LIGNY 1815 MUSEUM



Station op 1200 m



Autoparking



Busparking
3 plaatsen


Maestro

Ligny, de naam van dit stadje in de provincie Namen (fusiegemeente Sombreffe) staat op alle monumenten die gewijd zijn aan de glorietijd
van Napoleon, van de hoogtes van Ajaccio tot de Arc de Triomphe in Parijs.
Ligny was immers het toneel van de laatste overwinning van Napoleon, op 16 juni 1815.
Het Ligny 1815 Museum is ondergebracht in een oude boerderij die als infirmerie werd gebruikt op de avond van de veldslag.
Het museum ligt in het hart van een slagveld met een breedte van 7 km, waarop 150.000 mannen een verbeten gevecht leverden. Het
neemt u mee voor een reis door de tijd, naar de dag van de befaamde veldslag, iets meer dan 200 jaar geleden.
Wapens, mannequins, situatieschetsen, interactieve kaarten, digitale gidsen... het is een uitnodiging voor alle soorten publiek: jongeren,
gezinnen, scholen, liefhebbers van geschiedenis of gewoon nieuwsgierige mensen!
Er is ook een ruimte gewijd aan 'de andere veldslag van 16 juni 1815', namelijk de slag van Les Quatre Bras waarbij het Franse leger van
Maarschalk Ney geconfronteerd werd met de geallieerde troepen van de Hertog van Wellington. Hier wacht u een uitzonderlijke verzameling
op het thema van het Britse leger.
Verleng uw dagje uit in het restaurant van het museum, La Grange 1815.
U ontdekt er een kaart met regionale gerechten en u kunt zelfs de 'assiette du grognard' bestellen. (Een grognard was een gardesoldaat in
het leger van Napoleon.)
Op het slagveld zelf volgt u de paden van de Geschiedenis.
Neem deel aan de 'Napoléoniennes de Ligny 1815', een evenement dat elk eerste weekend van juni plaatsvindt
Voor uw conferenties, zakelijke meetings, schoolateliers biedt de Général Gérard zaal een volledige uitrusting.
De +
Souvenirwinkel, hapje eten. Grote parking. Station op minder dan 1 km. Abdij van Villers-la-Ville op 12 km,
Slagveld van Waterloo op 25 km. Restaurant van het museum: La Grange 1815 (tel. 071/88.50.18).
Toeristentreintje mits reservatie (tel. 0477/47.38.71).

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van 1/04 tot 15/11: op woensdag, donderdag, vrijdag van 13 tot 17 u - op zaterdag, zondag en feestdagen van 11 tot 17 u
De Napoleondagen in Ligny : historische wedersamenstelling, parade, keizerlijk concert, authentiek ambachtswerk, animaties voor
kinderen.
Prijs
volwassenen €6 - 60+ / studenten (met de kaart) €5 - kinderen (6-11) €3 - kinderen (<6) gratis
Duur van het bezoek
1 u • Restaurant ter plaatse

Informatie voor groepen

Prijs
(+ 15 pers.) €4/pers.
Rondleiding
NL / FR of EN na reservatie
Andere nuttige informatie
Maaltijd in het museumrestaurant "La Grange 1815"
Bezoek aan het slagveld met toeristentreintje



60 Maximaal aantal personen 3 €



70 Maximaal aantal personen 20 € Ter plaatse



40 Maximaal aantal personen 5 €
Verantwoordelijke
Histace - Benoît
Telefoon
071/81.83.13
Email
tourisme.ligny@gmail.com








T. 071/81.83.13
VVV-kantoor
Rue Pont Piraux 23 - 5140 Ligny
www.ligny1815.be
tourisme.ligny@gmail.com
Facebook

Station op minder dan 1 km • Autosnelweg E42 afrit Sambreville.
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