RIVEO



Autoparking



Busparking
1 plaatsen


Maestro

In Hotton, tussen Durbuy en La Roche, nodigt RIVEO je uit om de rivier, zijn fauna en flora te ontdekken zoals je nergens elders kunt.
Een gereconstrueerde rivierarm (12 m lang), aquariums, een panoramisch onderwaterzicht en thematische tentoonstellingen onthullen je
alles over dit fantastisch milieu. Nieuwe tentoonstelling "Par TouTéthys!": een reis rond de wereld voor de ontdekking van de 5 grote rivieren.
Natuur- en hengelanimaties laten je onvergetelijke momenten beleven (op reservering). Zie op de agenda via www.riveo.be.
Geniet vanaf de lente van onze thematuinen en een hoogst ongewone minigolf.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Het hele jaar: van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17u. Gesloten op maandag uitgezonderd op feestdagen en schoolvakanties
• Juli en augustus: alle dagen van 10 tot 18u • Gesloten in januari (behalve tijdens de schoolvakantie).
Prijs
Expo-Aquariums-Tuinen: volwassenen €8 - 65+ / kinderen (3-12) €6 - Gezin (4 pers.) €6 p.p. • Minigolf + tuinen: volwassenen €7 65+ / kinderen (3-12) €5 - Gezin (4 pers.) €5 p.p. • Combinatie: volwassenen €12 - kinderen (3-12) €8 - Gezin (4 pers.) €8 p.p.
Combinatie met de Grotten van Hotton, het Park Chlorophylle en de Vormsnoeituin: korting van €1 per persoon op vertoon van het
kasticket
Duur van het bezoek
1 tot 2.30 u • Toegankelijk voor mindervaliden

Informatie voor groepen

Prijs
Korting van €1 vanaf 15 personen (vrij bezoek)
Rondleiding
Gids op reservering (max. 20 pers./gids): €40 • Natuur- en visactiviteiten vanaf €8 p.p. • Vergezel ons langs de oevers van de Ourthe
voor een originele natuur- of hengelanimatie en ontdek het leven onder water! Wij organiseren voor uw groep dagexcursies in
combinatie met verschillende toeristische sites in de streek.
Vraag onze catalogus!
Andere nuttige informatie
Restaurants en cafés in de onmiddellijke omgeving.



50 Maximaal aantal personen 2 €



In de nabijheid



50 Maximaal aantal personen 6,5 €



40 Maximaal aantal personen Voor groepen in animatie by Riveo.
Verantwoordelijke
Renard Valérie
Telefoon
084/41.35.71
Email
info@riveo.be
Ecoles (3-12 ans) NL

Beschrijving
Riveo stel U verschillende animaties ter ontdekking van de rivier en watermilieu voor.
Duur
180 minuten
Capaciteit
15 om 100 personen
Prijs
10 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
7€

Aantal personen per gids
20 personen
Senior

Beschrijving
RIVEO, In Hotton, tussen Durbuy en La Roche, stelt alles in het werk om van uw groepsuitstap een onvergetelijk moment te maken
! Maak gebruik van onze diensten om uw dagactiviteit klaar te stomen… een activiteit alleen bij ons of ook bij één van onze partners.
Wij zetten onze schouders er onder! Wat heeft RIVEO te bieden ? Een waaier van activiteiten : op onze site in Hotton de ontdekking
van het watermilieu (aan de hand van de aquariums en de tentoonstelling « Schaar maar waar » - over de rivierkreeften), plus
diverse animaties om zich te ontspannen en om op een leuke maar leerrijke manier een hoop informatie mee te krijgen! ën in de 5
thematuinen van RIVEO neemt de « Jardins d’Eden » (de tuinen van Eden) u mee op ontdekkingstocht naar natuurlijke en wilde
geneesmiddelen en smaken. Dankzij RIVEO beleeft u een verassende ervaring ! NIEUW : CoSMos – de Odyssee van de zalm (in
Erezée) De laatste zalmen zijn verdwenen in 1930, ook al was deze vissoort daarvoor overvloedig aanwezig in onze waterstromen.
Maar dankzij het aandringen van sommige gepassioneerde personen, wetenschappers, leden van de « Service Public de Wallonie »
(SPW) en een grensoverschrijdend project gaat men er wellicht in slagen zijn terugkeer te kunnen vieren… Wij stellen u, in
afwachting van dit blijde gebeuren, voor om de fantastische Odyssee van de zalm te volgen ! Nog een andere activiteit… niet te
ver… om zo veel mogelijk van uw dag te genieten? Laat u bedienen : wij stellen een programma samen dat rekening houdt met uw
zin (goesting, ja !) en uw grenzen. Of het nu een formule is waar natuur gecombineerd wordt met ons cultureel erfgoed of met ons
gastronomisch kunnen : wij hebben zeker de goede combinatie voor u! Vlakbij Riveo : wij werken samen met verscheidene partners
die u kunnen ontvangen voor uw maaltijden (ontbijt, middagmaaltijd, vieruurtje, …)!
Duur
120 minuten
Capaciteit
15 om 100 personen
Prijs
6€
Gratis deelnames
Autocarist
Beschikbare talen
FR;NL







T. 084/41.35.71
Rue Haute 4 - 6990 Hotton
www.riveo.be
info@riveo.be
Facebook

E25, uitrit 49. E411, uitrit Courrière daarna N4, uitrit Hotton/Liège en dan richting Hotton volgen.
NMBS: station Hotton/Melreux (2 km) & bus TEC.
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