
    Groepstarieven 2023

Groepen op aanvraaG (min. 15 betalenden)

prijZen in € per persoon.

Volw. Kind. (6-12) 
Leerl. ≤ 18

Sen. (+ 60)
Leerl. > 18

De basisprogramma’s

1. Het begeleide bezoek van de steenkoolmijn 
Duur : ± 1 u. 45 (gids inbegrepen) 
Groepen op aanvraag, iedere dag van 01/02 t/m 30/12/2023 5

Bezoek in het Nederlands om 9.30 u., 10.30 u., 11.30 u., 13 u., 14 u., 15 u. en 16 u.

11,00 € 9,00 € 10,00 €

2. De permanente tentoonstelling - Begeleid bezoek - Duur : ± 1.uur.  
Groepen op aanvraag, iedere dag van 01/03 t/m 30/11/2023.

Doorlopend bezoek van 9 tot 17.00 u (laatste vertrek).

6,00 € 4,00 € 5,00 €

3. De biotoop van de steenberg - Duur : ± 50 minuten 
Groepen op aanvraag, iedere dag van 01/03 t/m 30/11/2023. 

3,00 € 2,00 € 3,00 €

4. De rondrit met het toeristentreintje - Duur : ± 50’. 
Groepen op aanvraag, iedere dag van 01/03 t/m 30/11/2023. 
Vertrek om 12.30 u., 13.30 u., 14.30 u., 15.30 u. en 16.30 u. 

6,00 € 4,00 € 5,00 €

De dagprogramma’s

5. De  dagkaarten

A. De dagkaart «Blegny-Mine» : de mijn + de permanente tentoonstelling 15,00 € 10,00 € 13,00 €

B. De dagkaart «Dalhem-Blegny» : de mijn + het toeristentreintje 15,00 € 10,00 € 13,00 €
C. De reuze dagkaart : de mijn + de permanente tentoonstelling
+ het toeristentreintje  + de biotoop

16,00 € 11,00 € 14,00 €

a, B en c : Groepen op aanvraag, iedere dag van 01/03 t/m 30/12/2023.
5 behalve op 24 en 25/12/2023 

prijZen per persoon in € Volw. Kind. (6-12) Sen. (+ 60)
Juniors (13-18)

1. Het begeleide bezoek aan de mijn : 
(de permanente tentoonstelling en de biotoop van de steenberg inbegrepen) 
Duur : ± 1 u. 45 uur, permanente tentoonstelling 1 u., biotoop ± 50’ 
- weekends en feestdagen van 18/02 t/m 12/11/2023 ;
- door de week van 01/05 t/m 08/09/2023.
Extra openingsuren door de week :
- tijdens de Krokusvakantie : van 20/02 t/m 24/02/2023 ; 
- tijdens de Paasvakantie:  van 03/04 t/m 14/04/2023 ;
- tijdens de Herfstvakanties : van 30/10 t/m 03/11/2023. 

Begeleid bezoek in het NL om 11.30 u., 14.00 u. en 16.00 u.
Van 01/07 tot 31/08/2023, extra begeleide bezoeken (zie www.blegnymine.be)

15,00 € 11,00 € 13,00 € 

In de winterperiode, ingekort tarief en programma : het bezoek aan de mijn (± 1u.45) 
- de week-ends en feestdagen van 04/02 t/m 12/02, van 18/11 t/m 17/12/2023 en tijdens 
de Kerstvakantie van 26/12 t/m 30/12/2023.

13,00 € 9,00 € 11,00 €

2. De rondrit met het toeristentreintje :  duur ± 50’ 
Vertrek om 13.30 u., 14.30 u., 15.30 u. en 16.30 u

6,00 € 5,00 € 6,00 €

3. De dagkaart  «Dalhem-Blegny» : de mijn + het toeristentreintje  
+ de biotoop van de steenberg .

18,00 € 13,00 € 16,00 €

4. De reuze dagkaart  : de mijn + de permanente tentoonstelling + het 
toeristentreintje + de biotoop van de steenberg (aankomst ten laatste om 11.30 u.).
Programma’s 2, 3 en 4 :
- de weekends en feestdagen van 01/04 t/m 12/11/2023 ;
- door de week van 01/05 t/m 12/05 en tijdens de Zomervakanties  
van 01/07 t/m 31/08/2023 ;
- op woensdag van 17/05 t/m 06/09/2023.

19,00 € 13,00 € 17,00 €

5. Formule «all in» (reuze dagkaart + dagschotel + 4 dranken) 
Zelfde openingsperiode als de reuze dagkaart.

39,00 € 30,00 € 37,00 €
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