GLASMUSEUM



Autoparking



Busparking
3 plaatsen

Een volledig overzicht van de wereld van de glasblazer in licht en kleur.
Dit museum is een van de weinige musea die een boeiende reis aanbieden doorheen de geschiedenis van het glas, van de oorsprong van
het glas tot vandaag, van het kunstglasblazen naar de glasindustrie, van Egyptische flesjes naar hedendaagse sculpturen, van
smeltkroezen naar de blaaspijp van de glasblazer.
De werkplaats verwelkomt de bezoekers voor demonstraties. Het vuur, het blazen, de kleur bezorgen hen een zeldzaam moment van
magie en technisch vakmanschap.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12.30 en van 13 tot 17 u - Zaterdag en zondag van 10 tot 12.30 en van 13 tot 18 u • Jaarlijkse sluiting
tijdens de kerstvakanties.
Prijs
Toegang tot de hele site van Le Bois du Cazier: volwassenen €8 - 60+ €7 - kinderen / studenten €4,50 - kinderen (<6) gratis
Duur van het bezoek
1u

Informatie voor groepen

Rondleiding
Rondleidingen (NL, FR, EN): €50 tijdens de week of €65 tijdens het weekend • Bezoek voor secundair en hoger onderwijs: €25
• Animatie voor het primair: €1,25/kind (Bekijk ons educatief aanbod) • Bezoeken en animaties enkel op reservering (Tel.
0496/59.92.14 of 071/29.89.30).


4€



60 Maximaal aantal personen 19 € Ter plaatse
Telefoon
071 29 89 30
Email
mdv@charleroi.be

Maandag : Gesloten
Dinsdag : 09:00:00 - 12:30:00
Woensdag : 09:00:00 - 12:30:00
Donderdag : 09:00:00 - 12:30:00
Vrijdag : 09:00:00 - 12:30:00
Zaterdag : 10:00:00 - 12:30:00
Zondag : 10:00:00 - 12:30:00








T. 0496/59.92.14
Bois du Cazier, Rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle
F. 071/86.22.68
www.charleroi-museum.be
mdv@charleroi.be
Facebook

Met de auto via A54 of R3, A503 nemen, afrit 34 Marcinelle • Met openbaar vervoer: trein tot Charleroi Sud en bus TEC.
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