Ontdek in iedere ruimte een ander thema...
In het mijnbouwmuseum - in het voormalige beheerdershuis
in HüƩen - liggen talrijke verhalen op de bezoekers te wachten. Ze volgen de geschiedenis van de historische mijnbouw
in de regio op de voet.
De Hoyerstube herinnert aan de aanvoerders van de kompels
die vanwege hun lutherse overtuiging gedwongen werden
hun vaderland te verlaten. Een heel bijzondere indruk wekken de eenvoudige keuken, de apparaten waarmee de kompels elke dag werkten of de zogenaamde Gewerkenstube - de
residenƟe van de mijnbouwbeheerder.
Het mineralenkabinet verleent met soms buitengewoon
waardevolle vondsten tensloƩe ook een veel omvaƩend
overzicht over de op één na rijkste vindplaats in Oostenrijk.

Ieder jaar opnieuw wisselende, speciale tentoonstellingen
brengen de bezoeker nog meer in de ban van de geschiedenis!

INFORMATIE
Geopend van mei tot eind oktober van 10.00 tot 17.00
Maandag rustdag.
Van december tot maart donderdags van 18.30 tot 20.30
Rondleidingen voor groepen bij aanmelding vooraf.
Tel. +43 (0) 6583 7105 | www.museum-leogang.at

De oudste mijn van Salzburg stelt zich voor...
Zilver, kwikzilver, kobalt, koper, lood en nikkel - dat werd allemaal geëxploiteerd in de mijnbouwstreek Schwarzleo. Voor
de duur van uw rondleiding (ca. 1 uur) duikt u diep in een
wereld waarin de kompels een groot deel van hun leven met
noeste arbeid doorbrachten.
In de meeste mijnbouwmusea rijdt u met een treintje Ɵjdens
de bezichƟging, maar niet bij ons! U gaat te voet door de mijngangen, soms gebukt en in ganzenpas. Op die manier kunt u
uitstekend aanvoelen hoe de situaƟe desƟjds werkelijk was.
De blik in de gipsschacht gaat 30 meter in de diepte.

Aan het einde van uw rondleiding - na 3.500 jaar mijnbouwgeschiedenis en 50 meter hoogteverschil - ziet u eindelijk
weer daglicht. En de „Knappenstube Unterberghaus“ verwent u met harƟge, regionale maalƟjden.

OPENINGSTIJDEN
Van mei tot eind oktober van 10.00 tot 17.00 uur.
Maandag rustdag.

RONDLEIDINGEN
Mei, juni, september en oktober om 12.00 en 14.00 uur.
In juli en augustus voortdurend rondleidingen.
Bij groepen verzoeken wij vriendelijk om aanmelding vooraf. Rondleidingen beginnen bij de „Knappenstube Unterberghaus“. Toegang zonder gids niet mogelijk!
VAST SCHOEISEL EN JAS VEREIST.

NADERE INFORMATIE
Pachteres Heidi Pichler: Tel.: +43 (0) 664 337 58 52
Internet:
schaubergwerk-leogang.com

