ABDIJ VAN VILLERS



Station op 1200 m


Maestro



Visa/MasterCard



Autoparking



Busparking
6 plaatsen



Honden toegelaten

De Abdij van Villers-la-Ville is een historische en toeristische topbezienswaardigheid in België.Dit religieuze erfgoed ligt in Waals-Brabant,
op nauwelijks 30 km van Brussel.
Deze tijdloze site is een van de meest volledige van Europa, een echo van 900 jaar geschiedenis en kennis op alle domeinen: architectuur,
dagelijks leven, waterbeheersing,...
Ontdek het bezoekerscentrum, de winkel, de producten van de Abdij en het bezoekersparcours! Bezoek met een interactieve tablet en
wandeling in de 5 verschillende tuinen voor een moment van ontspanning en plezier.
Toegang voor personen met beperkte mobiliteit (parking en toilet zijn voorzien).
Restaurants in de nabijheid.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van 1/04 tot 31/10: van 10 tot 18 u • Van 1/11 tot 31/03: van 10 tot 17 u • Gesloten op 24, 25, 31/12 en 1/01
Prijs
(Bezoekplan en tuinen inbegrepen): volwassenen €9 - 60+ / studenten €7 - kinderen (6-12) €4 - kinderen (<6) gratis
Rondleiding
Interactieve tablet of audiogids (NL, FR, EN, DE)
Duur van het bezoek
+-1 u

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 10:00 - 18:00
Dinsdag 10:00 - 18:00
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.) Vrij bezoek : volwassenen €8 - 60+ / studenten €6 - kinderen (6-12) €3,50
Rondleiding
Traditioneel bezoek in het NL, FR, EN, DE - 1.30 u (min. 15 personen): volwassenen / 60+ / studenten: €12 - kinderen (6-12) €6
Andere nuttige informatie
Animaties en workshops op aanvraag.



Ter plaatse of in de omgeving



15 Maximaal aantal personen Inbegrepen bij de toegangsprijs van de abdij
Verantwoordelijke
Accueil
Telefoon
071/880.980
Email
info@villers.be
Association NL

Beschrijving
Een traditioneel bezoek dat 900 jaar geschiedenis van de Abdij belicht, de verschillende architectuurstijlen en het dagelijkse leven
van de monniken Bekijk onze uitgebreide selectie van de bezoeken aan onze site www.villers.be.

Duur
90 minuten
Capaciteit
15 om 60 personen
Prijs
8€
Gratis deelnames
De buschauffeur of de gids bij de groep op vrij bezoek.
Beschikbare talen
FR;NL;EN;DE
Prijs van de rondleiding
12 €
Aantal personen per gids
25 personen









T. 071/88.09.80
Ingang van de abdij (gebouw tegenover de parkeerplaats)
Rue de l'Abbaye 55 - 1495 Villers-la-Ville
F. 071/87.84.40
www.villers.be
info@villers.be
Facebook

E411 (Brussel-Namur) afrit 9 Corroy-le-Grand, N25 afrit Villers-la-Ville.
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