AQUASCOPE - VIJVER VAN VIRELLES



Autoparking



Busparking
6 plaatsen


Maestro



Honden toegelaten

Neem in het museumgedeelte een (droge) duik in de vijver: de waterdieren laten er in hun kaarten kijken.
Volg het leven in de vijver doorheen de seizoenen op een groot scherm.
Tijdens het weekend en de schoolvakanties vertelt een natuurgids u over de geheimen van de vijver, dankzij camera's die op de site en bij
de nestkastjes zijn geplaatst.
Klaar voor de wandeling?
Het ogenblik is aangebroken om de vijver van naderbij te bekijken: onder het water, aan de rand van het water en zelfs vanuit de toppen van
de bomen! Bereid u voor op een tijdssprong van 500 jaar in de woelige geschiedenis van de vijver.
Ten slotte ontdekt u hoe u kunt bijdragen aan de bescherming van het milieu.
Speelplein - picknickruimte - barbecue - taverne restaurant met terras - natuurwinkel vertrekpunt voor wandelingen.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van 3/04 t.e.m. 18/04: 7d/7 van 10 tot 17 u • Van 19/04 t.e.m. 30/06: elke dag (behalve op maandag) van 10 tot 17 u + op 24/05 van
10 tot 17 u • Van 1/07 t.e.m. 31/08: 7d/7 van 10 tot 18 u • Van 1/09 t.e.m. 31/10: elke dag (behalve op maandag) van 10 tot 17 u • Van
1/11 t.e.m. 7/11: 7d/7 van 10 tot 17 u
Prijs
volwassenen €7,50 - 60+ €6,50 - studenten €5,50 - kinderen (6-12) €4,50
Jaarabonnement : volwassenen €18 - kinderen €10
Duur van het bezoek
1.30 u tot 1 dag

Informatie voor groepen

Prijs
(min. 15 pers.) €5,50 rondleiding van 1 uur inbegrepen
€7,50 rondleiding van 2 / 2.30 u inbegrepen
Andere nuttige informatie
Mogelijkheid tot combinatie met andere attracties • Natuuractiviteiten • Blauwe klassen.



120 Maximaal aantal personen



120 Maximaal aantal personen Ter plaatse



120 Maximaal aantal personen


Verantwoordelijke
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