Bezoekersinformat.ie
Het museum is geopend van dinsd€g l/m zondag van
tot 17:OO uur.'
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lndividuele bezoekers
Volwassenen

t/m 18 jaar
Kinderen o t/m 12 jaar

Jeugd

T3

€ 9,OO
€ 2,50
graii§

Kortingskaarten

Leden Vereniging de Waag
CJP en studentenpas

gratis
gratis
gratis
gratis
€ 7,50

VVV dagarrangement

50% koriing

MuseLrmkaart

Rembrandtkaart
ICOM kaart

Groepskorting
Groepen lO+ personen

€ 250 p.p.

Combikaart
SpeelgoedmuseIm Deventer
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€ 10.oo
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De expositiezalen en ioiletruimtes zijn bereikbaar per liftVanwege de beperkte ruimte io het nruseum is gebruik
van scootmobiels niet mogelijk. Er is een leenrolstoel
beschikbaar Graag deze vooraf teleÍonisch te reserveren.

Ook zijn er vouwkrukjes te leen. Deze hoeft Lr niet te
reserveren, Op vertoon van een OV-begeleiderskaart
mag u gratis één begeleider meenemen. Geregistreerde
assistentiehonden zijn welkom. Jeugd tot l4 jaar heeft
alleen toegang onder begeleiding van een volwassene.

Het museum beschikt over een lift, invalidentoilet, winkel,
garderobe met kluisjes, leenrolstoel en vouwkrukjes.
Er zijn geen parkeerfaciliteiten. Een overzicht van
parkeernrogelilkheden vindt u op de website
www.deventer-nl/parkeren
'Tijdens íeesklagen en op- en àfbouw v.n èxpositiès k! nien an.le,e
openin!siijden ge!den. Raadp -.eg daàrom voorafsaand ..n uw
bezoek de website.

Museum De Waag is het thuis van de
stedelijke collectie van de stad Deventer.
ln steeds wisselende exposities wordt de
rijke stad sgesc hied e n is verteld.

\\ra[ is er Le doen?
Audiotour en stadswandeling
ln het museum is een Nederlands- en Engelstalige
audiotour beschikbaar. Deze biedt exlra informatie over
de tentoonstelling. Museum De Waag biedt ook een
audiotour aan door de binnenstad via de app Podcatcher
guide audio. Deze tour verbindt de tentoonstèlling met de
vele hisiorische bezienswaardigheden in de stad.

Rondleidingen
Museum De Waag biedt gratis instaprondleidingen aan.
Raadpleeg de website voor data en tijden.

