MALMUNDARIUM



Autoparking



Busparking
100 plaatsen


Maestro

Het oude klooster is het toeristisch en cultureel hart van Malmedy geworden: het 'MALMUNDARIUM', ruimte van de herinnering, de kunst, de
geschiedenis en de cultuur iets om zeker niet te missen !
Het indrukwekkende gebouw naast de kathedraal heeft, met de steun van het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap en de stad
Malmedy, belangrijke restauratie-, renovatie- en inrichtingswerken ondergaan.
Het klooster en zijn binnenkoer zijn juweeltjes geworden en de bovenverdiepingen, met hun skelet uit de 18e eeuw, vormen een uitzonderlijk
fascinerend kader. Een stadspark zal kortelings worden aangelegd in de omgeving.
Op een oppervlakte van 3000 m², op de gelijkvloerse en bovenverdiepingen, heeft de bezoeker heel wat mogelijkheden om het verleden en
het heden van Malmedy en zijn omgeving te ontdekken.
Het concept waarvoor werd gekozen, is multifunctioneel, vernieuwend, interactief en speels naar believen.
Elk publiek zal er zijn gading vinden: families, senioren, schoolgaande jeugd.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Het hele jaar: van Pasen tot Allerheiligen van 10 tot 18 u - van Allerheiligen tot Pasen van 10 tot 17 u • Gesloten op maandag behalve
tijdens de schoolvakanties
Prijs
volwassenen €6 - 60+ / studenten €5 - kinderen (6-12) / leraren €3 - kinderen (0-5) gratis
Familiedagkaart (2 ouders + kinderen): €15 • Individueel jaarabonnement: €15 - Gezinsjaarabonnement: €25 • Toegankelijk voor
gehandicapten
Rondleiding
Audiogids
Duur van het bezoek
1 of 2 uren

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 15 pers.) €5 • Schoolgroepen: €3
Rondleiding
Een atelier naar keuze: fabricatie van papier, carnaval, leder, schat van de kathedraal, geschiedenis (max 20 pers. - €30 - 1u) •
Volledig bezoek zonder papierfabricatie (€50 - 2u)
Andere nuttige informatie
All-in arrangementen van €28 tot €37,50.



120 Maximaal aantal personen 2 €



In de nabijheid



120 Maximaal aantal personen 4 €



120 Maximaal aantal personen Met reservatie
Telefoon
080799668
Email
info@malmundarium.be








T. 080/79.96.68
Place du Châtelet 9 - 4960 Malmedy
F. 080/33.92.22
www.malmundarium.be
info@malmundarium.be
Facebook
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