BRÛLY-DE-PESCHE 1940



Autoparking



Busparking
4 plaatsen


Maestro

Het kleine dorpje Brûly-de-Pesche, een herinneringssite, werd op 22 mei 1940 gekozen om het hoofdkwartier van Hitler onder te brengen.
Via een maquette, films en voorwerpen uit die tijd en dankzij interactieve tablets, kunnen bezoekers zich een idee vormen hoe de
dorpelingen de bezetting hebben beleefd.
De scenografie die volledig gemoderniseerd werd, laat toe de entourage en zelfs de intimiteit van de Führer te ontdekken tijdens zijn verblijf
in Brûly-de-Pesche.
In het centrum van het dorp Brûly-de-Pesche en in het park zijn ook informatieborden geplaatst.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Rondleidingen tussen 10.30 en 14.45 u (laatste bezoek): van 13 t.e.m. 28 februari (7d/7) - van 1 maart t.e.m. 28 april (weekends) op 11-12 mei, van 18 t.e.m. 21 mei, van 25 t.e.m. 28 mei (van dinsdag tot vrijdag) - september (dinsdag tot vrijdag)
- op 2-3 en 9-10 oktober - van 11 oktober t.e.m. 7 november + 11-12-13-14 november.
Rondleidingen tussen 10.30 en 16.00 u. (laatste bezoek): van 29 maart t.e.m. 9 mei (7d/7) - van 13 t.e.m. 16 mei, van 22 t.e.m. 24
mei, op 29-30 mei - Juni en september (weekends).
JULI en AUGUSTUS: 7d/7. Rondleidingen tussen 10.00 en 17.00 u. (laatste bezoek).
Enkel mits reservatie, min. 10 pers.: - van 1 t.e.m. 26 maart (maandag tot vrijdag)
- van 1 t.e.m. 30 juni - van 1 t.e.m. 8 oktober (dinsdag tot vrijdag)
Detail v/h uurrooster op www.bdp1940.be
Prijs
volwassenen €6 - 60+ €5,50 - kinderen (8-12) €4
Combinatie met de Grotten van Neptunus (enkel mits reservatie via Dienst voor Toerisme Couvin): volwassenen €12.50 - kinderen
(8-12) €7
Duur van het bezoek
1 uur

Informatie voor groepen

Prijs
volwassenen €5,50 - 60+ €5 - kinderen (8-12) €3,50
Rondleiding
(enkel mits reservatie) Rondleidingen voor school- en andere groepen
Andere nuttige informatie
Schoolverblijven (3 dagen): primair en secondair "Herinneringsklassen".
Verantwoordelijke
Myriam Lanckmans
Telefoon
060/37.80.38
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