HALLEPOORT (KMKG)
Bereken uw route



Station op 1000 m : Bruxelles-Midi



2,3,4,6 Porte de Hal / Hallepoort

Van de duizenden personen die dagelijks de poort van de tweede omwalling van Brussel -op de kleine ring tussen het Louizaplein en het
Zuidstation- passeren, kennen slechts weinigen het bewogen verleden ervan. Dit feeërieke monument van meer dan 600 jaar oud is de
opvallendste getuige van het middeleeuwse verleden van de stad. In de Hallepoort is een permanente presentatie gewijd aan de verdediging
van de stad Brussel tijdens de middeleeuwen.
Beklim de 169 trappen van de Hallepoort en geniet vanop de top van het gebouw van het mooie panorama op Brussel. Neem daarenboven
een duizelingwekkende duik naar het midden van de 16de eeuw en ontdek in de virtuele verrekijkers hoe de schilder Pieter Bruegel de stad
Brussel heeft gezien.
Tentoonstelling 'Magical Theatres' tot en met 4.12.2022.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van maandag tot donderdag: 9.30 - 17 u • Zaterdag en zondag: 10 - 17 u
Gesloten op vrijdag, 1/05, 1/11, 11/11, 25/12 en 1/01.
Prijs
(audiogids, tentoonstelling, panorama en permanente collectie inbegrepen): volwassenen €10 • 65+ €8 • kinderen en studenten (018 jaar) gratis
Duur van het bezoek
1.30 u (Audiogids)

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 15 pers.) €18 • kinderen en studenten (0-18 jaar) gratis
Rondleiding
NL/ FR op aanvraag (Tel. 02/741.73.02).
Telefoon
02 741 73 02
Email
reservations@kmkg-mrah.be
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Trein: station Brussel Zuid • Metro: lijn 2 - halte Hallepoort
Bus: 27,48, 134, 136, 137, 365, W - halte Hallepoort • Tram: 3, 4, 51 - halte Hallepoort
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