KASTEEL VAN LAARNE
PERSBERICHT
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KASTEEL OPEN VANAF 28 JUNI
De Nationale Veiligheidsraad besliste dat musea en
historische gebouwen vanaf 18 mei opnieuw open mogen,
uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Het Kasteel van
Laarne zal pas vanaf zondag 28 juni de poorten openen.
Waarom? Het kasteel stapte mee in het hefboomproject
‘Van Steen tot Steen langs de Schelde’ van Toerisme
Vlaanderen en ontwikkelde een movieguide: een
hedendaagse instrument dat de bezoeker toelaat om het
kasteel op een bijzonder manier te beleven. De lancering was gepland op 4 april,
maar COVID-19 gooide roet in het eten.
Op 25 juni ondernemen we een nieuwe poging en zal de movieguide officieel
‘onthuld’ worden in aanwezigheid van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en
Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. We zijn zeer dankbaar voor de
subsidies die we kregen om de movieguide te realiseren en willen de primeur dan
ook aan de minister geven.
EEN RUIM AANBOD – UITBREIDING OPENINGSDAGEN
Ondertussen wordt er achter de dikke kasteelmuren hard gewerkt en bereiden we
een totaalpakket voor onze bezoekers voor. Naast de movieguide voor volwassenen
en kinderen vanaf 12 jaar, ontwikkelen we ook twee actieve tours voor kinderen
aan, één voor kleuters en één voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Op die manier kunnen
gezinnen samen het kasteel ontdekken.
Aanvullend op het kasteelbezoek zullen bezoekers ook nog een wandelzoektocht
in het mooie Laarne kunnen ondernemen en in de kasteelshop zullen
knutselboxen (ridders en prinsessen) te verkrijgen zijn waarmee kinderen thuis aan
de slag kunnen gaan (binnenkort ook online te bestellen).

De openingsdagen en –uren worden fors uitgebreid:
• Van 28 juni t.e.m. 30 augustus: elke dag behalve zaterdag, van 13u tot 17u.
• In september en oktober: elke zondag van 13u tot 17u.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De website krijgt momenteel een grondige opfrisbeurt en vanaf volgende week zal
het mogelijk zijn om je bezoek online te reserveren. Nu kan het uiteraard al via mail
of telefonisch. We laten om de 10 minuten één koppel of gezin (of bubbel) starten.
Die volgen een vast parcours en komen niet met anderen in aanraking. Social
distancing wordt dus zeker gegarandeerd.
Verder worden er uiteraard tal van hygiënische maatregelen genomen: een wand
van plexiglas aan de onthaalbalie, herbruikbare mondmaskers en wegwerp
handschoenen voor de medewerkers en vrijwilligers, handgel voor medewerkers en
bezoekers, ontsmetting voor de movieguides en koptelefoons, …
Een bezoek reserveren kan telefonisch (09 230 91 55), via mail
(reserveren@kasteelvanlaarne.be) of (vanaf volgende week) via de website
(www.kasteelvanlaarne.be).
MEER INFO? VRAGEN?
Contact voor de pers:
Véronique Lambert, directeur
veronique@kasteelvanlaarne.be
0468 11 98 14
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