MUSEUM VAN DE MEGALIETEN



Autoparking



Busparking
1 plaatsen


Maestro



Honden toegelaten

Het Museum van de Megalieten richt zich tot bezoekers die zich willen informeren vooraleer ze de streek van Wéris en de voor België
unieke site met dolmens en menhirs willen ontdekken.
Het museum belicht de cultuur van de megalieten en het dagelijkse leven van de boeren-veetelers van het neolithicum, die deze vreemde
en 5000 jaar oude monumenten hebben opgericht. Maquetten, vitrines, panelen, een film van 12 minuten over de site van Wéris en een
touchscreen met een quiz om zijn kennis te testen.
In de museumwinkel vind je boeken, brochures, wandelplattegronden, postkaarten en souvenirs.
In het cafetaria, met een terras en een kaart voor de kleine honger, kan je een Dolménius proeven, een amberkleurig bier dat je op geen
enkele andere plaats vindt.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Dagelijks van 10 tot 17.30 u • Gesloten: op 25/12 en 1/01
Prijs
volwassenen €3 • 60+, studenten, kinderen (6-12): €2
Rondleiding
NL, FR, EN - €40
Duur van het bezoek
30 min.

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 10 pers.) €2
Rondleiding
Op reservering: NL, FR, EN • Het museum (€40 / 45 min.) • De megalithische site (€80 / 2u) • Het dorp (€60 / 1u) • Rondleidingen op
diverse thema's mogelijk (lijst op aanvraag).
Andere nuttige informatie
Specifiek programma met bezoeken en animaties voor schoolgroepen.



60 Maximaal aantal personen



In de nabijheid



60 Maximaal aantal personen



60 Maximaal aantal personen Consumeren van een drankje.
Verantwoordelijke
Aubrée Godefroid
Telefoon
086210219
Email
megalithes.musee@belgacom.net
Association NL

Beschrijving
Bezoek (te voet) van de site, via de twee dolmens.
Duur

120 minuten
Capaciteit
10 om 49 personen
Prijs
60 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
60 €
Aantal personen per gids
30 personen
Association NL

Beschrijving
Bezoek van de romaanse kerk van Wéris (11de eeuw).
Duur
30 minuten
Capaciteit
10 om 30 personen
Prijs
30 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
30 €
Aantal personen per gids
30 personen
Association NL

Beschrijving
Wandeling met gids naar de legendestenen (Pierre Haina & Duivelsbed).
Duur
60 minuten
Capaciteit
10 om 30 personen
Prijs
40 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
40 €
Aantal personen per gids
30 personen
Association NL

Beschrijving
Rondleiding door Wéris, een typisch dorp van Famenne.
Duur

60 minuten
Capaciteit
10 om 30 personen
Prijs
50 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
50 €
Aantal personen per gids
30 personen







T. 086/21.02.19
Place Arsène Soreil 7 - 6940 Wéris (Durbuy)
www.megalithes-weris.be
megalithes.musee@belgacom.net
Facebook

Autosnelweg E25, afrit 48 Harre of 49 Manhay.
N4, afrit Marche daarna richting Hotton.
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