SAFARIPARK MONDE SAUVAGE



Autoparking



Busparking
60 plaatsen



Visa/MasterCard

Maak een echte Afrikaanse safari met een treintje of uw eigen wagen op 25 km van Luik!
Tijdens uw wandeling in het park ontdekt u 270 soorten en meer dan 1000 dieren uit de hele wereld.
En dan zijn er nog de 3 shows met papegaaien, zeeleeuwen en roofvogels.
Wacht niet langer, kom naar ons terug naar bezoeken en een onvergetelijke dag!

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van 14/03 tot 1/11: dagelijks (ook op feestdagen) vanaf 10 uur • Het sluitingsuur kan wijzigen, in functie van de seizoenen.
Prijs
volwassenen €25 • 60+ €23 • gehandicapten €20 • studenten (12 tot 15 jaar) €20 • kinderen (3 tot 11 jaar) €17 • Parking: 4€ •
Mogelijkheid om te combineren met de Grotten van Remouchamps. • Fraxinus Aventure is inbegrepen in de toegangsprijs van het
Safaripark Monde Sauvage.
Duur van het bezoek
4.30 u • Honden verboden

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 17:30
Zaterdag 10:00 - 17:30
Zondag 10:00 - 17:30
Prijs
volwassenen / 60+ / gehandicapten: €17 • kinderen (12 tot 15 jaar) €15 • kinderen (<12 jaar) €13 • Mogelijkheid om te combineren
met de Grotten van Remouchamps en Fraxinus Aventure. Fraxinus Aventure is niet inbegrepen in de groepsprijzen.
Telefoon
04/360.90.70
Fax
04/360.91.08
Email
reservation@mondesauvage.be








T. 04/360.90.70
Fange de Deigné 3 - 4920 Aywaille
F. 04/360.91.08
www.mondesauvage.be
reservation@mondesauvage.be
Facebook

Autosnelweg E 25 afrit 46 Aywaille-Remouchamps. Aan de lichten naar links en de hoofdweg over 5 km volgen.
Met het openbaar vervoer: vanaf het station Luik-Guillemins of het station Aywaille, bus 64 nemen, halte Deigné (Monde Sauvage).
Pas op! De trein- en busverbindingen zijn niet zo frequent. Informeer u voor u vertrekt.
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