Persbericht
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45
Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren

Persbericht, 15 december 2018
Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum '40-'45 in het Fort bij Aalsmeer introduceert met ingang
van 1 januari 2019 een aantal wijzigingen:
1. Zo komen er ruimere openingstijden;
2. Wij verhogen ook de sinds lange tijd ongewijzigde toegangsprijzen.
OPENINGSTIJDEN
Met ingang van 1 januari 2019 zijn wij naast de gebruikelijke openingstijden elke zaterdag van 11:00
tot 16:00 uur ook geopend elke woensdag van 13:00 tot 16:00 uur.
Op de woensdagen wordt er in het museum gewerkt aan het verbeteren- en het plegen van
onderhoud aan de expositie. Het kan daarom voorkomen dat u iemand op een ladder ziet staan.
Naast deze aanvullende openingstijden op de woensdagen, zullen wij ook geopend zijn op de 2e
zondag van de maand tussen 11:00 en 16:00 uur.
TOEGANGSPRIJZEN
De normale toegangsprijs wordt met ingang van 1 januari 2019:
•
•
•

€ 5,00 voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar;
€ 2,00 voor kinderen van 7 t/m 12 jaar;
Kinderen jonger dan 7 jaar hebben gratis toegang, evenals veteranenpas houders en
donateurs.

Groepsbezoek
Indien U het museum buiten de hierboven genoemde openingstijden wilt bezoeken rekenen wij
onderstaande toegangsprijzen:
•
•
•
•

€ 60,00 starttarief;
€ 4,50 voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar;
€ 1,80 voor kinderen van 7 t/m 12 jaar;
Kinderen jonger dan 7 jaar hebben gratis toegang, evenals veteranenpas houders en
donateurs.

Voor meer informatie over het museum en het werk van het CRASH Luchtoorlog –en
Verzetsmuseum ’40-‘45 kunt U de website www.crash40-45.nl, Instagram of onze Facebook
pagina raadplegen.
Mededeling voor de pers: Voor meer informatie kunt u bellen met de secretaris: 0297-530667.
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