BEERSEL

KASTEEL VAN

Tarieven
Kinderen jonger dan 3 jaar:
Kinderen tot 12 jaar:

gratis
€ 1,00 ,-

Volwassenen:
Volwassenen uit Beersel:

€ 3,00 ,€ 1,50 ,-

Senioren (> 65) :
Senioren (> 65), uit Beersel:
Herita-leden:

€ 1,50 ,€ 1,00 ,€ 1,50 ,-

Groepstarief:
Combitarief:

€ 1,50 ,-*
€ 1,50 ,-**

Lerarenkaart en erkende gidskaart geven
recht op gratis ingang
*
geldig vanaf 15 personen
** geldig op vertoon van een geldig
toegangsticket aan volwassenentarief van
het Bezoekerscentrum "De Lambiek"

Groepsbezoeken en reservaties
Groepsbezoeken onder begeleiding van een
gids zijn zeker mogelijk, mits tijdige
reservatie (3 weken op voorhand).
Reservatie: toerisme@beersel.be.
Ook voor diverse gelegenheden, zoals een
bedrijfs- of familiefeest kan het kasteel
afgehuurd worden.
Voor verdere informatie kan je hiervoor
contact opnemen met de Dienst Onthaal.

Praktisch
Contact
A: Lotsestraat z/n, 1650 Beersel
T: +32 (0)2 359 16 46
M: toerisme@beersel.be
C: N 50.765809°, E 4.300060°
Bij afwezigheid contact opnemen met
Toerisme Beersel op +32 (0)2 359 16 36
Verhuur
Dienst onthaal
A: Alsembergsteenweg 1046,
1652 Alsemberg
T: +32 (0)2 359 17 32

Openingsuren
Het Kasteel van Beersel is doorgaans te
bezichtigen van dinsdag tot zondag.
Tijdens de wintermaanden, december,
januari en februari is het kasteel gesloten.
01/03 – 31/03
Za – Zo: 11u00 – 17u00
01/04 – 31/05
Di – Vr: 13u00 – 17u00
Za – Zo: 11u00 – 17u00
01/06 – 31/08
Di – Zo: 10u00 – 18u00
01/09 – 31/10
Di – Vr: 13u00 – 17u00
Za – Zo: 11u00 – 17u00
01/11 – 30/11
Za – Zo: 11u00 – 17u00

Het kasteel van Beersel, een
waterburcht, is één van de weinige,
goed bewaarde voorbeelden van
middeleeuwse krijgsbouwkunde in ons
land. Het staat er nog zoals het er
uitzag aan het einde van de 15de eeuw.
Door de eeuwen heen kende dit
waterslot een zeer bewogen
geschiedenis.
Als bezoeker ervaar je meteen hoe men
leefde in een middeleeuws, versterkt
kasteel.
In 1999 nam het gemeentebestuur van
Beersel het beheer van het kasteel over
van de Koninklijke Vereniging der
Historische Woonsteden van België via
een erfpachtovereenkomst. Hoofddoel
is het herstel, de renovatie en verdere
verbeteringen aan het kasteel.

