Mauritshuis Factsheet 2019
Het Mauritshuis is het thuis van de beste Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. In het hart van Den
Haag bevindt zich de compacte, maar wereldberoemde collectie. Meesterwerken als Vermeers Meisje met de
parel, De Anatomische les van dr. Nicolaes Tulp van Rembrandt, Het puttertje van Fabritius en De stier van
Potter zijn permanent te zien in de intieme museumzalen van dit zeventiende-eeuwse monument. Een bezoek aan
het Mauritshuis duurt 1-1,5 uur. U kunt voorafgaand aan uw groepsbezoek tickets boeken via de website.

Adres

Openingstijden

Mauritshuis

maandag

13.00 – 18.00 uur

Plein 29

dinsdag - zondag

10.00 – 18.00 uur

2511 CS Den Haag

donderdag

10.00 – 20.00 uur

Mauritshuis.nl

Er zijn gratis parkeerplaatsen voor bussen in de buurt van het Mauritshuis. Voor meer informatie:
mauritshuis.nl/touroperators
Toegang
(prijzen onder voorbehoud)

groepen

€ 13,50
gratis

jongeren (t/m 18 jaar)
*De reguliere toegangsprijs is € 15,50

Toegangskaarten zijn geldig voor de permanente tentoonstelling en eventuele tijdelijke tentoonstellingen. Het
Mauritshuis biedt de mogelijkheid van een vouchercontract aan. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Multimedia Tour

Een multimediatour is bij de kaartprijs inbegrepen. Daarvoor kunt u de tour op uw eigen mobiele apparaat
(smartphone of tablet) downloaden, of een apparaat huren in het museum. Geeft u het vooraf aan ons door als u
apparaten van het museum wilt huren. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De multimediatour is beschikbaar in
het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Japans, Chinees, Russisch en Braziliaans Portugees.

Tentoonstellingen 2018 - 2019
- Rogier van der Weyden ontsluierd(14 juni 2018 - 9 sept 2018)
- National Trust; Hollandse meesters uit Britse landhuizen (11 okt 2018 - 6 jan 2019)
- Rembrandt en het Mauritshuis (31 januari - 15 september 2019)
- Nicolaes Maes (17 oktober 2019 - 19 januari 2020) (titel onder voorbehoud)
Rondleidingen

Wij bieden rondleidingen door ervaren gidsen. De kosten hiervoor bedragen € 100,- voor een groep van
maximaal 15 personen. U kunt ook uw eigen gids meenemen, met een groep van maximaal 20 personen. Geef dit
dan twee weken voorafgaand aan uw bezoek aan ons door.

Exclusief bezoek

Een exclusief bezoek een uur voor of na openingstijd is mogelijk (op basis van beschikbaarheid). Uw groep is
dan als enige te gast in het museum; een zeer exclusieve ervaring! Tijdige reservering is aan te raden.
Brasserie

In onze Brasserie kunt u met groepen terecht voor ontbijt, lunch, diner of koffie/thee. De brasserie biedt ook
Lunch To Go aan. Voor meer informatie en de menukaart: mauritshuis.nl/brasserie.

Winkel

Onze winkel is de perfecte plek om een mooi kunstboek, een van onze catalogi of een speciaal cadeau te kopen.
Neem het Meisje mee naar huis met een van onze exclusieve producten.

Beelden

Foto’s van het Mauritshuis vindt u op mauritshuis.nl/pers/beeldmateriaal-pers.

Voor meer informatie, bijeenkomsten en groepsreserveringen kunt u contact opnemen met:
Simone Hollen, Jacqueline Schraven
+31 (0)70 302 3435 / 3436 mail@mauritshuis.nl

U kunt ons ook vinden op Facebook.nl/Mauritshuis, Twitter.com/Mauritshuis en Instagram.com/mauritshuis_museum

