Hofvijver
Passe-partout

4 musea voor € 12,50
4 museums for € 12,50

Haags Historisch Museum
Museum Bredius
Museum de Gevangenpoort
Galerij Prins Willem V
Extra: Prinsjesdag Experience

Bezoek het Haags Historisch Museum, Museum
Bredius, Galerij Prins Willem V en Museum de
Gevangenpoort voor slechts €12,50. Het
passe-partout is twee dagen geldig en gaat in
op de eerste dag dat u hem gebruikt. Daarmee is
het tevens een ideaal cadeau. Met een leuke
wandeling rond de Hofvijver komt u meer te
weten over het bijzondere gebied.

Visit the Historical Museum of The Hague,
Museum Bredius, Prins William V Gallery and
the Prison Gate Museum for only €12,50.
The pass is valid for two days, starting on the first
day it is used, making it very suitable as a gift.
It includes a pleasant walking tour around the
Hofvijver during which you can discover more
about this interesting area.

Haags Historisch Museum - Prachtige stadsgezichten, portretten en voorwerpen nemen u
mee terug in de tijd en tonen de geschiedenis van Den Haag. Het Museum organiseert daarnaast
wisselende tentoonstellingen.
The Historical Museum of The Hague - Superb cityscapes, portraits and objects take you back in time
and relate the history of The Hague. The Museum also hosts a diverse series of temporary exhibitions.

Museum Bredius - In een 18de eeuws herenhuis toont Museum Bredius de privécollectie van de
befaamde kunsthistoricus dr. Abraham Bredius (1855-1946). In de collectie zitten werken van
bekende kunstenaars als Jan Steen en Rembrandt.
Museum Bredius - The private collection of the famed art historian Abraham Bredius (1855-1946)
is on display in this 18th-century town house. The collection includes works by such renowned artists as
Jan Steen and Rembrandt.

Museum de Gevangenpoort - Deze zeven eeuwen oude gevangenis toont de geschiedenis van
het strafrecht. U bezoekt het museum met een bijzondere rondleiding door het cellencomplex.
The Prison Gate Museum – The exhibits in this seven-hundred-year-old prison tell the history of
criminal law. Visits to the museum include a special guided tour of the cell complex.

Galerij Prins Willem V - Ervaar hoe het was aan het Haagse hof in de 18de eeuw. In dit museum
van stadhouder Willem V hangen de wanden vol met schilderijen van oude meesters als Ruisdael,
Rubens, Potter en Steen.
Prince William V Gallery – Experience what life was like at Court in The Hague in the 18th century.
The walls are hung from top to bottom with paintings from the old masters such as Steen, Potter, and
Rubens. Together they give an impression of Stadholder William V’s eighteenth-century collection of paintings.

Extra: Prinsjesdag Experience - Onder de Ridderzaal vindt u een speciale presentatie over
Prinsjesdag. Bekijk de stoet in miniatuur en leer meer over de hoofddeksels. De presentatie is gratis
te bezoeken.
Extra: The Prince’s Day Experience - Beneath the Ridderzaal (Hall of Knights) you will find a special
exhibition about Prince’s Day. See the royal procession in miniature and learn more about the tradition
of hat-wearing. Entry to the exhibit is free.

