GALLO-ROMEINS MUSEUM



Station op 500 m



Autoparking



Busparking
1 plaatsen


Maestro

 Enkel mits reservatie: 068/68.13.20 of accueil.egr@ath.be of tickets online.

Drie rivierboten van het Keltische type, de enige exemplaren in België van gerestaureerde Gallo-Romeinse boten, wachten op u in het
Espace Gallo-Romain.
De prauw die uit één stuk hout werd vervaardigd en de twee rivieraken waarvan een in een geklimatiseerde en twee verdiepingen hoge
vitrine van 340 m³ bewaard wordt, zijn de materiële getuigen van de activiteiten op onze rivieren in de Oudheid.
Een klank- en visuele animatie biedt u de gelegenheid een reis door de tijd te maken.
Schipper Rufus begeleidt de bezoeker en vertelt zijn verhaal en dat van de Gallo-Romeinen.
Van verdieping tot verdieping laat hij de aanlegsteigers weer tot leven komen, de vissers, het werk van de pottenbakkers, van de
metaalbewerker, van de schoenmaker...
U ontdekt het verleden op een plezante manier!

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Enkel mits reservatie: 068/68.13.20 of accueil.egr@ath.be of tickets online.
19/12 van 14 tot 18 uur • 22/12 van 10 tot 12 en van 13 tot 17 uur • 23/12 van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur • 24/12 van 10 tot 12
uur en van 13 tot 17 uur • 29/12 van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur • 30/12 van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur • 31/12 van 10
tot 12 uur en van 13 tot 17 uur • 3/01 van 14 tot 18 uur
Van dinsdag t/m vrijdag van 13 tot 18 u, en weekends en feestdagen van 14 tot 18u
Rondleiding op de eerste zondag van elke maand • Gesloten het 4de weekend van augustus en van 25/12 t/m 01/01.
Prijs
volwassenen €6 - 60+ €5,50 - studenten €5 - kinderen (< 5) gratis • Gezinsticket: €14
Rondleiding
Enkel in het FR: op de eerste zondag van de maand om 15 u (€2)
Duur van het bezoek
1.30 u

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 8:00 - 17:00
Dinsdag 8:00 - 17:00
Woensdag 8:00 - 17:00
Donderdag 8:00 - 17:00
Vrijdag 8:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 18:00
Zondag 8:00 - 18:00
Prijs
(min.15 pers.) €5 per volw. - €3,50 per leerling
Rondleiding
(op afspraak) NL, FR, EN - 1 gids voor max. 25 pers.: volwassenen €7,50 - studenten €6,50 • Workshops: €3,50 of €4,50 per
leerling
Andere nuttige informatie
Zaal om te picknicken • Boetiek.



50 Maximaal aantal personen 4 €



In de nabijheid



50 Maximaal aantal personen

Verantwoordelijke
Denauw Kathy
Telefoon
068/681324
Email
egr@ath.be
Ecoles (3-12 ans) NL

Duur
120 minuten
Capaciteit
15 om 100 personen
Prijs
3,5 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL
Etudiant (>12 ans)

Duur
120 minuten
Capaciteit
15 om 100 personen
Prijs
3,5 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
3€
Aantal personen per gids
25 personen
Association NL

Duur
60 minuten
Capaciteit
15 om 100 personen
Prijs
5€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
personen
Senior

Duur
60 minuten
Capaciteit

15 om 100 personen
Prijs
5€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
25 personen
CE

Duur
60 minuten
Capaciteit
15 om 100 personen
Prijs
5€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
25 personen
PMR

Duur
60 minuten
Capaciteit
15 om 25 personen
Prijs
5€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
personen







T. 068/68.13.20
Rue de Nazareth 2 - 7800 Ath
www.espacegalloromain.be
egr@ath.be
Facebook
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