
Speelgoedmuseum Trier - 
Bezoekersinformatie  
 
Postadres: 
 

Trierer Spielzeugmuseum e.V. 
Dietrichstr. 51  
D  54290 Trèves 
 
Tél.: + 49 (0) 651 7 58 50 
Fax:  +49 (0) 651 994 38 75 
 
www.spielzeugmuseum-trier.de 
info@spielzeugmuseum-trier.de 

 
De ingang voor mensen die slecht ter been 
zijn en / of ouders met een kinderwagen 
bevindt zich op de binnenplaats van 
Jacobstr. 4 

 

 
City-Parkhaus 

 
Hotel Plaza Carree 

 
Hauptmarkt 

 
Viehmarkt 

 

Openingstijden 
 

Normale openingstijden:: 
 

Van 02 januari tot 30 december zijn wij voor u geopend van dinsdag t/m zondag, steeds 
van 11.00 tot 17.00 uur. 
 

Op maandag is het museum, behalve op feestdagen,gesloten  
 
 

Openingstijden met Kerstmis en Nieuwjaar: 
 

Op Kerstavond en op 1e en 2e Kerstdag is het museum gesloten. 
 
Op oudjaarsdag zijn wij voor u geopend van 11.00 tot 14.00 uur,  
behalve als die dag op een maandag valt. 
 
Op Nieuwjaarsdag is het museum van 11.00 tot 18.00 uur 
geopend, ook als die dag op een maandag valt. 
 
****** LET OP!! ***** 
 

Ook gedurende de dagen van de Kerstmarkt is het museum  
alleen voor vooraangemelde groepen op maandag geopend. 
 

Op alle overige feestdagen is het Speelgoedmuseum, ook weer als zo‘n dag op een 
maandag valt, op de normale tijd van 11.00 tot 17.00 uur geopend. 
 
 

Wij verheugen ons op uw bezoek !  
 

 
 
LET OP!!  *** LET OP!! 
 
Voor groepen, bijvoorbeeld 
(basis)schoolklassen, verenigingen, 
enz., mits tijdig van te voren 
aangemeld, zijn wij ook op  
maandag open gedurende de tijd die 
daarvoor nodig is. 
Afhankelijk van schoolvakanties 
kunnen de openingstijden in januari 
deels van de normale openingstijden 
afwijken. 

  

    

http://www.spielzeugmuseum-trier.de/
mailto:info@spielzeugmuseum-trier.de


 

 

 

Entreeprijs 
 
De genoemde leeftijd moet bereikt zijn! 

 
Individuele prijzen 
per persoon 

Groepsprijzen per persoon 

Volwassenen 4,50 Euro 3,00 Euro 

Jongeren 11-18 jaar  2,50 Euro 2,00 Euro 
Kinderen 4-10 jaar  2,00 Euro 1,50 Euro 
Kinderen tot 4 jaar vrij entree  

 
Familiekaart 

   

Familiekaart ( 2 volwassenen + max. 3 
kinderen )  

12,00 Euro   

Elk volgend kind vanaf 4 jaar 1,50 Euro   

Elke volgende volwassene 4,50 Euro   

 

Bij schoolklassen geldt de groepsprijs. 
Voor de begeleidende leraren is de entreeprijs voor één leraar per 10 scholieren vrij. 
Elke verdere volwassene betaald slechts de groepsprijs van 3,00 € per persoon.. 

 


