MUDIA - KUNST ANDERS BELEVEN



Autoparking



Busparking
2 plaatsen


Maestro



Visa/MasterCard

Mudia - Didactisch kunstmuseum. Zijn prioriteit: zich amuseren in het museum!
Meer dan 300 originele en internationale kunstwerken, van de gotische tijden en de renaissance tot de hedendaagse periode, bieden een
uniek overzicht van de geschiedenis van de kunst: Veronese, Brueghel, Rodin, Spilliaert, Wouters, Picasso, Modigliani, Giacometti,
Magritte, Hergé, Franquin, Geluck, enz.
Getrouw aan zijn slogan "L'art autrement" (kunst anders bekeken), laat MUDIA je al spelend bijleren over kunst.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Het hele jaar van 10 tot 18 u: van woensdag t/m zondag (alle dagen tijdens de schoolvakanties) • Op 25/12 en 1/01 gesloten
Prijs
volwassenen €12 - studenten (18-25) €8 - enfants (6-17) €6 - kinderen (3-5) €4 - kinderen (<3) gratis • Family Deal (2 volwassenen
+ 2 kinderen) €30
Rondleiding
Audiogids (NL, FR, EN, DE): €3
Duur van het bezoek
2u

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
(min. 15 pers.) volwassenen €10 - studenten (18-25) €7 - enfants (6-17) €5 - kinderen (3-5) €3
Rondleiding
aangepast aan de leeftijd van het publiek: mits reservatie, max. 20 pers. - duur: 1.30u - €75 op weekdagen of €90 in het weekend (+
toegangsticket).



35 Maximaal aantal personen 8 €



28 Maximaal aantal personen 30 € Ter plaatse



35 Maximaal aantal personen 7,5 €
Telefoon
061511196
Email
info@mudia.be
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