BAUGNEZ 44 HISTORICAL CENTER



Autoparking



Busparking
2 plaatsen


Maestro



Visa/MasterCard

Op 17 december 1944 vermoordde Kampfgruppe Peiper 84 Amerikaanse krijgsgevangenen. Om de herinnering aan deze 'slachting van
Malmedy' te vereeuwigen, werd het museum Baugnez 44 op de historische plaats opgericht.
Het historisch centrum van de Slag om de Ardennen opende zijn deuren in 2007. Het wordt nu beschouwd als een van de mooiste musea
rond de Slag om de Ardennen.
De verschillende grote operaties worden er uitgelegd, er zijn 16 scènes uitgebeeld en er staan 120 uitstalkasten met vaak unieke
voorwerpen die verband hebben met de moordpartij.
Er wordt ook een nooit eerder vertoonde archieffilm van 25 minuten geprojecteerd en twee klank- en lichtzalen dompelen u onder in de
winter van 1944.
Dit is een van de meest kwaliteitsvolle verzamelingen van Europa. Er wacht je een unieke en onvergetelijke ervaring. Niet te missen!
Toegankelijk voor personen met verminderde mobiliteit.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van 10 tot 18 u (laatste toegang om 17.15 u) • Gesloten op maandag en dinsdag, behalve op feestdagen en tijdens de
schoolvakantie • In januari: open van 1 t/m 5 en weekends • Gesloten van 16 t/m 24/03, van 30/11 t/m 8/12 en op 25/12
Prijs
volwassenen €8,50 - kinderen (8-12) €7
Rondleiding
Audiogids gratis (NL, FR, EN, DE)
Duur van het bezoek
1.15 u

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 0:00 - 0:00
Dinsdag 0:00 - 0:00
Woensdag 10:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 10:00 - 18:00
Zondag 10:00 - 18:00
Prijs
volwassenen €7,50 - kinderen €6 • Scholen: €4/kind (+ €1 indien audiogids gewenst)
Rondleiding
NL, FR, EN, DE (+ €60).
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