exposities rond archeologie.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Dagelijks (behalve op maandag): van dinsdag t/m zaterdag van 9 tot 12 u en 13 tot 17.30 u - Op zon- en feestdagen van 13.30 tot
17.30 u • Gesloten op 1/11 en tijdens de kerstvakantie
Prijs
volwassenen €4 - 60+ €3 - studenten €2 - kinderen (<12) €1 • Gratis op de eerste zondag van de maand
Rondleiding
Rondleiding in de permanente verzameling, de tijdelijke en thematische tentoonstellingen op aanvraag
Duur van het bezoek
1.30 u

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 0:00 - 0:00
Dinsdag 9:00 - 17:30
Woensdag 9:00 - 17:30
Donderdag 9:00 - 17:30
Vrijdag 9:00 - 17:30
Zaterdag 9:00 - 17:30
Zondag 13:30 - 17:30
Prijs
volwassenen / 60+ €2 - studenten / kinderen €1
Rondleiding
Rondleiding in de permanente verzameling en de tijdelijke tentoonstellingen mits reservatie voor max. 20 personen • NL, FR, DE 1.30 u - €25 (schoolgroepen) - €30 (groepen volwassenen en senioren).
Verantwoordelijke
Richard Ariane
Telefoon
063/212 849
Email
musee.archeologique@province.luxembourg.be







T. 063/21.28.49
Rue des Martyrs 13 - 6700 Arlon
www.museearcheoarlon.be
musee.archeologique@province.luxembourg.be
Facebook

Autosnelweg E411/E25, afrit 31, richting Arlon centrum. In de stad is er bewegwijzering naar het museum.
Met de trein : station van Arlon.
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