
A       KASSA / MUSEUMWINKEL
B       TAVEERNE  
C       TOILETTEN,   
       INVALIDENTOILET,
       BABYVERSCHOONTAFEL
D       REMISE
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1         INGANG KASTEEL
2  SOLDATENHUISJES 
3  EXPOSITIE OPGEGRAVEN
4 MUSKETSCHIETEN
5 MUNITIEKELDER   
6  KRUITTOREN
7  WATERSPEL
8  KERKHOFBASTION
9 KLEINE STENEN BASTION

OP AFSPRAAK
X       BED & BREAKFAST
Y        VERGADERZALEN / KANTOOR
Z        ARSENAAL
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WELKOM OP LOEVESTEIN
Met deze plattegrond haal je het meeste uit je 
bezoek aan Loevestein. Lees het rustig door voor je 
museumbezoek start, bijvoorbeeld met een kopje koffie 
in onze Taveerne. Wij wensen je een prettig bezoek. 

De rijke geschiedenis van Slot Loevestein beslaat 
ruim 660 jaar. In de Middeleeuwen werd het kasteel 
gebouwd. Loevestein werd een staatsgevangenis tijdens 
de Nederlandse Opstand en daarna een vesting die deel 
uitmaakte van de landsverdediging de Oude en Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Eerst woonden hier dus ridders, 
later gevangenen en soldaten. Ontdek hun verhalen met 
je sleutel en via IZI-travel op je telefoon.
 
VERHALEN
In het kasteel beantwoorden onze enthousiaste gidsen 
graag je vragen, en vertellen ze je verhalen uit de 
geschiedenis van Loevestein. Weet jij hoe lang ridder 
Dirc over de bouw van het slot deed? Wie er op het 
idee kwam van Hugo de Groot zijn ontsnapping?  
Of wat het geheime wapen van Nederland was? 
In de weekenden en vakanties kun je ook mee met een 
instaprondleiding. Je reserveert hiervoor bij de kassa. 

DE SLEUTEL
Met je persoonlijke sleutel kun je de vesting verkennen: 
op verschillende plaatsen kun je presentaties bekijken of 
spellen activeren. Op de plattegrond vind je de punten 
waar je gebruik kunt maken van de sleutel. 

VERHALEN IZI-TRAVEL
Met IZI-travel kun je op je eigen
telefoon de kasteelroute 
en de vestingroute ontdekken. 

1. Scan de QR-code met de 
camera van je telefoon.  
2. Kies de route naar keuze
3. Bekijk de route online of in de IZI travel app.

HUISREGELS
•  Roken is niet toegestaan in het kasteel en bijgebouwen
• Eten en drinken is niet toegestaan in het kasteel
•  Kinderen onder begeleiding
• Kinderwagens kunnen worden geparkeerd op de
 binnenplaats van het kasteel (onder de Poorttoren)

De route in het kasteel leidt langs ongelijke trappen en 
is minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.   

ETEN EN DRINKEN
Je kunt je meegebrachte consumpties nuttigen op de
vestingwallen of aan een van de picknicktafels.  
Eten en drinken in het kasteel is niet toegestaan. 

Natuurlijk hebben onze Taveerne en Remise ook lekkers 
als een kopje koffie/thee, taart, soep of broodje om van 
te genieten.

OVERNACHTING WINNEN?
Wil je een overnachting in ons 
soldatenhuisje winnen voor twee 
personen? Scan dan snel deze QR-
code met de camera van je mobiele 
telefoon. 

VESTINGPAS
Denk je aan het einde van de dag 'Dit willen we vaker 
doen'? Wissel dan bij vertrek je toegangskaartje om 
voor een Vestingpas en ontdek een jaar lang alle 
geheimen van Loevestein. Of je nu voor de hele dag 
komt of een paar uurtjes: met drie bezoeken per jaar is 
een Vestingpas al voordeliger. Vraag ernaar bij de kassa. 

LEUKSTE UITJE
De ANWB heeft Slot Loevestein genomineerd als 
Leukste uitje van Gelderland 2023. Help jij ons mee om 
deze prachtige prijs te winnen? Dat kan door je stem uit 
te brengen via www.anwbleuksteuitje.nl/slot-loevestein. 
Stemmen kan tot 30 oktober.

 PLATTEGROND


