SOURCE O RAMA: ARTHOUSE & WATERHOUSE



Station op 200 m



Busparking
3 plaatsen


Maestro



Autoparking



Visa/MasterCard

Source O Rama, gelegen in het Park van Bronnen in Chaudfontaine, nodigt u uit in zijn 3 ruimtes gewijd aan gezinnen en cultuur.
 WaterHouse: ontrafel de mysteries van het water in een geheel nieuwe interactieve multimedia-reis en miniaturiseer jezelf om de
fantastische ondergrondse reis van het thermale water van Chaudfontaine te ervaren.

 ArtHouse: ontdek de klik die leidde tot de moderne kunst in de 19e eeuw, ga door haar evolutie van Claude MONET's impressionisme
naar Andy WARHOL's Pop Art en deel met uw gezin de kennis van kunst via bewegwijzering en een spelletje aangepast voor kinderen.

 Minigolf.

Voor groepen organiseert Source O Rama ook excursieprogramma's om een hele dag door te brengen in Chaudfontaine. Combineer het
bezoek aan WaterHouse met andere activiteiten ( www.sourceorama.com ).

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van maandag tot vrijdag: 9 - 17 u • Weekends en feestdagen: 11 - 17 u • Schoolvakanties: 10 - 18 u • Gesloten op 24, 25, 31/12, en
1/01
Prijs
volwassenen €10 - studenten / 60+ €8 - kinderen (6-12) €7 - kinderen (3-5) €2 • Gezinsticket (2 volwassenen + 2 kinderen) €25
Rondleiding
Inclusief audiogids (NL, FR, DE)
Duur van het bezoek
1 u tot 1.30 u per Ruimte

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 10:00 - 17:00
Dinsdag 10:00 - 17:00
Woensdag 10:00 - 17:00
Donderdag 10:00 - 17:00
Vrijdag 10:00 - 17:00
Zaterdag 11:00 - 17:00
Zondag 11:00 - 17:00
Rondleiding
min. 20 pers. - rondleiding mogelijk (NL / FR) - Bezoek aan de bottelfabriek en aan de zuiveringsinstallatie op aanvraag
Andere nuttige informatie
Speelplein - cafetaria - talrijke wandelingen.


Telefoon
04.364.20.20
Email
info@sourceorama.com
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