Rondleiding Grotten Noord

Extra informatie
Maastricht, Nederland
+31(0)43 3506262
7,50 p.p.
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Meer info
nodig?
+31(0)43 3506262
info@groups-events.nl

Boek je ticket online: je kunt je tickets voor een privé gids
ook online reserveren of aansluiten bij andere
deelnemers. Boek hier je tickets online.
Durf je helemaal ondergronds te gaan en ben je niet bang in het
donker? Ga dan op rondleiding in het grottenstelsel Noord in
Maastricht! Geen licht, geen geluid, geen geur, geen straling,
geen vervuiling, geen bereik met je telefoon, geen tijdsbesef…
In een labyrint van ooit meer dan 20.000 gangen neemt een
professionele gids je mee naar een diepte van 30 meter onder
de grond in Maastricht. Zodra de ijzeren poort zich achter je
sluit, voel je de luchtvochtigheid stijgen. De rondleiding start en
voor je ontwaart zich een wirwar van gangen die allemaal op
elkaar lijken. Gelukkig zorgt de gids ervoor dat je niet verdwaalt
in dit doolhof van ooit zo’n 230 en nu nog een goede 80
kilometer aan door de mens uitgegraven onderaardse gangen.
Op de wanden duiken namen en tekeningen in houtskool op van
mensen die hier enkele honderden jaren geleden dag in dag uit

werkten om mergel als grondstof te winnen. De ene na de
andere gang werd uitgezaagd door deze blokbrekers.
Eeuwenlang hebben de Maastrichtenaren met hun waardevolle
bezittingen in tijden van oorlog een veilig heenkomen weten te
vinden in de onderaardse krochten van hun Maastrichtse
‘berg’. Drie boerenfamilies schuilden met hun vee in grotten
Noord. Tijdens de rondleiding is de oven waar zij brood bakten
nog steeds te zien. Ook zijn sporen te vinden van de Franse
belegering waarbij geprobeerd werd om Fort Sint Pieter bovenop
de Sint Pietersberg in Maastricht op te blazen.
Ontdek de ondergrondse geheimen van Maastricht tijdens deze
indrukwekkende rondleiding!
Duur rondleiding: 1 uur
Prijs: Volwassenen € 9,50 p.p. en kinderen € 7,95 p.p. Deze
prijs is gebaseerd op een deelname van 15 personen. Echter te
boeken vanaf elk gewenst aantal deelnemers (startprijs €
112,50).
Bijzonderheden: Beschikbaar in de talen: Nederlands, Engels,
Duits, Frans, Spaans. Dit uitje is ook geschikt als bedrijfsuitje in
Maastricht.
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