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Het Grand Curtius Luik | Het museumcomplex van
de Vurige Stede
Féronstrée 136
Liège - 4000
Contact: +32 4 221 68 17
https://www.grandcurtius.be/

WBT - J.P. Remy

De collecties van het Grand Curtius vertellen over 7.000 jaar aan
Luikse geschiedenis op meer dan 5.000 m²! Het
museumcomplex is gelegen in verschillende gerestaureerde
gebouwen die dateren uit de 16e tot de 21e eeuw aan de oevers
van de Maas. Het hele jaar vinden er verschillende
kunsttentoonstellingen plaats.

Een belangrijk centrum in Luik
Dit museumcomplex wordt beschouwd als een van de rijkste
kunst- en geschiedenismusea van België. Het brengt voormalige
musea samen zoals:
Het Wapenmuseum uit 1885
Het Glasmuseum met een uitzonderlijke collectie van
ongeveer tienduizend stukken.
Het Archeologisch Museum dat de menselijke
evolutie van de Prehistorie tot het einde van de

Karolingische periode toont.
Het Museum voor Decoratieve Kunst met een rijke en
gevarieerde collectie
Het Museum voor Religieuze Kunst en Mosanistische
Kunst met kunstwerken uit het diocesane erfgoed

Een gevarieerde agenda
Naast de toegang tot de permanente collecties organiseert het
Grand Curtius verschillende activiteiten:
maandelijks literair aperitief
lezingen en debatten
cursussen en stages voor kinderen
muzikale ontmoetingen
etc.
Ontdek deze buitengewone culturele plek!

Bezoekers met speciale behoeften
Deze attractie biedt faciliteiten met een officiële Access-i
certificering. Raadpleeg de gedetailleerde pagina, je vindt er alle
informatie die je nodig hebt om je bezoek te organiseren.
In Wallonië zijn er heel wat activiteiten en plaatsen met het
officiële Access-i-certificaat.

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