ABDIJ VAN AULNE



Autoparking



Busparking
4 plaatsen

Zin in een rustige wandeling in een prestigieuze omgeving?
Daar leent de Abdij van Aulne zich uitstekend toe.
Een wandelzone is toegankelijk dankzij de aanleg van een landschapstuin met verschillende soorten bloemen. Langs het parcours
staan didactische borden die de bezoeker onderdompelen in de rijke geschiedenis van de abdij.
Om uw dag af te sluiten kunt u voor een natje en een droogje terecht in de vele etablissementen en de minigolf vlakbij de abdij. Het hele jaar
worden er rond de abdij kleurrijke evenementen georganiseerd.
Wij verwijzen onder meer naar de 'Juillet Musical d'Aulne' met promenadeconcerten op de zondagnamiddagen van juli.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Tem 15.11 van 13u tot 16u
Van 1/04 tot 30/09: van woensdag tot zondag 13 tot 18 u • Juli en augustus: elke dag van 10 tot 18 u (laatste toegang 1 uur voor
sluiting)
Prijs
volwassenen €4 - 65+ / studenten (12-18) €3 - kinderen (<12) vergezeld: gratis
Digitaal bezoek: forfaitaire toeslag van €7 voor 6 spelers max.
Rondleiding
Rondleiding enkel in FR om 15 u 's zondags in juli en augustus (duur 1.15 u) • Prijs: volwassenen €7 - 65+ €6 - studenten (12-18)
€3
Duur van het bezoek
Vrij bezoek: 45 min.

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 10:00 - 17:00
Dinsdag 10:00 - 17:00
Woensdag 10:00 - 17:00
Donderdag 10:00 - 17:00
Vrijdag 10:00 - 17:00
Zaterdag 10:00 - 17:00
Zondag 10:00 - 17:00
Rondleiding
Rondleiding of animatie kan het hele jaar op reservering (FR, NL, EN): vanaf €8/pers. • Combineer het bezoek aan de Abdij met
andere toeristische sites in Thuin en omgeving.



In de nabijheid
Verantwoordelijke
Carine BARBENCON
Telefoon
071/595454
Fax
071/595453
Email
thuin@thuintourisme.be
Association NL

Beschrijving
Het Dal van de vrede ! U zult deze naam juist vinden zodra u binnen de indrukwekkende ruines zult stappen. Zuigt u vol met deze
ambiance !
Duur
60 minuten

Capaciteit
25 om 300 personen
Prijs
4€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
50 personen
CE

Beschrijving
Ontdek op een bijzondere manier, met uitdagingen en raadsels, de Abdij van Aulne! Aan het einde van het spel krijg je de foto’s en
de video’s om je de beste momenten te herinneren!
Duur
120 minuten
Capaciteit
15 om 50 personen
Prijs
8€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
25 €
Aantal personen per gids
50 personen








T. 071/55.49.28
Rue Vandervelde 290 - 6534 Thuin (Gozée)
F. 071/59.54.53
www.abbayedaulne.be
thuin@thuintourisme.be
Facebook

Snelweg A54 Brussel-Charleroi, richting Montigny-le-Tilleul; aangegeven met pijlen
E42 Namur-Charleroi-Mons; na km 89 de rondweg R3 nemen, richting Montigny-le-Tilleul.
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