CRISTAL DISCOVERY - VAL SAINT LAMBERT



Station op 1000 m



Autoparking



Busparking
2 plaatsen


Maestro



Visa/MasterCard

Cristal Discovery laat u een uitzonderlijk erfgoed ontdekken en neemt u mee voor een verbazend bezoek in de wereld van het kristal. U
ontdekt ook het demonstratieatelier waar de meester-glasblazer aan het werk is.
In een voormalige cisterciënzer abdij ontdek de eeuwenoude geschiedenis van Val Saint Lambert via getuigenissen van voormalige
werknemers van de kristalfabriek.
Verken de wereld van het glas op een ludieke manier dankzij de 5 monumentale sculpturen die uw zintuigen aanspreken en laat u
meeslepen door een unieke, bijna 200 jaar oude vakkennnis, die geïllustreerd wordt door een uitzonderlijke verzameling van 250 stukken.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Het hele jaar: van dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 17 u - op zon- en feestdagen van 13 tot 17 u • Gesloten op maandag, op 24, 25,
31 december en 1 januari
Prijs
volwassenen €12 - 65+ €10 - kinderen (6-18) €8
Duur van het bezoek
2 u (aanpasbaar)

Informatie voor groepen

Prijs
volwassenen €10 - 65+ €8 - kinderen (6-18) €6
Rondleiding
Gids verplicht voor groepen (NL, FR, EN, DE, IT): €60 - 2 u - max. 25 pers.
Andere nuttige informatie
Gepersonaliseerde en thematische programma's op aanvraag (programma's Route van het Vuur).



80 Maximaal aantal personen 2 €



80 Maximaal aantal personen 15 € Ter plaatse



80 Maximaal aantal personen 5,5 €


Verantwoordelijke
Isabelle Mathy
Telefoon
043303620
Fax
043303640
Email
mathysabelle@gmail.com








T. 04/330.36.20
Esplanade du Val s/n - 4100 Seraing
F. 04/330.36.40
www.cristaldiscovery.be
info@cristaldiscovery.be
Facebook

GPS: N 50.59297 - E 5.48213; rue du Val, 245 in Seraing
Autosnelweg E42 afrit 2 Seraing en nadien N604 en N90 richting Huy, volg de aanwijzingen 'Val Saint-Lambert'
Met de trein: station Liège Guillemins en bus TEC 9 richting Huy - Halte Cristalleries
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