ARCHEOSITE EN MUSEUM VAN AUBECHIES-BELOEIL



Autoparking



Busparking
5 plaatsen


Maestro



Visa/MasterCard



Honden toegelaten

De Archéosite stelt u een reis voor van 5000 jaar in ons verleden.
Met een wandeling van twee uur in ons openluchtmuseum krijgt u een blik op het leven van de achtereenvolgende bevolkingen van onze
streken. De verschillende reconstructies die volledig gemeubileerd zijn, werden opgetrokken op basis van de uitslagen van talrijke
archeologische opgravingen.
De Prehistorie wordt geïllustreerd door woningen die u van het neolithicum tot de tweede ijzertijd brengen.In de omgeving van een Gallisch
huis kunt u ook de Gallo-Romeinse periode ontdekken. Die wordt uitgebeeld door een tempel, een necropool, een villa en een schuit (boot
met platte bodem).
De Ruimte Léonce Demarez, interpretatief centrum van antieke godsdiensten en geloof, stelt de ontdekking voor van de polytheïstische
religies beoefend in het Noorden van Gallië tot aan de dageraad van het christendom.
Van half april tot half oktober op zondag en feestdagen komt er leven in het domein, dankzij de ambachtelijke animaties (beenbewerking,
weven, pottenbakken, smeden van ijzer, bronsgieten, Gallische kookkunst...).
Het laatste weekend van augustus is gewijd aan experimentele archeologie (militaire demonstraties, gladiatorengevechten...).
Toegankelijk voor minder validen.
Shop: boeken, juwelen en reproducties van archeologische voorwerpen.
Speelplein en cafetaria.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van 29 oktober 2020 tot en met 14 februari 2021 gesloten.

Het hele jaar door in de week van 9 tot 17 u • Van half april tot half oktober ook op zondag en feestdagen van 14 tot 18 u • Juli en
augustus: in de week van 9 tot 18 u en op zaterdag, zondag en feestdagen van 14 tot 19 u • Gesloten tussen 24/12/2020 en
10/01/2021.
Prijs
volwassenen €9,50 - kinderen (van 4 tot 12 jaar) €3,50 - kinderen (<4) gratis
Rondleiding
Enkel in het FR op zon- en feestdagen tussen half april en half oktober (elke dag in juli en augustus)
Duur van het bezoek
Vrij bezoek: 2 u • Rondleiding: 1 u (+ inleidende film van 20 min)

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 9:00 - 17:00
Dinsdag 9:00 - 17:00
Woensdag 9:00 - 17:00
Donderdag 9:00 - 17:00
Vrijdag 9:00 - 17:00
Zaterdag - 0:00
Zondag - 0:00
Prijs
volwassenen: €5,50 (1 u) - €8,50 (2 u) - €11 (3 u) • Scholen: €4,50 (1 u) - €7,50 (2 u) - €9,50 (3 u)
Rondleiding
Op aanvraag in het NL, FR, EN • Module 1: prehistorie (1 u) - Module 2: Gallo-Romeinse periode (1 u) • Module 3: museum (1 u)
Andere nuttige informatie
5 programma’s voor volwassenen met proeven van Cervoise (Gallisch bier).



80 Maximaal aantal personen 3 €



80 Maximaal aantal personen 12 € In de nabijheid



80 Maximaal aantal personen 5 €



100 Maximaal aantal personen Gebruik van de picknick zaal via 1,20€/persoon voor een frisdrank.
Verantwoordelijke
Equipe de l'Archéosite
Telefoon
069671116
Fax
069671177
Email
reservations@archeosite.be








T. 069/67.11.16
Rue de l'Abbaye 1y - 7972 Aubechies
F. 069/67.11.77
www.archeosite.be
contacts@archeosite.be
Facebook

Snelweg Mons-Tournai (E42), afrit Blaton, volg de wegwijzers
Snelweg Bruxelles-Lille (A8), afrit Frasnes, volg de wegwijzers.
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