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De Citadel van Namen en haar ongelooflijke
ondergrondse netwerk
Van maandag 01 januari 2018 tot maandag 31 december 2018.
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Napoleon noemde het al de 'mierrennest van Europa'
vanwege het imposante ondergrondse netwerk. De Citadel
van Namen opent 500 meter volledig gerestaureerde
galerijen. Van nu af aan wordt de bezoeker uitgenodigd voor
een meeslepend bezoek, met klank- en lichtspel, in het
binnenste van de Citadel.
De nieuwe rondleiding benadrukt niet alleen het historische
aspect, maar laat ook het belang zien van het werk dat is
verricht om zo'n netwerk te creëren. De uitleg van de gids wordt
versterkt door 3D-animaties, projecties en geluidseffecten.

De schildpad van Jan Fabre
Ze prijkt sinds 2015 op de Citadel van Namen en kijkt uit over le
Grognon: de schildpad van Jan Fabre. Dit bronzen
werk werd geadopteerd door de inwoners van Namen en maakt nu
deel uit van het landschap. En toeristen genieten ervan tijdens hun
bezoek aan de Citadel.

Bezoekerscentrum Terra Nova
De Citadel van Namen bevindt zich in 80 ha groen gebied vlak bij
het stadscentrum en biedt een prachtig zicht op Namen en de
Maasvallei. In de oude kazerne van Terra Nova geeft het

Bezoekerscentrum 2000 jaar stedelijke en militaire geschiedenis van
Europa weer aan de hand van de geschiedenis van Namen en zijn
citadel. Zo krijgen we een beeld van de samenlevingen van gisteren,
vandaag en morgen.
Je kan het Centrum vrij bezoeken of met een gids.

De Citadelle Pass, 1 ticket voor 3 bezoeken
Geniet volop van je bezoek aan dit prachtige stukje Belgisch erfgoed
dankzij de Citadelle Pass!
Je voordeel: 3 bezoeken voor € 11/p. (volwassenentarief)
Inbegrepen:
Rondleiding in een treintje met uitleg
Bezoek aan de ondergrondse gangen
Vrij bezoek aan het bezoekerscentrum Terra Nova.
Bezoeken in het Frans, Nederlands en Engels.
Kinderen jonger dan 6 jaar: gratis

Plan je bezoek
Groepen dagelijks, op reservatie.
Toegankelijkheid
De Terra Nova site is toegankelijk voor personen met beperkte
mobiliteit.
Shuttle
Maak gebruik van de toeristische shuttle die je van het centrum van
Namen naar de citadel brengt.
Haltes aan het station en Place de l'Ange (Place de l'Ange niet op
zaterdag).
Heen-en-terug € 2 (geen toeristische uitleg).

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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