DOMEIN VAN DE GROTTEN VAN HAN - HET WILDPARK



Autoparking



Busparking
30 plaatsen


Maestro



Visa/MasterCard

Oog in oog met de grootste Europese roofdieren...
Een beschermd natuurgebied van 250 hectare strekt zich voor je uit. Ga je te voet via het Wandelpad van 2,5 km of 5,5 km? Of stap je aan
boord van een Safari-car? Hoe dan ook geniet je van adembenemende panorama’s en ontdek je er de Europese Big 5 (bruine beer, wolf,
bizon, lynx en veelvraat).
En voor wat meer adrenaline bewandel je de Bladerdakbrug door de kruinen van bomen. Je wandel- of Safaritocht zit erop ter hoogte van
het Berenbos: 2 hectare natuur, enkel en alleen voor de bruine beren.
Wist je trouwens dat het Wildpark zijn 50e verjaardag viert in 2020?
Biodiversiteit is voor het Wildpark van bijzonder belang. Daarom nemen we deel aan tal van programma’s om bedreigde diersoorten te
beschermen en te herintroduceren. Zo zijn we er al in geslaagd bizons en Przewalskipaarden of tarpans weer in hun natuurlijke habitat te
introduceren.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Vanaf 21/05 t:m 30/06: open weekends en feestdagen • Van 1/07 t/m 30/10: elke dag
Van 19/12/2020 t/m 3/01/2021 (behalve 25/12 en 1/01)
Bezoeken: Feb., maart, april, sept., okt., nov. en dec.: 10 tot 16 u - Mei en juni: 10 tot 16.30 u (17 u weekends en feestdagen) - Juli
en augustus: 9.30 tot 17.30 u
Prijs
Het Wildpark (Han 1900 inbegrepen): volwassenen €21,50 - 65+ €19,50 - kinderen (4-11) €15,50 - kinderen (<4) gratis • PassHan
(Grot van Han + PrehistoHan + Wildpark + Han 1900): volwassenen €31,90 - 65+ €29,90 - kinderen (4-11) €22,90 - kinderen (<4)
gratis
Rondleiding
NL, FR, EN, DE
Duur van het bezoek
1.30 u met de Safari-car of minimum 3 u te voet

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 9:00 - 17:00
Dinsdag 9:00 - 17:00
Woensdag 9:00 - 17:00
Donderdag 9:00 - 17:00
Vrijdag 9:00 - 17:00
Zaterdag 9:00 - 17:00
Zondag 9:00 - 17:00
Prijs
Het Wildpark (Han 1900 inbegrepen): volwassenen €16,40 - 60+ €15,40 - kinderen €11,50 • PassHan (Grot van Han + PrehistoHan
+ Wildpark + Han 1900): volwassenen €23,90 - 60+ €22,90 - kinderen €16,90. Supplement tijdens weekends en schoolvakanties.
Rondleiding
NL, FR, EN, DE



100 Maximaal aantal personen 2 €



400 Maximaal aantal personen 16 € Ter plaatse



300 Maximaal aantal personen 5 €



300 Maximaal aantal personen 1 consumptie /persoon
Telefoon
084/377213
Fax
084/377712
Email
reservations@grotte-de-han.be








T. 084/37.72.13
Rue J. Lamotte 2 - 5580 Han-sur-Lesse
F. 084/37.77.12
www.grotte-de-han.be
info@grotte-de-han.be
Facebook
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