GROT VAN COMBLAIN



Autoparking



Busparking
1 plaatsen


Maestro

Een leuke gezinsuitstap waarbij de animatoren hun respect en hun passie voor de ondergrondse wereld overbrengen.
Dankzij de didactische maquettes heeft de vorming van grotten geen geheimen meer voor kinderen.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van 15/06 t.e.m. 15/09 : elke dag • Van 30/10 t.e.m. 7/11 : elke dag
Animaties om 11.00, 13.00, 14.30 en 16.00 u • Ticketverkoop van 10.30 tot 16.30 u
Prijs
volwassenen (12 jaar en >) €8,50 • kinderen (4-11 jaar) €6,50 • kinderen (<4 jaar) gratis
Rondleiding
NL / FR
Duur van het bezoek
1.15 u

Informatie voor groepen

Prijs
Korting van 10% voor groepen (geen scholen)
Rondleiding
NL / FR
Andere nuttige informatie
Schoolanimaties: zie www.grottedecomblain.be



40 Maximaal aantal personen Vrij op aanvraag en als er nog plaats is
Verantwoordelijke
La maison des découvertes
Telefoon
04 369 26 44
Email
info@decouvertes.be
Ecoles (3-12 ans) NL

Beschrijving
In het donker naar geluiden luisteren, klei op je huid voelen en naar verrassende verhalen luisteren, zijn slechts een voorbeeld van
de activiteiten. Het bezoek bevat ook een reis door de tijd om het ontstaan van de grotten te begrijpen, dankzij prachtige didactische
en dynamische modellen.
Duur
75 minuten
Capaciteit
15 om 100 personen
Prijs
7€
Gratis deelnames
1 lerrar gratis voor 15 betalende leerlingen
Beschikbare talen
FR;NL
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
25 personen
Etudiant (>12 ans)

Beschrijving
La Grotte de Comblain is een van de meest verharde grotten in Wallonië... Onze zeer realistische geanimeerde modellen zullen u
helpen om de vorming ervan uit calciumafzettingen uit het carboon te begrijpen, via de platentektoniek en de verharding van de
zalen. Deze toeristische grot is geklasseerd als Ondergrondse Holte met Wetenschappelijke Waarde, en wordt van dichtbij door
specialisten gevolgd.
Duur
75 minuten
Capaciteit
15 om 100 personen
Prijs
7,5 €
Gratis deelnames
1 leraar gratis voor 15 betalende leerlingen
Beschikbare talen

FR;NL
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
25 personen







T. 04/369.26.44
Rue des Grottes 46 - 4170 Comblain-au-Pont
www.grottedecomblain.be
info@decouvertes.be
Facebook

Autosnelweg E25 uitrit 45 (Sprimont) • Grot: Rue des Grottes 46, 4170 Comblain-au-Pont
Met de bus: Lijn 377 (Liège-Esneux-Comblain) - halte Place Leblanc (+800m te voet)
Met de trein: Lijn 43 Liège-Jemelle - halte Rivage (+3km te voet).
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