MANHAY HISTORY 44 MUSEUM



Autoparking



Busparking
5 plaatsen


Maestro

Museum dat in een gebied met een omtrek van 25 km verhaalt over de Slag van Manhay die plaats vond van 19 december 44 tot de
bevrijding op 7 januari 45 .
In het museum vind je een kwaliteitsvolle verzameling met volledige uitrustingen van Amerikaanse veteranen die in Manhay hebben
gevochten en authentieke objecten van burgers die deze periode hebben geleefd, zoals twee beelden uit het dorp Odeigne dat 4 km
verderop ligt.
Om al je zintuigen te betrekken, is er een enscenering met reële decors op schaal, en verder ontdek je documenten, foto's en multimedia
met de vertoning van een nieuwe film.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Het hele jaar: dagelijks van 10 tot 18 u • Op dinsdag gesloten behalve in juli en augustus.
Prijs
volwassenen €7,50 - kinderen (8-12) €3
Duur van het bezoek
1u

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 10 pers.) volwassenen €6 • schoolgroepen: €3
Rondleiding
Rondleiding (NL, FR, EN) na reservatie vanaf 10 personen: €6.



15 Maximaal aantal personen 1 €



25 Maximaal aantal personen 20 € In de nabijheid



15 Maximaal aantal personen toegang tot de picknick heeft bij voorkeur bossen om ter plaatse te consumeren
Verantwoordelijke
DALRUE
Telefoon
086434671
Email
manhayhistory44museum@outlook.com
Association NL

Beschrijving
Het museum begint met de inscheping van de 75e infanterietroepen van New York naar Engeland.Het dorp Bra sur Lienne is het
startpunt op 19 december gevechten tot 7 januari 1945 met de release van Odeigne.on vertelt de geschiedenis van de 2.3 en 7
gepantserde ons. 75 ons, 83 ons, 84 ons in infanterie.
Duur
90 minuten
Capaciteit
25 om 50 personen
Prijs
6€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
6€
Aantal personen per gids
25 personen







T. 086/43.46.71
Voie Habotte 2 - 6960 Grandmenil
www.mhm44.be
manhayhistory44museum@outlook.com
Facebook

GPS-coördinaten 50.290332 5.660419.
Het museum bevindt zich in de deelgemeente Grandmenil van Manhay.
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