ZOTTE VERHALEN VAN DOORNIK EN TUSSEN HEMEL EN STEEN



Station op 900 m



Autoparking


Maestro

NIEUW 2022: ontdek "Zotte verhalen van Doornik", onze gloednieuwe animatiefilm!
In de projectiezaal van de Dienst voor Tourisme maakt u kennis met de waanzinnige tweeduizendjarige geschiedenis van Doornik, de
oudste stad van België.
In dit audiovisuele spektakel, rijk aan animaties, illustraties en geluiden, ontdekt u de ongewone geheimen en de gekste anekdotes van onze
verrassende Stad van de 5 klokkentorens. Dit is een gelegenheid om kennis te maken met de grote historische figuren die hun stempel
hebben gedrukt op de geschiedenis van onze stad, van de Gallo-Romeinse tijd tot vandaag. Een onmisbare eerste stap in uw ontdekking
van Doornik!
Deze film van 20 minuten is toegankelijk voor blinden en slechtzienden (audio-versie), doven en slechthorenden (ondertitelde versie),
gebarentaalgebruikers (gebarentaalversie) en mensen met begripsmoeilijkheden (vereenvoudigde versie).
Animatiefilm en zijn adaptaties beschikbaar in 4 talen: FR - NL - EN - DE.

Zou u liever iets over de kathedraal willen leren en delen zien die anders niet zijn te bezoeken, kijk dan naar de film "Tussen hemel en
steen".

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van 1/04 tot 31/10: van 9 tot 17 u - weekends 9.30-12 u en 13.30-17 u
Van 1/11 tot 31/03: van 9 tot 16.30 u - weekends (gesloten op zondagochtend) 9.30-12 u en 13.30-16.30 u • Gesloten op 26/03, 1/05,
12/09, 1/11, 25-26/12 en 1-2/01.
Prijs
volwassenen €2,10 • kinderen €1,10 • Toegankelijk voor gehandicapten

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 10 pers.) €1,10 • Scholieren €1
Rondleiding
NL, FR, EN na reservering
Andere nuttige informatie
Drop-off: Rue des Puits-L'eau • Parking voor bussen: Esplanade du Conseil de l'Europe.
Telefoon
069/22.20.45
Email
reservations@visittournai.be

Maandag : 09:00:00 - 17:30:00
Dinsdag : 09:00:00 - 17:30:00
Woensdag : 09:00:00 - 17:30:00
Donderdag : 09:00:00 - 17:30:00
Vrijdag : 09:00:00 - 17:30:00
Zaterdag : 09:30:00 - 12:30:00
Zondag : 09:30:00 - 12:30:00
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Met de trein (station op 800m van de Dienst voor Toerisme).
Per autosnelweg : A8/E429, E17, E42.
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