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DE CITÉ DE LA MER
IS UITGEBREID ÉN VERNIEUWD

• 3 jaar gewerkt aan het bedenken en uitvoeren van de ideeën
• 3 verdiepingen met spectaculaire en geheel vernieuwde multimedia-ervaringen
• Maar liefst 17 aquariums vol met onderwaterleven in de meest oogverblindende kleuren
• Een ode aan het belang én de schoonheid van de oceaan

VANAF APRIL 2019
Een ervaring die u niet mag missen in Normandië: meer dan 3,5 miljoen bezoekers!

EXTRA: VANAF MEI 2019

Cherbourg
in 20 dagen

Met als hoogtepunten:
Een uniek bezoek aan de onderzeeboot Le Redoutable
Beleef de laatste minuten van de Titanic

Film over de landing
in Normandië.

Volg de eerste 20 dagen van de
Slag om Normandië, ter ere van
de 75ste Herdenking
van de invasie

Lekker een hele dag naar
de Cité de la Mer

RESTAURANT «LE QUAI DES MERS»
FANTASTISCH UITZICHT OVER DE HAVEN EN DE REDE VAN CHERBOURG
• Groepsmenu’s vanaf 20 volwassenen.
• Prijs vanaf € 20,80 p.p. (inclusief BTW) (april 2019).
• Voor de groepsmenu’s geldt: bij 20 betalende
volwassenen 1 persoon gratis.
• Geschikt voor groepen tot 170 personen.
• Open voor lunch en diner.
• Tussen de middag: lunch om 11.30 of 13.15 uur.

VOORDELEN VOOR GROEPEN:

Voor groepen:
Dagarrangement

€ 36,80 p.p.

inclusief toegang en een
‘menu touristique’ in
restaurant
Le Quai des Mers

• Volwassenen (18 jaar en ouder) vanaf 20 personen: 1 persoon gratis
bij 20 betalende volwassenen.
• Jongeren (tot 18 jaar) vanaf 8 personen: 1 persoon gratis bij
8 betalende jongeren.
• Kinderen (tot 5 jaar) vanaf 5 personen: 1 persoon gratis bij
5 betalende kinderen.
• Gratis toegang voor de buschauffeur.

GROEPSTARIEVEN

PRAKTISCHE INFORMATIE

(April 2019 - Vanaf 20 personen)
Volwassenen (18 jaar en ouder): € 16,00
Jongeren (tot 18 jaar): 		
€ 11,00
Kinderen (tot 5 jaar) : 		
€ 6,50

SCHOLIEREN
(April 2019 - vanaf 8 jongeren)
Bovenbouw (18 jaar en ouder):
Jongeren (tot 18 jaar):
Kinderen (tot 5 jaar): 		

€ 9,50
€ 6,50
€ 3,50

INDIVIDUEEL
(April 2019)
Volwassenen (18 jaar en ouder): € 19,00
Jongeren (tot 18 jaar):
€ 14,00
Kinderen (tot 5 jaar):
Gratis

• Gratis parkeren: parkeerplekken voor
bussen.
• Vrij toegang tot het winkel- en
snackgedeelte.
• Overdekte ruimte om te picknicken.
• Het hele jaar door ontvangst van
groepen: reservering noodzakelijk.
• Jaarlijkse sluiting: in 2019 van 7 januari
tot en met 8 februari.

TOEGANKELIJKHEID
• Met label Toerisme en Handicap.
• Liften op alle drie de verdiepingen.
• Speciale voorzieningen voor slechthorenden
(met hoofdtelefoon) tijdens het hele
parcours.
• In Le Redoutable is een aparte ruimte
ingericht speciaal voor personen met een
beperkte mobiliteit.

Voorlopige prijzen (inclusief BTW), geldig vanaf 1 april 2019.
Vrij toegang tot de verschillende zalen en een bezoek aan de onderzeeboot Le Redoutable met audiogids.
Uit veiligheidsoverwegingen hebben kinderen onder de 5 jaar geen toegang tot Le Redoutable.
Bij aankomst van een cruiseschip is de Emigratiezaal gesloten voor publiek.
De Titanic-zaal blijft gewoon open.

CONTACT

Caroline BONNISSENT
+ 33 2 33 20 26 46
cbonnissent@citedelamer.com

RESERVERINGEN

Van maandag en vrijdag
9-12 en 14-18
+ 33 2 33 20 26 70
reservation@citedelamer.com

CONGRESSEN EN EVENEMENTEN
www.congres-cherbourg.com

