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Museum van het Waalse Leven in Luik
Cour Des Mineurs
Liège - 4000
Contact: +32 4 279 20 31
WBT - J.P. Remy

http://www.provincedeliege.be/nl/viewallonne
Het Museum van het Waalse leven in hartje Luik neemt je mee op
ontdekkingsreis doorheen de Waalse geschiedenis en het
Waalse leven van de 19e eeuw tot nu. Dit museum voor
etnografie en maatschappij is door de Federatie WalloniëBrussel geklasseerd als "Categorie A-museum".
Het museum is gelegen in een uitzonderlijk monument, namelijk
een klooster van Franciscanen uit de 13e eeuw. Het biedt de
bezoekers de mogelijkheid om het leven in Wallonië in al zijn
facetten te verkennen:
Menselijke en sociale geschiedenis
Economie
Populaire opvattingen
Literatuur
Folklore
De ambachten van onze regio

Het Museum van het Waalse leven, dat is ook...
Een documentatiecentrum voor beroeps- en
amateuronderzoekers
Een authentiek Luiks poppentheater waar je de
beroemde Tchantchès kan toejuichen
Tijdelijke tentoonstellingen en evenementen
Een winkeltje en het "Le Cloître" restaurant waar je de echte
Luikse balletjes kunt eten.
Bezoeken en activiteiten voor jong en oud.
Het Museum van het Waalse Leven: ontdekkingen en emoties in
Luik!

Bezoekers met speciale behoeften
Hier vind je faciliteiten en/of activiteiten met het officiële Access-i
label. 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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