GROTTEN VAN REMOUCHAMPS


Maestro

Het bezoek aan deze prachtige grotten die door de eeuwen heen zijn gevormd, begint met een wandeling van iets meer dan een kilometer
door een sprookjesachtig decor.
Dankzij de mooie nieuwe verlichting, laat de bovenste galerij u de sensatie, de mysteries en de schoonheid bewonderen van de
onderaardse wereld. U ziet wonderlijke stalagmieten en stalactieten, en ontdekt de zaal die 8000 jaar geleden bewoond werd door jagers
van het paleolithicum.
De wandeling voert u nadien naar de oude sifons van de Rubicon, een onderaardse rivier, en naar de grote zaal van de kathedraal. Het
vervolg van het bezoek gebeurt met een bootje op de Rubicon, langs de onderste galerijen.
Het is de langste onderaardse riviertocht in Europa, die toegankelijk is voor het publiek.
De gids laat u genieten van een fabelachtig spektakel en geeft gedetailleerd uitleg over alle natuurwonderen.
Honden zijn niet toegelaten.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van 13/02 t.e.m. 30/11 en tijdens de kerstvakantie: dagelijks van 10 tot 17 u (laatste vertrek)
Prijs
volwassenen €16 • 60+ €14 • studenten (12 tot 15 jaar) €14 • kinderen (3 tot 11 jaar) €11
Mogelijkheid om te combineren met een bezoek aan het Safaripark Monde Sauvage
Rondleiding
NL, FR, EN, DE • De Grotten zijn niet toegankelijk voor mensen met een beperking
Honden zijn verboden.
Duur van het bezoek
1.15 u

Informatie voor groepen

Prijs
Vanaf 20 personen: volwassenen €13 • 60+ €12 • studenten (12 tot 15 jaar) €12 • kinderen (<12 jaar) €10 • Mogelijkheid om te
combineren met een bezoek aan het Safaripark Monde Sauvage.
Rondleiding
NL, FR, EN, DE.



In de nabijheid
Verantwoordelijke
Collard Marylène
Telefoon
04/360.90.70
Fax
04/360.91.08
Email
reservation@mondesauvage.be








T. 043609070
Fange de Deigné 3 - 4920 Remouchamps
F. 04/360.91.08
www.lesgrottes.be
reservation@mondesauvage.be
Facebook

E25 afrit 46 (Aywaille-Remouchamps), aan de lichten naar links en de hoofdweg nog 500m volgen.
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