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Vier coronaproof Halloween in het Historium! 

 

Deze herfst staat het Historium weer helemaal in het teken van Halloween. Van vrijdag 

9 oktober tot en met woensdag 11 november is het Historium griezelig aangekleed, is er 

een Halloween Trail en een speciale primeur: de Halloween Virtual Reality Experience. Ook 

nieuw: kom je verkleed tijdens de Halloweenperiode? Dan krijg je korting op het 

toegangsticket. 

 

Op spannende tijdreis naar middeleeuws Brugge met Jan van Eyck 

Het Historium is een belevingsattractie die je meevoert naar de Brugse Middeleeuwen! De story is een 

avontuur dat je meemaakt, samen met Jacob, de leerjongen van Jan van Eyck. Je beleeft zijn 

liefdesverhaal in 7 spannende themakamers met ‘special effects’. 

Met de VR-ervaring neem je een sprong terug in de tijd en duik in de handelsstad Brugge in een unieke 

360° ervaring. De Middeleeuwen komen tot leven. Jij wordt het verhaal, terwijl je vaart op de oude kanalen 

en zelfs vliegt over de Markt! 

 

Boeiend Halloweenprogramma met enkele nieuwigheden 

De hele belevingsattractie is tussen 9 oktober en 11 november thematisch aangekleed: wel honderd 

pompoenen, spinnenwebben, vleermuizen en gedimde lichten zorgen voor een spookachtige sfeer. Kom jij 

verkleed en draag je zo in de Halloweenperiode je steentje bij aan de sfeer van mysterie? Dan krijg je €1 

korting* op te toegangsprijs! 

Nieuw dit jaar: de VR krijgt tijdelijk een akelig broertje! In de Halloweenperiode kiezen echte durvers, 

naast de gebruikelijke VR-ervaring, voor een griezelige Halloween Virtual Reality Experience!  

https://mailchi.mp/historium/persbericht-halloween-historium-4213218?e=37c1bbd6b4


 

Niet bang voor Halloween en ook geen hoogtevrees? Onze toren geeft een adembenemend zicht over 

Brugge. Wie de klim van 145 treden maakt, wordt getrakteerd op een subliem zicht over de stad op een 

hoogte van 35 meter. Tip: Neem een selfie met het Belfort op de achtergrond! 

Voor wie na dit alles nog steeds niet uit gegriezeld is, is er een combiticket met het Torture Museum 

Oude Steen, op amper 500 meter van het Historium. 

En als het duister wordt, wordt het een beetje eng... Op zaterdag 31 oktober, Halloween zelf, kan je 

tijdens de Historium Nocturne dit jaar tot maar liefst 23u komen griezelen! 

Het Halloween Event is dé herfstuitstap voor jong en oud: voor de allerkleinsten heeft de Halloween 

Trail – een familieparcours met Halloween Quiz - een leuke verrassing in petto… trick or treat! 

  

Tickets en info op www.historium.be/nl/halloween 

 

*actie enkel aan de ticketbalie en niet cumuleerbaar met andere kortingen/promoties. 

  

  

 

 

Voor de pers 

 

Perscontact: Dominique Uyttenhove (dominique.uyttenhove@historium.be) 

Beeldmateriaal: hier downloaden  

 

  

 

 

Bijlage 

 

https://historium.us11.list-manage.com/track/click?u=859e58fe3728444fad5d0f517&id=e3c92bf09b&e=37c1bbd6b4
mailto:dominique.uyttenhove@historium.be?subject=PERSBERICHT%3A%20Halloween%20Event
mailto:dominique.uyttenhove@historium.be
https://historium.us11.list-manage.com/track/click?u=859e58fe3728444fad5d0f517&id=7b0235dbf0&e=37c1bbd6b4
https://historium.us11.list-manage.com/track/click?u=859e58fe3728444fad5d0f517&id=e344a51c14&e=37c1bbd6b4
mailto:dominique.uyttenhove@historium.be


 

 

NIEUW! 

Halloween Virtual Reality 

Expercience 

 

Sidder en beef met de Halloween Virtual 

Reality Experience. Zet de VR-bril op en 

beleef gedurende zo'n 10 minuten een 

ware nachtmerrie in een virtuele wereld! 

 Prijs: 7 euro p.p. 

 Adviesleeftijd: vanaf 14 jaar 

 De Halloween Virtual Reality 

Experience wordt extra 

aangeboden, naast de gewone VR-

ervaring. 

 

 

 

ACTIE 

Halloween verkleedactie! 

 

Kom je verkleed in je mooiste Halloween 

kostuum, dan geniet je van 1 euro korting 

bij aankoop van een Ticket Story of een 

Ticket Story + VR. Zowel jong als oud kan 

zich in thema komen uitleven!  

 Actie is enkel geldig tijdens het 

Halloween Event en van toepassing 

op verklede personen. 

 Om te genieten van deze actie 

dienen de tickets ter plaatse 

aangekocht te worden. 

 Niet cumuleerbaar met andere 

kortingen en/of promoties. 

 

https://historium.us11.list-manage.com/track/click?u=859e58fe3728444fad5d0f517&id=911c27f06c&e=37c1bbd6b4


 

 

NIEUW! 

Historium Nocturne 

 

Op zaterdag 31 oktober blijven de deuren 

eenmalig langer open... Die avond is 

iedereen welkom voor een laatavond 

bezoek tot 23u. Zo raak je zeker op tijd 

thuis voor het begint te spoken... of tot de 

avondklok ingaat. 

 Zaterdag 31/10 open van 

11u00 tot 23u00 

 Tickets verkrijgbaar tot 22u00 

 Op voorhand reserveren is niet 

nodig. Tickets ter plaatse of online 

verkrijgbaar. 

 

 

 

COMBI 

Historium & Torture Museum 

 

Mag het nog iets duisterder? Combineer 

dan uw bezoek aan het Historium met 

het Torture Museum Oude Steen, op 

slechts 500 m van het Historium. Het 

museum is een van de oudste Europese 

gevangenissen en toont welke foltertuigen 

gebruikt werden door de eeuwen heen.  

 Tickets verkrijgbaar bij Historium 

en Torture Museum 

 Tickets verkrijgbaar voor alle 

leeftijden. 
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Coronaproof bezoek 

 

Ondanks de verscherpte maatregelen willen we nog steeds blijven inzetten op ons 

coronaproof Halloween Event! We zijn er nog steeds van overtuigd dat een bezoek veilig 

én leuk kan verlopen. Op voorhand hadden we al maatregelen genomen om ons programma 

vorm te geven, dus echt grote wijzigingen zijn er niet meteen aan het programma. 

  

Wegens de verstrengde maatregelen blijft het Duvelorium gesloten en vervallen ook de 

wekelijkse Historium Nocturnes. Wel voorzien we een Historum Nocturne op zaterdag 31 

oktober 2020, Halloween zelf. Tickets voor een bezoek zijn dan verkrijgbaar tot 22u00. 

  

Bovendien nemen wij – naast de standaard maatregelen – bijkomende volgende 

veiligheidsmaatregelen: 

 Dispensers met ontsmettingsgel zijn voorzien in het volledige gebouw, alsook in de 

attractie. 

 Voor een veilig bezoek aan de Story werd de capaciteit gehalveerd tot max. 10 

personen per tijdslot. Elke audioguide wordt na elk gebruik ontsmet met UV-C-licht in 

een speciaal hiervoor voorzien toestel. Ieder krijgt ook een set oortjes die ze na het 

bezoek mogen meenemen naar huis. 

 Bij de Virtual Reality worden de cabines na elke bezoeker volledig ontsmet. We 

voorzien tevens wegwerp-gezichtsmaskers om rechtstreeks contact tussen bril en 

huid te vermijden. 

 Tijdens een bezoek aan de Tower krijgt elke bezoeker handschoenen om te dragen 

tijdens de klim naar boven. 

 Alle overige contactpunten worden op heel regelmatige basis doorheen de dag 

ontsmet. Dit zijn o.a. deurknoppen, balustrades, automaten… 

 Op voorhand reserveren is niet nodig, tickets kunnen ter plaatse aangekocht worden. 

Sowieso beperken we het aantal bezoekers in onze attracties, zodat de wachttijden 

max. 5 minuten bedragen. 

Een overzicht van alle maatregelen kunt u vinden op 

https://www.historium.be/nl/maatregelen 
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