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NEANDERTHAL MUSEUM

ALLES OP EEN RIJ

Gesloten:

Routebeschrijving met de auto

Dinsdag t/m zondag 10.00–18.00 uur,
ook op Tweede Paas- en Pinksterdag

Routebeschrijving met openbaar
vervoer

’s Maandags evenals 24, 25 en 31 december.
Van november t/m februari sluit de archeologische
site al om 16.00 uur. Van maart t/m oktober is de
site tot 18.00 uur geopend.

S-Bahn (S 8)
Mönchengladbach – Düsseldorf – Hagen:
Halte Hochdahl, 15 minuten loopafstand naar het
museum.

Snelweg A 46
Wuppertal–Düsseldorf, afrit Haan-West (29),
richting Hochdahl, vanaf hier bewegwijzering
“Neanderthal“ / ”Neanderthal Museum” volgen.

Buslijn 741
Mettmann - Hilden: Halte Neanderthal,
direct voor het museum.

Snelweg A 3
Köln-Oberhausen, afrit Mettmann, richting
Mettmann tot Centrum, vanaf hier bewegwijzering “Neanderthal” / “Neanderthal Museum”
volgen.

Buslijn 743
Mettmann – Erkrath: Halte Neanderthal,
direct voor het museum.

Fietsroutes
Tijd van tocht het Museum: 10 min.
Exit: Mettmann (18)
Direction of Mettmann
Then follow the signs

Tijd van tocht het Museum: 8 min.
Exit: Haan-West (29)
Direction of Erkrath/Hochdahl
Then follow the signs
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Regio Bahn (S 28)
Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Mettmann:
Halte Neanderthal, 5 minuten loopafstand naar
het museum.

Het Neanderthal Museum ligt direct aan het kruispunt van twee belangrijke fietsroutes door NRW.
In de eerste plaats gaat het hier om de representatieve KAISER-ROUTE, die over 480 km van Aken
naar Paderborn het spoor van Karel de Grote
volgt. Naast vele bezienswaardigheden uit de
Karolingische tijd loont op deze route ook een
bezoek aan het meest succesvolle museum over
de geschiedenis van de mensheid. Niet minder
belangrijk is de „Rhein-Maas-Route“, ook bekend
als „EUROGA-2002plus-Radroute“, die eveneens
langs het bekroonde gebouw van het Neanderthal
Museum loopt. In totaal 600 km aan verharde
fietspaden voeren langs de mooiste juweeltjes
van cultuur en natuur en geven een vakantiegevoel vlakbij huis! Op het kruispunt van deze twee
routes biedt het Neanderthal Museum de
fietstoeristen een spannende onderbreking.
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NEANDERTHAL MUSEUM

Openingstijden van het
museum en de archeologische site

Kijk in onderstaande tabel voor onze entreeprijzen. De prijzen voor de permanente expositie
vindt u in de kolom „Museum.“ Als u tevens één
van onze speciale exposities wilt bezoeken, raden
wij u een combiticket aan.

Openbare rondleidingen
op zondagen

Rondleidingen voor groepen

Adults*:
7,00 €
Gezin** (minstens 1 kind 6 tot 16 jaar): – 20%
Studs (met ID):
4,50 €
Kinderen * (6 tot 16 jaar):
4,00 €
Scholen, Kinderen & Jeugd
(15 mensen) per persoon:
3,00 €
Adults groepen
(15 mensen) per persoon:
6,00 €
Hét handicapped volk (met ID)
4,50 €
Begeleiders van mensen met een handicap –
ID-markering. B – hebben gratis toegang
Jaarkaart:
Jaarkaart gezin:
Steunende leden:
Entreeprijz alleen Archeologische site

25,00 €
40,00 €
0,00 €
1,50 €

* 1,00 Euro korting indien u met openbaar
vervoer reist (mits geldig vervoerbewijs)
** 2,00 Euro eenmalige korting indien u met
openbaar vervoer reist (mits geldig vervoerbewijs)
Kortingen gelden niet in combinatie met andere
aanbiedingen.
Gratis toegang voor begeleiders van invaliden
(mits geldig legitimatiebewijs gehandicapten)

Rondleidingen

Speciaal voor groepen zijn er verschillende
aanbiedingen, o. a.:
· Rondleidingen door de permanente expositie
· Rondleidingen op de archeologische site
· Rondleidingen over de kunstroute
· Rondleidingen door de actuele speciale
expositie
· Rondleidingen naar en langs het wildpark
· Vakkundige rondleidingen rond speciale
thema’s zoals archeologie, architectuur etc.
· Rondleidingen rond het religieuze thema
„Hof van Eden of evolutie?“
Natuurlijk kunt u deze aanbiedingen ook
combineren. Maximaal 30 deelnemers per groep.
Rondleidingen in Engelse, Franse en Nederlandse
taal mogelijk.

Rondleidingen voor schoolgroepen

Speciaal voor schoolgroepen heeft het museum in
samenwerking met een docentenkring zes
verschillende rondleidingen samengesteld,
afgestemd op leeftijd en schoolniveau van de
leerlingen. Deze rondleidingen zijn door de
bijzondere presentatie van voorwerpen en
activiteiten voor kinderen zeer geschikt.

Reservering rondleidingen

Telefonische reservering is mogelijk:
maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.00 uur en
van 12.30–15.30 uur: +49 (0) 21 04. 97 97 - 15
Buiten deze tijden of bij overbelasting van de lijn:
per fax: +49 (0) 21 04. 97 97 - 24
of per Email: fuehrung@neanderthal.de

Wij bieden een uitgebreid en geactualiseerd
programma voor rondleidingen door onze
exposities en het buitengebied. Ook voor u is er
vast een interessante aanbieding bij! Onze
medewerkers van Reservering adviseren u graag.
Kijkt u maar eens naar onderstaand overzicht:
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In de maanden maart t/m oktober elke zondag om
14.00 uur, Duur 45 –60 minuten,
Kosten: 3,00 Euro per persoon excl. entreeprijs,
Aanmelding ter plaatse aan de kassa.

Op onze website kunt u zich ook digitaal
aanmelden of gebruik maken van onze terugbelservice.
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NEANDERTHAL MUSEUM

Entreeprijzen

Met kinderen naar het museum? Maar natuurlijk!
Het Neanderthal Museum biedt leuke mogelijkheden voor een bezoek met uw school- of kleuterschoolgroep. Kinderen kunnen onze permanente
expositie en de Steentijdwerkplaats op een geheel
nieuwe en spannende manier beleven. Ook de
talrijke attracties in het buitengebied, zoals de
archeologische site, de beeldenroute en het
wildpark met dieren uit de IJstijd, geven inspiratie
voor onderwijs en recreatie en zijn bovendien
ideale uitgangspunten voor vakoverstijgende
projecten en lesuren in de vakken geschiedenis,
biologie, scheikunde en kunst.

Steentijdwerkplaats

Door combinatie van de diverse modules kunt u
uw bezoek aan het Neanderdal geheel individueel
samenstellen. Wij adviseren u graag telefonisch:
maandag t/m donderdag van 9.00–12.00 uur en
van 12.30–15.30 uur: +49 (0) 21 04. 97 97 15
Buiten deze tijden of bij overbelasting van de lijn:
per fax: +49 (0) 21 04. 97 97 24 of per Email:
fuehrung@neanderthal.de
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Steentijdwerkplaats – uitsluitend na reservering!
Hier beleven we de Steentijd van heel dichtbij,
want in de Steentijdwerkplaats kunnen de
kinderen de prehistorie letterlijk be-“grijpen.“
Hier staan ‚haptische‘ ervaringen en directe
beleving centraal. De Steentijdwerkplaats van het
Neanderthal Museum vormt voor kinderen,
jeugdigen en natuurlijk ook volwassenen een
waardevolle aanvulling op de expositie. In de
Steentijdwerkplaats kunnen u en uw kinderen
onbekende archeologische voorwerpen en
prehistorisch gebruiksmateriaal, zoals beenderen,
leer of pezen, aanraken en de alledaagse
handelingen van onze voorouders ook zelf eens
uitproberen!
Het volledige programma van de Steentijdwerkpaats kunt u van onze website (www.neanderthal.de) downloaden. Wij adviseren u graag
telefonisch: +49 (0) 21 04. 97 97 - 15
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Informatie voor docenten,
ouders en verzorgers

Deelnemers
Grootte van de groep
Duur
Tijdstip workshops
Kosten

Wildpark

Het is jouw grote dag: Je bent jarig en wil deze
dag op een heel bijzondere manier vieren. Dan
ben je bij ons op het juiste adres, want in het
Neanderthal Museum kun je een spannend
verjaardagsfeestje in de Steentijd vieren. Twee uur
lang beleven jij en je vrienden verbazingwekkende en geheimzinnige dingen. Ook maken jullie
zelf een voorwerp uit de Steentijd. Je kunt uit
verschillende workshops kiezen en bijvoorbeeld
zelf een prehistorisch mes of sieraden uit de
Steentijd maken, of je kunt de jachtmethodes van
onze voorouders uitproberen. De zelfgemaakte
voorwerpen mag je natuurlijk mee naar huis
nemen. De jarige krijgt bovendien een cadeautje
van het Museum.

Kinderen en jeugdigen (vanaf 5 jaar)
Maximaal 10 deelnemers

Aanraders in de directe omgeving

ca. 2 uur
Dinsdag t/m zondag 10.00–17.00 uur,
Zaterdagen en feestdagen
Dinsdag t/m vrijdag: 97,00 Euro
Zaterdag/zondag en feestdag: 107,00 Euro
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De rondwandeling langs het wildpark uit de IJstijd
is bij onze bezoekers erg geliefd. U kunt deze
route op uw gemak in 60– 80 minuten afleggen,
terwijl u de bijzondere dieren bekijkt of een
rustpauze neemt op één van de vele bankjes. In
uitgestrekte omheinde gebieden worden
oerossen, tarpanen en wisenten gehouden op
dezelfde manier als dat zij leefden, toen zij nog
als prooi voor de Neanderthaler dienden.
Oerossen en tarpanen (een wilde paardensoort)
zijn in Europa al eeuwenlang uitgestorven. Omdat
zij de voorouders van onze huidige runderen en
paarden zijn, dragen deze vandaag nog hetzelfde
erfelijke materiaal als hun voorouders. Door het
kruisen van de oorspronkelijke rassen is het
mogelijk, om dieren te fokken die sterk op de
oerdieren uit de IJstijd lijken.

Als u uw bezoek aan het Neanderthal Museum
wenst te combineren met een andere attractie of
aanbieding in de regio, kunnen wij u de volgende
mogelijkheden aanraden:

1.

Aquazoo, Düsseldorf

24 min.

2.

Königsallee „Kö“, Düsseldorf

22 min.

3.

Schloss Burg, Solingen

36 min.

4.

Schlösser Alt Brauerei, Düsseldorf

24 min.

5.

Roncalli Apollo Theater, Düsseldorf

21 min.

6.

Schloss Benrath, Düsseldorf

18 min.

7.

Sealife, Centro Oberhausen

30 min.
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NEANDERTHAL MUSEUM

Steentijdverjaardag

