KABELBAAN VAN DE CITADEL VAN NAMEN



Station op 700 m



Autoparking



Busparking
3 plaatsen


Maestro



Honden toegelaten

Welkom aan boord van de nieuwe kabelbaan van de Citadel!
Alleen, met uw gezin, met vrienden: iedereen, klein en groot, is welkom aan boord van onze comfortabele en veilige cabines. Neem plaats
en ontdek het unieke uitzicht op de stad, de Citadel en de prachtige landschappen van Namen.
De kabelbaan overspant de Samber vanaf de Place Maurice Servais in de historische stadskern. Van hieruit vertrekt ze richting Citadel om
650 meter verder rustig voet aan grond te zetten op de Esplanade na een hoogteverschil van 103 meter te hebben bereikt. Een trip van ruim
3 minuten die u in alle comfort meeneemt naar een magische wereld tussen hemel en aarde.
Alle pareltjes van de stad op wandelafstand én binnen handbereik! Alle attracties en evenementen in Namen liggen vlak bij elkaar, of dat nu
boven op de Citadel of in het lager gelegen historische centrum is.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
1 april t.e.m. 30 september: elke dag van 10 tot 18 u • 1 oktober t.e.m. 31 maart: elke dag van 10 tot 17 u behalve op maandag,
25/12 en 1/01 • Verlengde uren zijn beschikbaar op schooldagen. Meer informatie op www.telepheriquedenamur.be
Prijs
volwassenen: enkel ticket €4,50 / heen en terug €6,50 • senioren, studenten: enkel ticket €3,50 / heen en terug €5 • kinderen (4-5
jaar), gehandicapten: enkel ticket €3 / heen en terug €4,50 • kinderen (0-3 jaar): gratis.
Duur van het bezoek
5 minuten.

Informatie voor groepen

Prijs
Tarieven van toepassing voor minimaal 15 personen • volwassenen: enkel ticket €4 / heen en terug €5,50 • senioren, studenten,
kinderen (> 4 jaar), gehandicapten: enkel ticket €3 / heen en terug €4,50 • kinderen (0-3 jaar): gratis.
Rondleiding
Reserveringen vooraf, ten minste 72 uur voor de gewenste datum, uitsluitend per e-mail aan groupes@telepheriquedenamur.be •
Parkeergelegenheid voor bussen bij het station Esplanade (Citadel).
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Toegang tot beide kabelbaanstations per auto, bus en fiets.
Gratis blauwe zone parkeerplaats (3 uur) naast het station Citadelle. Gratis 24-uurs parkeergelegenheid in de buurt.
Betalende privéparkings bij het station van Centre-ville.
Toegang voor PBM's met de lift in het station in het stadscentrum.
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