
 

 

Welkom! 

 
U zou graag … 

 

…een eucharistieviering bijwonen ? 
 
maandag tot zaterdag: (uitgen. Witte 
Donderdag,Goede Vrijdag en Paas-Zaterdag) 
7.00 u. eucharistieviering 
9.00 u. heilige mis met het Dom-kapitel 
Zon -en feestdagen: 
7.00u. eucharistieviering 
10.00 u. hoogmis 
18 u.vespers 
 
…biechten? 
 
zaterdag 16.00u -17.00u in de sacramentskapel (op 
het einde van de linker zijbeuk) 
 
…in stilte bidden ? 
 
dagelijks tijdens de openingstijden in de 
sacramentskapel (op het einde van de linker 
zijbeuk) 
 
…een begeleid bezoek aan de Dom 
meemaken? 
 
begeleiding voor groepen  
duur: 1 uur 
Maximum 30 personen/groep 
Prijs : Vanaf 50€ /groep (15 personen) 
 
na afspraak: het hele jaar door,buiten de 
kerkdiensten, mogelijk ,op nummer 0049(0) 651 
9790790 
talen: Duits ,Engels , Frans , Nederlands, Italiaans, 
Portugees, Pools, Zweeds, Russisch, Luxemburgs, 
Noors, chinees, Spaans. 
individuele begeleiding (alleen Duits) 
april-oktober,dagelijks om 14 u. 
prijs:  6,00€ per pers. voor volwassenen, 3,80 € per 
pers.bij korting 
trefpunt: Dom-Information 
 
…de Dom-schatkamer bezoeken? 
 
van april tot oktober en van eind november tot eind 
december 
maandag tot zaterdag: 10.00u. tot 17.00u. 
zon-en feestdagen: 12.30u. tot 17.00u 
november en van januari tot maart 
dinsdag tot zaterdag: 11.00u tot 16.00u 
 

 
 
 
 
 
 
 
zon-en feestdagen: 12.30 u tot 16.00u. 
 
maandag gesloten 
24,25,31 december en 1 januari gesloten. 
U vindt de Dom-schatkamer in de Dom : in de 
rechter zijbeuk komt u via de trap boven. 
 
…het Museum am Dom bezoeken? 
 
OPENINGSTIJDEN 2019 
 
Dinsdag tot zaterdag : 9:00u - 17:00u 

Zon- en feestdagen : 13:00u - 17:00u 

Maandag gesloten 

24. - 26.12., 31.12., 1.1. en 3.3. gesloten, 28.2. 
(donderdag voor carnaval) en op Goede Vrijdag 
vanaf 13:00 uur gesloten. 

U vindt het Dommuseum aan de Bischof-Stein- 
Platz,links naast de Dom. 
 
 
…een aandenken kopen? 
 
In de “Dom-Information”,  
het bezoekerscentrum van de Trierse Dom 
Liebfrauenstraße 12 .(tegenover de O.L.V-kerk) 
 
OPENINGSTIJDEN DOM-INFORMATION  
 

1. april - 27. oktober en vanaf 25. november - 29. 
december 2019 

maandag tot zaterdag: 9.30u tot 17.15u 
zon- en feestdagen:12.00u tot 16:00 u 
 
Gesloten op Goede Vrijdag,Pasen,Kerstmis 24.-
26.12., 31.12 
Andere openingsuren gedurende de H.Rock-dagen 
 
2. januari - 31. maart en vanaf 28. oktober - 24. 
november 2019 en vanaf 30. december 2019 

maandag tot vrijdag 9:30u tot 17:15u 
zaterdag: 10:00u tot 15:00u 
Zon -en feestdagen gesloten, eveneens op 
1.11.,,1.1., 
Gesloten wegens vakantie: De donderdag voor 
karnaval tot  Vette Dinsdag. 
 


