Beklim de Sint-Romboutstoren
Beklim de Sint-Romboutstoren: geen betere manier om de stad te ontdekken dan met je hoofd in de
wolken.
De Sint-Romboutstoren biedt je een totaalbeleving: zowel de skywalk óp de 97m hoge Toren, als de
beklimming ernaartoe staan garant voor een unieke ervaring.
De bezoekersgids leidt je met interessante weetjes en opdrachten voor de jongsten doorheen de rijke
geschiedenis van de Sint-Romboutstoren. Misschien kom je onderweg wel de torenwachter of de
stadsbeiaardier tegen.
Terwijl ouders over de geschiedenis van het gebouw leren, amuseren kinderen zich met een zoektocht
op de verschillende verdiepingen. Eenmaal boven doet het indrukwekkende uitzicht van op de skywalk je
verstommen.
Kortom: hoor, zie en voel de stad vanuit de buik en vanop de top van dit statige belfort.

Openingsuren
Individuele bezoekers
zondag tot en met vrijdag van 13u tot 18u
zaterdag van 10u tot 18u
laatste bestijging om 17u
gesloten op 25.12 en 1.1
maximum 25 personen per tijdsblok van 20 minuten toegelaten

Groepen met gids
Klik hier (https://visit.mechelen.be/nl/beklimming-van-de-sint-romboutstoren-met-gids)voor meer
informatie.

Tarieven
volwassenen € 8 | in groep (min. 10 pers.) € 6
kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar: € 3
gezinskaart: 1 of 2 volwassenen + 1 tot 4 kinderen/jongeren tot en met 26 jaar: 20% korting
kansentarief UiTpas Mechelen: € 0,75
Herita-leden: € 6 vanaf 27 jaar | € 2 tot 27 jaar
lerarenkaart: € 6
Mechelaars: 50% korting op het standaardtarief (op vertoning identiteitskaart)
* OPGELET: van zondag 17/03/2019 om 16u tot woensdag 20/03/2019 om 10u, is online ticketverkoop
onmogelijk wegens een update van ons ticketing-systeem.*
Het aantal bezoekers is beperkt, je kan dus best even reserveren.
Voor meer info:
E visit@mechelen.be (mailto:visit@mechelen.be)
T +32 (0)15 29 76 54
Reserveren is verplicht voor groepen (min. 10pers.)
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