KASTEEL VAN LAVAUX-STE-ANNE



Autoparking



Busparking
6 plaatsen


Maestro



Visa/MasterCard



Honden toegelaten

Een militaire versterking die een historisch gebouw werd en een toevlucht voor de natuur;
de geschiedenis van het Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne verliep nogal wispelturig.
Kom zijn geschiedenis en zijn musea ontdekken: het leven van de heren tijdens de renaissance, het plattelandsleven in de Famenne in de
19e en het begin van de 20e eeuw, en het natuurmuseum (vatbaar voor wijzigingen in geval van evenementen).
Die kleintjes worden verkleed als prinses of ridder en beleven hun eigen avontuur!
Neem vervolgens een duik in de wereld van de typische fauna en flora van de Famenne in de ecologische zone, een vredige wandeling
langs de vijvers.
Het Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne, een belangrijk erfgoed van Wallonië.
Gratis parking.
Organisatie van evenementen in de zalen van de kasteelhoeve. Meer informatie: www.chateau-lavaux.com

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van 10 tot 18 u (laatste toegang om 16.45 u) • Het hele jaar van woensdag t/m zondag - Dagelijks van 1/06 t/m 30/09 en ook tijdens
de Belgische schoolvakanties: Carnaval, Pasen, Allerheiligen en Kerstmis (behalve op 24, 25, 31/12 en 1/01).
Prijs
volwassenen €8 - 60+ / studenten €7 - kinderen €5
Duur van het bezoek
1.30 u

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 0:00 - 0:00
Dinsdag 0:00 - 0:00
Woensdag 10:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 10:00 - 18:00
Zondag 10:00 - 18:00
Prijs
volwassenen €7,50 - 60+ / studenten €6,50 - kinderen €4,50
Rondleiding
NL, FR, EN op reservering: + €40 per gids - Bezoek van 1 u



75 Maximaal aantal personen 18 € In de nabijheid




18 Maximaal aantal personen
Telefoon
084/38 83 62
Fax
084/38 73 02
Email
info@chateau-lavaux.com
Association NL

Duur
75 minuten
Capaciteit
15 om 90 personen
Prijs
40 €
Gratis deelnames
gratuit pour accompagnateur et chauffeur
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
40 €
Aantal personen per gids
40 personen








T. 084/38.83.62
Rue du Château 8 - 5580 Lavaux-Sainte-Anne
F. 084/38.73.02
www.chateau-lavaux.com
info@chateau-lavaux.com
Facebook
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