Heropening Musea Maaseik
14 mei 2020

Heropening Musea Maaseik
vanaf dinsdag 19 mei enkel op reservatie!
Van harte weer welkom in de Musea Maaseik! Door de uitzonderlijke omstandigheden veroorzaakt door covid-19 kunnen
museumbezoeken nu even niet op de gezellige wijze die je van de Musea Maaseik gewend bent. Reden is de bezorgdheid om
jouw gezondheid. Wij vragen je dan ook om het onderstaande bijzonder in acht te nemen.

Openingsuren voor bezoekers op afspraak:
Maandag: gesloten.
Dinsdag t.e.m. zondag: van 13.30 tot 14.30 uur en van 14.50 tot 15.50 uur

Bezoek enkel mogelijk via reservatie: T. +32 89 81 92 90 of musea@maaseik.be
voor bezoek op weekdagen: mits aanmelding tot 13 uur
voor bezoek tijdens het weekend: mits reservatie op vrijdag uiterlijk om 11.45 uur; of op feestdagen (behalve op 1
november 2020, 25 en 26 december 2020, 1 januari 2021 en 14 maart 2021): mits reservatie de dag voordien uiterlijk 11.45
uur.

Voor en na het toelaten van de bezoekers met reservatie is het gebouw gesloten!

Verloop van het bezoek:
wees stipt aanwezig en meld je aan bij de baliemedewerker;
het bezoek start en eindigt op de aangegeven tijdstippen, inclusief betaling en vertrek;
enkel elektronisch betalen toegestaan;
toeristische service is niet mogelijk, aangezien het toeristisch onthaalkantoor gesloten is;
aankoop souvenirs (inclusief geschenkbonnen) is niet mogelijk;
doe-activiteiten zijn niet mogelijk;
respecteer de veiligheidsmaatregelen tegen covid-19 zoals ze zijn opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad en de stad
Maaseik wat betreft museumbezoeken;
wijk niet af van de aangegeven wandelroute.

Al deze maatregelen zijn van kracht tot het einde van de coronacrisis.
Wijzigingen of versoepelingen kunnen enkel mits goedkeuring door de Nationale Veiligheidsraad en de stad Maaseik. De Musea
Maaseik nemen maatregelen om je gezondheid veilig te stellen. Ze zijn niet verantwoordelijk als je al ziek bent bij aankomst of na
je bezoek ziek wordt.

Virtuele Tour
Als je nog eens wil nagenieten van je bezoek aan de Musea Maaseik, bezoek Musea Maaseik dan virtueel via een 360° tour.

Kerkschatten blijven gesloten
De Kerkschatten van Sint-Catharina en de doeruimtes van het RAM kunnen voorlopig niet worden bezocht en blijven dus ook
gesloten.
Voor inwoners van de gemeente Maaseik zijn de musea gratis!

Musea Maaseik, Markt 45, 3680 Maaseik.
Tel. : +32 89 81 92 90. E-mail: musea@maaseik.be.

