FACTSHEET 2022/2023
Informatie
In het Grachtenmuseum Amsterdam ontdek je het Amsterdam van toen en nu en leer je op
avontuurlijke wijze het verhaal van Amsterdam en haar grachten kennen. Start jouw
ontdekkingstocht en ga 400 jaar terug de tijd in. Ga mee in de multimediale tentoonstelling
en ervaar hoe de Amsterdamse grachten vroeger, maar ook vandaag nog een stempel
drukken op de stad en verbonden zijn met Amsterdammers.
Bezoek Grachtenmuseum Amsterdam in een zeventiende-eeuws, dubbel grachtenhuis met
klassieke stijlkamers gevestigd aan de Herengracht.
De Amsterdamse grachten vormen het hart van onze stad en hebben een complexe en
interessante geschiedenis. Waarom groeide Amsterdam uit van vissersdorp tot wereldstad?
Hoe ontstonden de grachten en waarom zijn ze tot op de dag van vandaag zo belangrijk
voor de stad? Je leert het allemaal in onze wervelende audiovisuele tentoonstelling die je
meeneemt op een reis door 400 jaar Amsterdamse geschiedenis.
Locatie
Adres

Telefoon
E-mail
Website
Openingstijden museum
Dinsdag t/m zondag
Gesloten

Grachtenmuseum Amsterdam
Herengracht 386
1016 CJ Amsterdam
020 42 11 656
mail@grachten.museum
www.grachten.museum

10:00 tot 17:00
Wekelijks op maandag, 25 december,
1 januari en 27 april

Toegangsprijzen 2022
13+
Student, CJP
Kinderen 4 t/m 12 jaar
Kinderen 0 t/m 3 jaar
Museumkaart, Stadspas,
ICOM card, A’dam City Card

€ 15,00
€ 12,50
€ 7,50
gratis
gratis
gratis

Inkoopprijs tour operators

€ 12,50 p.p.

Introductierondleiding met gids
Verdiepende rondleiding met gids

€ 50 (+reguliere entreeprijs)
€ 100 (+reguliere entreeprijs)

Toegangsprijzen 2023
18+
Student, CJP
Kinderen 6 t/m 17 jaar
Kinderen 0 t/m 5 jaar
Museumkaart, Stadspas,
ICOM card, A’dam City Card

€ 16,50
€ 12,50
€ 9,50
gratis
gratis
gratis

Inkoopprijs tour operators
Introductierondleiding met gids
Verdiepende rondleiding met gids

€ 13,50 p.p.
€ 50 (+reguliere entreeprijs)
€ 100 (+reguliere entreeprijs)

Audiotour
Onze vaste audiovisuele tentoonstelling wordt bezocht met een gratis audiogids. Deze is
beschikbaar in negen verschillende talen: Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Italiaans,
Japans, Chinees (Mandarijn) en Russisch. Na de tentoonstelling is er de mogelijkheid om
onze tijdelijke tentoonstelling te bezoeken waar de audiotour ook voor gebruikt kan
worden.
Museumwinkel
In het Grachtenmuseum wordt een aantal artikelen verkocht met een relatie tot de
grachten, zoals cadeauartikelen en boeken.
Tijdsduur bezoek
Een bezoek aan het Grachtenmuseum duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. De vaste
tentoonstelling over de grachten duurt 45 minuten, waarna je de stijlkamers, tuin en
tijdelijke tentoonstelling van het Grachtenmuseum kunt bezoeken. Hiervoor is ook een
audiotour beschikbaar die rond de 30 minuten duurt.
Garderobe
In het museum bevindt zich een onbewaakte garderobe met zowel kluisjes als kapstokken.
Faciliteiten voor mindervaliden
Het Grachtenmuseum is rolstoeltoegankelijk en heeft een lift. Ook is er een
mindervalidentoilet aanwezig.
Meer informatie
Voor meer informatie kan je terecht op onze website www.grachten.museum of kan je ons
mailen op mail@grachten.museum. Wilt je liever telefonisch contact opnemen? Dan kan je
bellen naar +31 (0)20 4211656

