PARK VAN FURFOOZ



Station op 2000 m



Autoparking



Busparking
40 plaatsen


Maestro



Honden toegelaten

Het is de Lesse die door de eeuwen heen de kalkrotsen heeft uitgesleten en verantwoordelijk is voor alle grotten en 'chantoirs'
(trechtervormige opening waarin een beek onder de grond verdwijnt om verder weer op te duiken).
Het meest spectaculaire van de karstfenomenen is de ondergrondse arm van de lesse die door de rotsen kronkelt. Zo werd een heel
universum gevormd, met zalen, galerijen en een meer.
De talloze grotten en holen waren duizenden jaren terug bewoond door de mens (ong. -14000). Vandaag zijn ze nog altijd bewoond.... door
enkele vleermuizen. Archeologen vonden er heel wat erfgoed, waaronder tal van voorwerpen die toelaten de menselijke aanwezigheid door
de tijd heen te traceren.
Vlakbij werden op het einde van de Romeinse tijd een fort en thermen gebouwd. Daar resten slechts ruïnes van. In 1958 werd het thermaal
etablissement herbouwd op ware grootte en het is een bezoek waard.
Op het gebied van de natuur ontdekt men vooral kalkgrasland (dat onderhouden wordt door schapen). Het is een paradijs voor observaties:
insecten, orchideeën enz.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van 1/03 tot 31/03: weekends van 10 tot 16 u.
Van 1/04 t.e.m. 11/11: dagelijks van 10 tot 17 u.
Prijs
volwassenen €5 - kinderen €1
Duur van het bezoek
1.30 u

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 10 pers.) volwassenen €3 - kinderen €1
Rondleiding
Themarondleidingen: geschiedenis, planten... (op reservering).



50 Maximaal aantal personen 9 € Ter plaatse



50 Maximaal aantal personen Boisson obligatoire
Telefoon
082223477
Email
info@parcdefurfooz.be
Ecoles (3-12 ans) NL

Duur
240 minuten
Capaciteit
15 om 60 personen
Prijs
1€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR
Prijs van de rondleiding
40 €
Aantal personen per gids
20 personen
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