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Kom naar de Citadel van Dinant en dompel je onder in meer
dan 9 eeuwen geschiedenis.
De Citadel, gebouwd in 1815, biedt een bezoek aan dat de
geschiedenis van Dinant van de plundering in 1466 tot de oorlog
van 14-18, met inbegrip van de periode van Lodewijk XIV en Vauban,
vertelt. Het is gebouwd op de plaats van een oud fort dat door
Vauban is gebouwd en vervolgens ontmantelt, op de ruïnes van een
11e eeuws versterkt kasteel.

Ruimte 1914 en de ingestorte schuilkelder
In augustus 1914 waren de citadel en haar omgeving getuige van
vreselijke gevechten tussen de Franse en Duitse troepen. 100 jaar
later brengt de citadel dit in herinnering en stelt je voor om deze
belangrijke gebeurtenis in de Belgische en Europese geschiedenis te
ontdekken aan de hand van deze ruimte gewijd aan de
gevechten van 1914.
Mis de reconstructie van een gebombardeerde schuilkelder niet.

De Citadel van Dinant bezoeken
Je kan de 408 treden van de trap beklimmen en te voet naar
de citadel trekken of de kabelbaan nemen.

Tijdens je bezoek zie je behalve het Wapenmuseum langs het
parcours voorwerpen en didactische borden die vertellen over het
roemrijke verleden van Dinant, ook gekend als de "Dochter van
de Maas".
In verschillende zalen worden figuren uit die tijd voorgesteld.
Bezoek een van de mooiste versterkste burchten van België
en geniet van een onvergelijkbaar zicht op de Maas dankzij
de Citadel van Dinant.

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