FORESTIA DIEREN- EN AVONTURENPARK



Autoparking



Busparking
20 plaatsen


Maestro

Forestia, Avontuur in het hart van het woud! Forestia is een park in La Reid, in de omgeving van Spa, dat voldoet aan de verwachtingen van
het hele gezin.
In het Dierenpark ontdekt u de dieren van ons gematigd klimaat die in halve vrijheid leven in een uniek en bevoorrecht domein. Meer dan 40
hectare vlakte en bos herbergen 300 dieren, verdeeld over een dertigtal soorten.
Het Avonturenpark biedt u een wandeling aan door de boomtoppen om het bos te ontdekken via een avontuurlijke ervaring (11 parcours, een
reuzentokkelbaan en meer dan 120 obstakels). Toegankelijk vanaf 4 jaar.
De toegang tot het Avonturenpark bevat ook het gratis bezoek aan het Dierenpark.
En dan is er nog de Forest'bar, de resto-bar in het hart van het woud (open voor bezoekers in het seizoen en voor iedereen op vrijdag en
zaterdagavond), de Forest'Shop en het grote speelplein.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Dierenpark: het hele jaar vanaf 9.30 u (10 u in het laagseizoen) - Sluiting tussen 16.30 u en 19 u volgens seizoen (meer details op
www.forestia.be) - Van half nov. tot half maart: gesloten op maandag en dinsdag • Avonturenpark: van half maart tot half november:
vanaf 10 u, weekends en feestdagen (dagelijks tijdens de Belgische schoolvakanties)
Prijs
Dierenpark: volwassenen €17,50 - 65+ / studenten (12+) €15,50 - kinderen (8-11) €14 - kinderen (3-7) €12 - kinderen (<3) gratis •
Avonturen- (+ Dierenpark): volwassenen €28,50 - 65+ €27,50 - studenten (12+) €26 - kinderen (8-11) €20,50 - kinderen (4-7) €17,50
Duur van het bezoek
Dierenpark: 1.30 u tot 2.30 u • Elk avonturenparcours: 45 min.

Informatie voor groepen

Prijs
volwassenen en kinderen: van €12 tot €27,50
Andere nuttige informatie
Verjaardagen en Vrijgezellenafscheid (min. 10 betalende personen groepstarief en GRATIS voor de 11e).



250 Maximaal aantal personen 8 €



300 Maximaal aantal personen 22 € Ter plaatse



250 Maximaal aantal personen 8 €



60 Maximaal aantal personen
Verantwoordelijke
Alice LEBLOIS
Telefoon
087 54 10 75
Fax
087 44 75 31
Email
alice@forestia.be








T. 087/54.10.75
Rue du Parc 1 (GPS: Rue du Pied de la Fagne) - 4910 Theux
F. 087/44.75.31
www.forestia.be
hello@forestia.be
Facebook

E25, afrit 45 of E42, afrit 7. Op 9 km van Spa • GPS : Rue du Pied de la Fagne
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