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Tickets voor Gravensteen nu ook online
beschikbaar

Het Gravensteen pakt uit met een primeur voor de Gentse musea en historische
huizen. Vanaf vrijdag 25 januari 2019 kunnen geïnteresseerden hun bezoek aan
het Gravensteen ook online reserveren. Via een nieuw online platform kunnen
zowel individuele bezoekers als groepen hun inkomtickets aankopen. In de rij
staan aan de kassa behoort voorgoed tot de verleden tijd. Met een online ticket op
zak lopen bezoekers ook op drukke dagen vlot het Gravensteen binnen.
Ieder jaar krijgt het Gravensteen meer en meer bezoekers over de vloer. Door de toename van
toerisme wereldwijd en de steeds aantrekkelijker gemaakte storytelling in het Gravensteen, zit
een bezoek aan de unieke burcht internationaal erg in de lift. Een kwaliteitsvolle beleving van
het bezoek moet echter centraal blijven staan. Om er zeker van te zijn dat iedere gast voluit kan
genieten van zijn bezoek en niet gehinderd wordt door overbevolkte wenteltrappen, rumoerige
zalen of een tekort aan beschikbare audioguides, werkt het Gravensteen vanaf vrijdag 25 januari
2019 met tijdsloten.

'Zowel individuele bezoekers als groepen vanaf 15 personen kunnen voortaan
online het tijdstip kiezen waarop ze hun bezoek willen starten. Eens binnen in
het kasteel, blijf je zolang als je zelf nodig acht en dat is maar goed ook, want
in het ticket is de veel geprezen comedy-audiotour van Wouter Deprez
sowieso inbegrepen. Het nieuwe online ticketsysteem is zowel voor de
citytripper, die vaak van heinde en ver komt, als voor de lokale gast een extra
geruststelling bij het plannen van zijn bezoek aan deze topattractie in
Vlaanderen.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Toch staat het nieuwe ticketsysteem een last minute-bezoek niet in de weg. Natuurlijk is er ter
plaatse nog de kassa waar er tickets kunnen worden aangeschaft. Zo blijven ook de late
beslissers zeker niet in de kou staan.
Het online boeken van tickets kadert in het vernieuwingstraject dat Historische Huizen Gent in
het Gravensteen realiseert, als een van de hefboomprojecten van Toerisme Vlaanderen.

Een bezoek met gids aanvragen
Groepen die met een persoonlijke gids het Gravensteen willen bezoeken, doen dit vanaf nu ook
via het online boekingssysteem. BOEKjeBEZOEK, de vaste partner die instaat voor de
groepsbezoeken, gaat na een online aanvraag op zoek naar de meest geschikte gids, waarna zij
het bezoek bevestigen aan de klant. Boek dus ruim op voorhand een bezoek met gids.

De Gentenaren en hun Gravensteen
De Gentse inwoners kunnen op zondagochtend tot 13 uur en alle dagen van de Gentse Feesten
gratis het Gravensteen bezoeken. Andere dagen genieten ze van een voordeeltarief. Wilt u als
Gentenaar zeker zijn van uw bezoek op een drukke zondagochtend? Reserveer dan ook uw gratis
ticket via het online boekingssysteem.
De tickets kunnen geboekt worden via www.gravensteengent.be
Meer info: www.gravensteengent.be
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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