SLAGVELD VAN WATERLOO - MEMORIAAL WATERLOO 1815



Autoparking



Busparking
20 plaatsen


Maestro

Kom en ontdek dit herinneringscentrum van de Slag van Waterloo die elk jaar honderdduizenden bezoekers aantrekt uit alle delen van de
wereld.
Na een memorabele klim biedt de Heuvel met de Leeuw een uniek panorama van het slagveld.
Het Panorama is een immens fresco met een omtrek van 110 m en 12 m hoog, gerealiseerd in 1912.
Het dompelt u onder in het hart van de veldslag met een indrukwekkende klankband.
Het Memoriaal 1815 is ingegraven aan de voet van de Heuvel van de Leeuw en laat u één van de meest bewogen periodes van onze
geschiedenis beleven alsof u er bij was.
Met een soldaat van uw favoriet leger als gids, ontdekt u het mechanisme dat geleid heeft tot de slag.
Neem een duik in de veldslag met een multizintuiglijke ervaring, doorspekt met speciale effecten, uniek in Europa! Een immersief parcours
van 1815 m² met een verhalende scenografie, toegespitst op de ervaring van de veldslag.
De Hoeve van Hougoumont, de boerderij die de laatste authentieke getuige is van de slag van 18 juni 1815, toont een totaal nieuwe
scenografie: 4 expositiezalen en een verrassend multimediaspektakel.
NIEUW: elke dag in juli-augustus en van donderdag tot zondag van april tot oktober, wordt u ontvangen door een Franse soldaat in het
bivak, die u zal initiëren in het gebruik van wapens. Een korporaal-grenadier zal u inlijven in zijn soldatenschool en artilleristen laten u een
kanonschot beleven.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Het hele jaar, alle dagen • April, mei, juini: van 9.30 tot 18.30 u • Juli en augustus: van 9.30 tot 19.30 u • September en oktober: van
9.30 tot 18.30 u • Vanaf november t.e.m. maart: van 10.00 tot 17.30 u
Prijs
Memoriaal ticket (excl. animaties / evenementen): volwassenen €16 - 60+ €15 - kinderen (10-17) €8 • Pass 1815:
www.waterloo1815.be
Duur van het bezoek
Memoriaal ticket: 3.30 u

Informatie voor groepen

Prijs
(vanaf 20 pers.) Memoriaal ticket (excl. animaties / evenementen) volwassenen €13 - kinderen (<18) €6
Rondleiding
NL, FR, DE, EN - 1 u / €70 - 2 u / €90 - 3 u / €110 • Op voorhand reserveren: Tel. 02/385.19.12 - E-mail:
reservations@waterloo1815.be



In de nabijheid
Verantwoordelijke
Dominique Goldfeld
Telefoon
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T. 02/385.19.12
Route du Lion 1815 - 1420 Braine-l’Alleud
www.waterloo1815.be
info@waterloo1815.be
Facebook

Met de wagen: RO afrit 25 • Met de trein: lijn Brussel-Charleroi, station Braine-l'Alleud
Bus 365 vanuit het centrum van Brussel (lijn Brussel-Charleroi)
Bus W vanuit het station Braine-l'Alleud
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