GROEPSAANBOD
Bezoek met uw groep het Museum aan de IJzer en geniet
van ons voordelig nieuw aanbod. U betaalt €8,- per persoon en deze prijs omvat de inkom, een gegidste rondgang van anderhalf tot twee uur en een ontvangstkoffie.
• april – september : 9h00 – 18h00
avril – septembre : 9h00 – 18h00
• oktober – maart : 9h00 – 17h00
octobre – mars : 9h00 – 17h00
• weekends & feestdagen open vanaf 10h00
weekends & jours fériés ouvert à partir de 10h00
• laatste toegang één uur voor sluitingstijd
dernier accès une heure avant fermeture

Het mag nog ietsje meer zijn? Voor €11,- per persoon
krijgt u extra een Diksmuidse IJzerbol geserveerd bij de
ontvangstkoffie!
Inschrijven kan via
reservaties@aandeijzer.be
of telefonisch op 051 50 02 86
Aanbod enkel geldig voor groepen
vanaf 20 personen.

• 24/12 – 26/12 & 31/12 – 02/01
+ 3 weken na de Kerstvakantie
+ 3 semaines après les vacances de Noêl

NIEUW

+18
≥ 20p

AANBOD VOOR GEZINNEN
De westhoek KD’s Jaek en Nink beleven het ene
avontuur na het andere in de Westhoek.
Ook in ons Museum aan de IJzer willen ze een mysterie
oplossen, een verborgen geheime code heeft hen heel
nieuwsgierig gemaakt.

7-17

-7

€ 8,00

€ 2,50 Gratis / Gratuit

€ 6,00

€ 2,50 Gratis / Gratuit

€ 4,00

€ 2,50 Gratis / Gratuit

Gidsbeurt / 2 uur / € 60,00
Prijzen geldig tot 31/08/2019. Wijzigingen op www.aandeijzer.be

For all details about this museum in English,
please visit our website www.aandeijzer.be

‘Het geheim van de IJzertoren’ is een ontdekkingstocht
voor kinderen van 8 t.e.m. 12 jaar. Aan de hand van leuke
opdrachten, denken
en doen, leren ze het
verhaal van de Eerste
Wereldoorlog aan
het IJzerfront en
raakt het geheim van
de IJzertoren ook
opgehelderd.

Alle Informationen zum Museum auf Deutsch
finden Sie auf unserer Website www.aandijzer.be
Raadpleeg onze website
www.aandeijzer.be
voor onze aanbiedingen en promoties
voor groepen en scholen
voor families en gezinnen
voor bedrijven en verenigingen
Consultez notre site web
www.aandeijzer.be
pour nos offres et nos promotions
pour groupes et écoles
pour familles et individuels
pour entreprises et associations

Onze partners

MUSEUM AAN DE IJZER
IJzerdijk 49 - 8600 Diksmuide
t +32 (0)51 50 02 86 - info@aandeijzer.be

www.aandeijzer.be
uniek panorama
boeiend museum over oorlog & vrede
panorama unique
musée fascinant sur la guerre et la paix

• Uniek panorama over de hele WO I-frontstreek
• Dakterras op 84 meter hoogte
• Midden in de Westhoek
• Ideaal startpunt voor je fiets- en wandeltocht
• Erkende Europese vredessite op symbolische plek
• 22 verdiepingen tellend museum WO I
in de monumentale toren

• Panorama unique sur le front
de la Première Guerre mondiale

• Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding

• Terrasse sur le toit à une hauteur de 84 mètres

• Boeiende tijdelijke expo’s

• Au milieu de la région “Westhoek”

• Sterk educatief aanbod, ook voor scholen

• Point de départ pour votre randonnée à vélo et à pied

• Begeleiding door erkende streekgidsen

• Site de paix européen reconnu, sur un lieu symbolique

• Geschikt voor Business-meetings

• Musée de 22 étages à l’intérieur de la tour

(B2B-faciliteiten inclusief cateringopties)
• Arrangementen op maat

monumentale
• Histoire de l’émancipation flamande

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN 2019

• Expositions temporaires captivantes

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 2019

• Offre éducative, également pour les écoles

• De Belgische Soldaat - Le Soldat Belge

• Guides régionaux qualifiés
• Convenant aux réunions
(salles de réunion et opportunités de restauration)
• Forfaits pour groupes sur mesure

• De IJzer, onze laatste hoop - Tenir Dixmude
• Wanneer de Dood uit de Hemel kwam
Quand la Mort vint du Ciel

