Het Clockarium Museum

Voorwaarden geleide bezoeken
Het museum is iedere dag op afspraak te bezoeken en stelt u meerdere bezoekformules voor.
Voor het welzijn van de bezoekers raden wij aan het aantal van 16 personen per gids niet te overschrijden
waarbij een maximumaantal van 3 groepen tegelijk kunnen circuleren. Het tarief wordt beslist bij reservatie.
Opgelet: drie verdiepingen zonder lift !

Bezoekformule /overdag
Gewoon bezoek: – normaal tarief
– Tarief in optie
Bezoek + Drank
Bezoek + Tea Time
Bezoek + Verrassingsbrood
VIP – Bezoek (met champagne)
Theatrale animatie in het Frans
"Madame reçoit!"
Nocturne (na 18u)

per
persoon
5€
12 €
10 €
15 €
18 €
25 €

per
gids
60 €
0€
60 €
60 €
60 €
60 €

minimum
Supplement
10 personen
8 personen
10 personen
10 personen
10 personen
4 personen
75€
50% toevoegen

Voorschot: 50% op de totaal te betalen prijs.
Gewoon bezoek : geleid bezoek (ongeveer 1u15). Het tarief wordt gevraagd te kiezen bij reservatie.
Bezoek + drank: geleid bezoek afgesloten met een drankje (thee/koffie/of cider en fruitsap).
Bezoek + Tea Time : geleid bezoek afgesloten met een vieruurtje (thee/koffie/stuk taart).
Bezoek + Verrrassingsbrood: geleid bezoek afgesloten met een verrassingsbrood (thee/koffie/sandwiches).
VIP‐ Bezoek : geleid bezoek afgesloten met aperitief (champagne).
Theatrale animatie in het Frans "Madame reçoit!" : origineel museumconcept speciaal uitgedacht en
voorgesteld door een Franstalige toneelspeelster‐kunsthistorica, Mevrouw Véronique Van Cutsem
(+/‐30 minuten gevolgd door een gewoon bezoek van 45’ tot 1u).
Nocturne: Avondevenement na 18 uur.
Wij stellen het op prijs indien u uw bezoek minstens 10 dagen op voorhand reserveert, per mail, per fax of brief.
Gelieve hierbij ons te vermelden het aantal deelnemers, het aantal gidsen, de gekozen taal en de
bezoekformule. De reservatie wordt definitief geregistreerd bij ontvangst van het door u voor akkoord
ondertekend aanvraagformulier dat het museum u zal toegestuurd hebben en na ontvangst van een gestort
voorschot van 50% op de totaal te betalen prijs.
Gemakkelijke toegang via de ring of per MIVB (station Diamant): zie http://www.clockarium.be/bezoek/brussel.htm.
Parking voor bussen (50 plaatsen) op 3 minuten wandelafstand van het Museum (naast het VRT gebouw),
hoek Kolonel Bourgstraat‐Reyerslaan, parking (1 bus) voor het Museum (Reyerslaan 163 et 165) op aanvraag.
Deze tarieven zijn richtprijzen die nog gewijzigd kunnen worden.
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