DOMEIN VAN DE GROTTEN VAN HAN - DE GROT VAN HAN



Autoparking



Busparking
30 plaatsen


Maestro



Honden toegelaten

Een reis naar het midden van de aarde
Rij met een honderdjarige tram tot aan de historische ingang van de Grot. Samen met een gids doorkruis je één van de mooiste grotten van
Europa en verken je 2 km aan geheime gangen, galerijen en rijkelijk versierde zalen. In de fonkelnieuwe, feeërieke verlichting schitteren de
druipstenen als nooit tevoren. Niet voor niets is een bezoek aan de Grot van Han drie sterren waard in de Groene Reisgids van Michelin!
‘s Werelds meest indrukwekkende ondergrondse spektakel
In de magnifieke Wapenzaal, op een diepte van 110 m, ontdek je het nieuwe licht- en klankspektakel Origin, een meesterwerk van de grote
spektakelmaker Luc Petit. Laat je meevoeren op een reis doorheen de eeuwen, op zoek naar de oorsprong van de wereld. Deze beleving is
inbegrepen in de Doortochtroute van de Grot.
Goed om te weten:
Je krijgt gratis toegang tot het museum PrehistoHan op vertoon van je ticket voor de Grot of je PassHan ticket.
Wist je dat
het Domein van de Grotten van Han zich in het hart bevindt van het eerste UNESCO Geopark van België, het Famenne-Ardenne Global
Geopark?
Meer weten? www.grotte-de-han.be/nl

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Enkel op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 16.30 u (tot 17 u op zaterdag en zondag). Vanaf 17 juni: elke dag van 10 tot 16.30 u
(tot 17 u op zaterdag en zondag), vertrekken elk half uur. Juli en augustus: elke dag van 9.30 tot 17.30 u, vertrekken elk half uur.
Van 1/09 t.e.m. 7/11: elke dag behalve enkele maandagen. • Weekends in november. • Elke dag tijdens de kerstvakantie (behalve op
25/12 en 1/01). BEZOEKEN van 10 tot 16 u.
Prijs
De Grot van Han (PrehistoHan inclusief): volwassenen €25 - kinderen (4-11) €18 - kinderen (<4) gratis • PassHan (Grot van Han +
PrehistoHan + Wildpark + Han 1900): volwassenen €33 - kinderen (4-11) €24 - kinderen (<4) gratis
Rondleiding
NL, FR, EN, DE
Duur van het bezoek
1.15 u of 1.45 u (2 formules) - Constante temperatuur van 9°

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 20 pers.) De Grot van Han (PrehistoHan inclusief): volwassenen €17,40 - kinderen €12 • PassHan (Grot van Han +
PrehistoHan + Wildpark + Han 1900): volwassenen €25,90 - kinderen €17,90.
Rondleiding
NL, FR, EN, DE.



100 Maximaal aantal personen 2 €



450 Maximaal aantal personen 21 € Ter plaatse



200 Maximaal aantal personen 5 €



300 Maximaal aantal personen 1 consumptie per persoon
Telefoon
+32(0) 84 37 72 13
Email
reservations@grotte-de-han.be

Maandag : Gesloten
Dinsdag : Gesloten
Woensdag : Gesloten
Donderdag : Gesloten
Vrijdag : Gesloten
Zaterdag : 10:00:00 - 16:30:00
Zondag : 10:00:00 - 16:30:00








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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