NATURA PARC - AVONTURENPARK VAN DE MEREN VAN EAU D'HEURE



Autoparking


Maestro



Honden toegelaten



Busparking
10 plaatsen

In het hart van het gebied tussen Samber en Maas werden de oevers van de Meren van Eau d'Heure omgetoverd tot het speelterrein van
het Natura Parc van de Eau d'Heure, een activiteit 'tussen water en vogels'.
Apenbruggen, ladders, hellende vlakken, netten, ronde balken, trapezes, klimmuren en nog veel meer.
Negen parcours, 2 tot 25 meter van de grond en met verschillende moeilijkheidsgraad, richten zich tot het hele gezin, inclusief kinderen
vanaf 3 jaar.
Ontdek de slingersprong van meer dan 15 meter hoog!
Vrije-val-sprong (Flightline) van 25 meter met zicht op de meren.
Verhuur van MTB om rond de meren te fietsen.
Zin in een hartig of zoet tussendoortje?
Natura Parc is de ideale plaats voor een pauze. Het terras van meer dan 200 m² biedt een uniek uitzicht op de stuwdam en het meer van la
Plate Taille. Mogelijkheid om de overdekte barbecue-site met zicht op het meer te huren.
Reuzentokkelbanen boven het meer van la Plate Taille garanderen sensatie en bieden een weergaloos uitzicht... Vandaar de naam 'Natura
Parc van Eau d'Heure'.
Alle activiteiten zijn beschermd en beveiligd. Het geschaafde hout heeft een garantie van 10 jaar en de installatie werd gedaan door
personeel uit het bergmilieu (gidsen, specialisten in acrobatische werken).
Natura parc "à la carte": op aanvraag voor groepen van minimum 15 personen tijdens het hele seizoen.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van Pasen t.e.m. juni en van september t.e.m. 11 november: weekends en feestdagen van 10 tot 18 u - woensdag van 13 tot 18 u •
Juli en augustus: elke dag van 10 tot 19 u.
Prijs
volwassenen € 27 - studenten (9-15 jaar) € 22 - kinderen (3-8 jaar) € 16
Duur van het bezoek
3u

Informatie voor groepen

Prijs
volwassenen €25 - studenten (9-15 jaar) €20 - kinderen (3-8 jaar) €14
Andere nuttige informatie
Teambuilding - eindejaarsuitje - verjaardagfeestjes - Verhuur van MTB.



50 Maximaal aantal personen 5 €



25 Maximaal aantal personen 8 € Ter plaatse of in de omgeving



50 Maximaal aantal personen
Verantwoordelijke
Cyril Willaey
Telefoon
0478091672
Email
responsable@naturaparc.be
Etudiant (>12 ans)

Duur
180 minuten
Capaciteit
15 om 150 personen
Prijs
23 €
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR;NL;EN
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
0 personen







T. 071/20.22.52
Route de la Plate Taille 99 - 6440 Boussu-lez-Walcourt
www.naturaparc.be
info@naturaparc.be
Facebook

Via snelweg E42 Luik-Bergen-Doornik, afrit Charleroi, richting Philippeville - bewegwijzering volgen.
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