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Blegny-Mijn, een oude steenkoolmijn in de provincie
Luik
Rue Lambert Marlet 23
Blegny - 4670
Contact: +32 4 387 43 33
SPW SGO4 - G. Focant

https://www.blegnymine.be/nl

De voormalige steenkoolmijn van Blegny vertelt je haar
geschiedenis dankzij een rondleiding op een diepte van 30 en 60
meter! Deze site ligt ten oosten van Luik en is erkend door
Unesco.
Uitgerust met een jas en helm, ga je de ondergrondse galerijen
(-30 en -60 meter) in. Tijdens deze unieke ervaring ontdek je het
steenkoolwinningsproces en het leven van de Waalse mijnwerkers,
de "zwarte monden".

Een door Unesco erkende site
Sinds 2012 is de Blegny-Mijn erkend als UNESCO-werelderfgoed,
net als de Site van Le Grand-Hornu en CID | Erfgoed, design en
innovatie in Bergen, Bois-du-Luc in La Louvière, en de Bois du
Cazier in Charleroi. Deze sites zijn inderdaad kostbare
getuigenissen van de steenkoolwinning in België en van de
Europese industriële revolutie.

Te ontdekken:
Een bezoek aan de mijn, het museum en tijdelijke
tentoonstellingen
Een rit in het toeristisch treintje
Ontdek de biotoop van de steenberg
Speelplein, mijngolf, park met vijvers, vogelkooien en
dieren

Praktisch
Het ondergrondse circuit is aangepast om een
makkelijk bezoek mogelijk te maken.
De bezoekers van de mijn moeten minstens 1 meter
groot zijn.
Een originele, educatieve en interactieve activiteit om het
Waalse industriële erfgoed te ontdekken!

Bezoekers met speciale behoeften:
Deze attractie biedt faciliteiten voor mensen met speciale
behoeften:
Het bezoek kan op aanvraag worden aangepast aan
personen met een beperkte mobiliteit.
Aangezien deze structuur niet gecertificeerd is als Access-i,
nodigen wij je uit om rechtstreeks contact op te nemen met het
museum over de werkelijke toegankelijkheid.
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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