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Openingsuren

o

Het Openluchtmuseum is geopend van 4 april tot en met 2 november 2020 van
vermeld op onze website,

o

0p maandag is het Openluchtmuseum gesloten, met uitzondering van de feestdagen die op maandag vallen en
de maandagen in juli en augustus.

o

'De sixties' is in principe geopend van 1O tot 17.30 uur tijdens de reguliere openingsperiode van het museum.

o

Het is mogehjk dat'De sixties' uitzonderlijk niet toegankelijk is. Check hiervoor altijd eerst onze website
www.bokrijk.be. Hier zal dit duidelijk aangekondigd worden in de dagagenda,
De Living History in museumdeel Haspengouw is te zien:

.
.

1O

tot 18 uur, tenzij anders

op zondagen, en in juli en augustus: 10-17 .45 uur (grote bezetting);

alle andere dagen: 10-16.45 uur (kleine bezetting).
Het Openluchtmuseum kan evenementieel geopend zijn buiten het Bokrijkseizoen. Dit betekent dan wel dat er
een andere invulling is en dat de huizen mogelijk gesloten zijn. Meer informatie vindt u terug op onze website.

o
Toegang

o

Aangekochte tickets voor het Openluchtmuseum en 'De sixties'kunnen niet geannuleerd worden en worden ook
niet terugbetaald.

o

lndien u uw toegangsticket niet afgedrukt heeft, kan dit opnieuw in het infocenter voor u afgedrukt worden.
betaalt hiervoor 1 euro extra per boeking.

o

U

Eénmaal buiten het Openluchtmuseum kan men enkel nog gratis terug binnen op vertoon van een geldig
toegan gsticket/kassabewijs.

Faciliteiten

o

Bezoekers zijn welkom om gebruik te maken van de voorziene overdekte picknickplekken (zie plan) of kunnen
buiten picknicken. We vragen onze bezoekers om nadien steeds op te ruimen en geen afval achter te laten.

o
o
o
o
o

ln de huizen en in 'De sixties'vragen we bezoekers om niet te eten of te drinken.

zijn gratis sanitaire voorzieningen in de verschillende delen van het Openluchtmuseum.
Roken is niet toegestaan in het museum, enkel en alleen op de terrassen van de uitbatingen.
Er

Faciliteiten voor rolstoelgebruikers zijn voorzien doorheen het museum.
Dieren zijn toegelaten in het Openluchtmuseum, maar dienen wel aangelijnd te zijn. Uitzondering hierop is'De
sixties'. Er zijn benches voorzien aan de toegang van 'De sixties'voor de opvang van de dieren tijdens het bezoek.
Buggy's kunnen aan de ingang van 'De sixties'geparkeerd worden.

o

Fotoreportages in het Openluchtmuseum en 'De sixties'
Kleinschalige niet-commerciële foto-opnames zijn toegestaan tijdens de openingsuren van het museum (m.u.v.
aanstootgevende beelden). Er mag hierbij geen hinder zijn voor de andere bezoekers en er mogen geen huizen of
ruimtes afgesloten worden.

o

o

ln geval van trouwfoto's is er gratis toegang voorzien voor het bruidspaar, fotograaf en eventuele bruidskinderen.
ln alle andere gevallen is de toegang betalend.

o

ln geval van communiefoto's krijgen de communicant, ouders en de fotograaf gratis toegang

tot het
Openluchtmuseum.
Bij opnames voor professionele doeleinden of filmprojecten dient steeds voorafgaand toestemming gevraagd te
worden aan de dienst Marketing & Sales.
Bokrijk maakt regelmatig zelf foto's voor publicitaire redenen. lndien u niet in beeld wenst te komen, gelieve de

o
o

opnames te mijden of dit aan de fotograaf te melden.
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