WILDPARK VAN SAINT-HUBERT



Autoparking



Busparking
0 plaatsen

Ontdek het wild van de Ardennen in een natuurlijke bosomgeving op nauwelijks twee kilometer van het centrum van Saint-Hubert!
Het Wildpark van Saint-Hubert ontvangt u het hele jaar voor een gezinswandeling. Al naargelang het seizoen kunt u jonge everzwijntjes en
hertenkalven zien dartelen met hun moeder.
De ontdekking verloopt langs wandelcircuits en één ervan brengt u naar een plaats waar dieren in halve vrijheid leven.
Wilt u meer vernemen over de fauna, flora en folklore van de streek, dan moet u - groot en klein - beslist naar de didactische hal waar u
interactieve spelletjes aantreft. In de hal ontdekt u ook de geschiedenis van Saint-Hubert, de hoofdstad van de Jacht, de Natuur en de
Jachthoorn!

Goed om weten:
- Met een buggy kunt u niet terecht in het park, voorzie een draagsysteem voor de baby
- Dieren zijn niet toegelaten, met uitzondering van assistentiehonden
- Het park is deels toegankelijk in september en oktober tijdens de periode van het burlen van de herten.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Elke dag (behalve donderdag buiten schoolvak. en feestdagen). Jan. tot einde april en okt. tot einde dec.: 10-17.30u. Mei, juni, sept:
10-18u (18.30u op WE). Juli en augustus: 7d/7 van 10 tot 19u • Gesloten op 1/01 en 25/12
Prijs
volwassenen €5 - 60+ €4 - kinderen / studenten (3-17 jaar) €3 - kinderen (<3) gratis
Duur van het bezoek
1.30 u

Informatie voor groepen

Prijs
(+ 10 pers.) volwassenen €4 - kinderen €2.



40 Maximaal aantal personen



40 Maximaal aantal personen Ter plaatse



40 Maximaal aantal personen

Wildpark van Saint-Hubert






T. 061/26.09.71
Rue Saint-Michel 130 - 6870 Saint-Hubert
https://www.saint-hubert.be/parc-a-gibier-de-saint-hubert/
rsi@saint-hubert-tourisme.be

N4 naar "Barrière de Champlon", dan richting Saint-Hubert.
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