NATIONAAL ETRUSKISCH MUSEUM
Via Porsenna, 93 – oude stadskern - tel. +39 0578 20177 –

sar-tos.museochiusi@beniculturali.it
Openingstijden: dagelijks van 9:00 tot 20:00u
(gesloten op 1 januari en op 25 december)
Entree:vol tarief €6,00 - reductie €3,00 (18-25 jaar), gratis voor EU inwoners tot 18
jaar.
Gratis toegang op iedere eerste zondag van de maand.
GRAF VAN DE PELGRIM EN GRAF VAN DE LEEUW
Kaartverkoop in het Nationaal Etruskisch Museum
De twee graven liggen op circa 3 km van de oude stadskern, richting Lago de Chiusi
en is alleen te bereiken met eigen vervoer.
Openingstijden: dagelijks van maart tot oktober om 11:00u en om 16:00
Van november tot februari om 11:00h en om 14:30u
Entree: de entree van de graven is bij het ticket van het Museo Nazionale Etrusco
inbegrepen.
GRAF VAN DE AAP
Kaartverkoop in het Nationaal Etruskisch Museum
Het “Scimmia” graf ligt op circa 3 km van de oude stadskern, richting Lago de Chiusi,
en is alleen te bereiken met eigen vervoer. Maximaal 25 deelnemers per bezichtiging
– reservering aanbevolen.
Entree: dinsdag, donderdag, zaterdag. Maart – Oktober om 11:00u en om 16:00u
november - februari om 11:00u en om 14:30u
Entree: vol tarief € 3,00, gratis voor EU inwoners tot 18 jaar.
GRAF VAN DE COLLE
Kaartverkoop in het Nationaal Etruskisch Museum
Het “Colle” graf ligt op circa 3 km van de oude stadskern, in de richting van Chiusi's
begraafplaats, en is alleen te bereiken met eigen vervoer. Maximaal 12 deelnemers per
bezichtiging – reservering aanbevolen.
Entree: Vrijdag
Maart – Oktober om 12:00u en om 17:00u
November - februar i: eerste en derde Vrijdag van het maand om 12:00u en om
15:30u
Entree: vol tarief € 3,00, gratis voor EU inwoners tot 18 jaar.
Toeristenbureau:
via Porsenna 79, Chiusi, tel 0578 227667 – email: info@prolocochiusi.it
Van oktober tot maart: dagelijks van 9.30u tot 12.30u. Maandag gesloten.
Van april tot september: dagelijks van 9.00u tot 13.00u en van 15.00u tot 17.00u.
Augustus: dagelijks van 9.00u tot 13.00u en van 15.00u tot 18.00u.

KATHEDRAAL MUSEUM EN LABYRINT VAN PORSENNA
Piazza Carlo Baldini, 7 (già Piazza Duomo) - oude stadskern - tel. +39 0578 226490 -

museocattchiusi@alice.it
Openingstijden
Van 1 februari tot 31 maart van 10:00u tot 12:10u - Zon en feestdagen van 10:00u tot
12:10u en van 15:10u tot 16:30u
Van 1 april tot 31 mei en van 16 oktober tot 6 januari– dagelijks van 10:00u tot
12:45u Zon en feestdagen van 10:00u tot 12:45u en van 15:00u tot 16:30u
van 1 juni tot 15 oktober – dagelijks van 10:00u tot 12:10u en van 14:30u tot 16:30u
Labyrint van Porsenna: ingang via het Kathedraal Museum.
De rondleidingen vinden uitsluitend plaats tijdens de openingsuren van het Kathedraal
Museum:
ochtend: 10:10u – 10:50u – 11:30u – 12:10u
middag: 14:30u – 15:10u – 15:50u – 16:30u
Entree: vol tarief € 5,00 – groepen (min. 15 personen) € 4,00
Bezichtigingen voor groepen (min. 15 personen) buiten de openingstijden op
aanvraag
CATACOMBEN
De Catacomben liggen op 2 km van Chiusi’s oude stadskern.
Te bereiken met eigen vervoer. Kaartverkoop in het Kathedraal Museum.
Reservering verplicht.
Openingstijden: uitsluitend rondleidingen met gids
Winter: om 11:00 en om 16:00
Zomer: om 11: en om 16:30
Entree voor iedere catacombe: vol tarief € 5,00 – voor schoolreisjes € 3,00
STADSMUSEUM - DE ONDERGRONDSE STAD
Via II Ciminia, 2 - oude stadskern - tel. +39 0578 20915 e + 39 334 6266852 –
museovcivicochiusi@gmail.com
Via II Ciminia – oude stadskern – tel. +39 0578 20915 - +39 3346266851
Openingstijden: uitsluitend rondleidingen met gids
van maart tot oktober – van dinsdag tot zondag: 10:10u – 11:10u – 12:10u – 15:10u –
16:10u – 17:10u
van november tot april - donderdag en vrijdag 10:10u – 11:10u – 12:10u zaterdag en
zondag 10:10u – 11:10u – 12:10u – 15:10u – 16:10u – 17:10u
Entree: vol tarief € 4,00 – reductie € 3,00 (van 6 tot 14 jaar en 65+) – gratis tot 6 jaar
Rondleidingen voor groepen (min. 10 personen) op aanvraag
Toeristenbureau:
via Porsenna 79, Chiusi, tel 0578 227667 – email: info@prolocochiusi.it
Van oktober tot maart: dagelijks van 9.30u tot 12.30u. Maandag gesloten.
Van april tot september: dagelijks van 9.00u tot 13.00u en van 15.00u tot 17.00u.
Augustus: dagelijks van 9.00u tot 13.00u en van 15.00u tot 18.00u.

