BASTOGNE WAR MUSEUM



Autoparking



Busparking
10 plaatsen


Maestro

Bastogne War Museum, dit unieke herinneringscentrum is gewijd aan de Tweede Wereldoorlog met een focus op de Slag om de Ardennen.
Het biedt de bezoeker een meeslepende, multisensoriële ervaring dankzij decors, getuigenissen, multimedia-installaties en films. Dit alles
roept bij de bezoeker bepaalde emoties op om aan te tonen dat deze geschiedenis ook hem persoonlijk aangaat.
U maakt kennis met de vier personages die u gedurende uw bezoek zullen begeleiden: een Amerikaans korporaal van de 101e Airbornedivisie, een Duitse luitenant van de 26e Volksgrenardier-divisie, een Duitse luitenant van de 26e Volksgrenardier-divisie en een 13-jarige
leerling uit Bastenaken.
Voor het jonge publiek is er een specifiek parcours uitgewerkt met speciale, interactieve modules. Aan scholen en groepen jongeren bieden
wij op maat gemaakte, geanimeerde bezoeken aan.
Op een steenworp van het museum ligt het Mardasson monument. Dit is een belangrijke herinneringsplaats met een crypte versierd door
Fernand Léger. Hij is een van de belangrijkste Franse schilders van de 20e eeuw.
Het Bastogne War Museum is uitgegroeid tot de grootste toeristische attractie van de Provincie Luxemburg.
Cafetaria - Terras - Shop - Ruime parking.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
(Laatste toegang : 2u voor sluitingstijd) Open: • Van 5 februari t.e.m. 14 maart: van dinsdag tot zondag 9.30 tot 18 u. Open op
maandag tijdens de Belgische schoolvakanties • Van 15 maart t.e.m. 15 november: elke dag, ook op feestdagen 9.30 tot 18 u (in juli
en augustus: 9.30 tot 19 u) • Van 16 november 2021 t.e.m. 9 januari 2022: van dinsdag tot zondag 9.30 tot 18 u. Open op maandag
tijdens de Belgische schoolvakanties en op feestdagen. Gesloten op 25/12 en 1/01. Open op 24/12 en 31/12 tot 17u (laatste toegang
om 15 u).
Prijs
volwassenen €16 - 65+ €13 - studenten / gehandicapten €10 - kinderen (6-18) €8,50
Familie package (2 volwassenen + 2 kinderen) €42 (+ €7 per extra kind)
Rondleiding
Audiogids, inbegrepen in de prijs (NL, FR, EN, DE) • Cafetaria en museumshop
Duur van het bezoek
2u

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 20 pers.) volwassenen - 65+: €12 • School- en jongerengroepen: €7
Rondleiding
Mits reservatie, ook voor koffie-onthaal en lunch.



200 Maximaal aantal personen 4 €



120 Maximaal aantal personen 16 € Ter plaatse



120 Maximaal aantal personen 4,5 €



120 Maximaal aantal personen Picknick is toegestaan mits consumptie ter plaatse
Verantwoordelijke
Emilie Derom
Telefoon
061210220
Email
info@bastognewarmuseum.be
Association NL

Beschrijving
Groepen (vanaf 20 personen) genieten van een voordeeltarief. Vanaf 2020 bedraagt de inkom €12 per persoon, in plaats van het
volle tarief van €16. Het volledig audiogeleide parcours bevat ook drie meeslepende spektakels, « scénovisions ».
Duur
120 minuten
Capaciteit
20 om 45 personen
Prijs
12 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN;DE







T. 061/210.220
Colline du Mardasson 5 - 6600 Bastogne
www.bastognewarmuseum.be
info@bastognewarmuseum.be
Facebook
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