RECREATIEDOMEIN RECREALLE



Autoparking



Busparking
15 plaatsen


Maestro



Honden toegelaten

Recrealle, een dagje uit. Schitterend recreatiecentrum gelegen langs de Semois, op 20 km van Bouillon en op 40 km van Charleville.
Afvaart van de Semois per kajak : 7, 12, 22 of 27 km van Bouillon via Poupehan naar Alle of van Alle naar Vresse, Membre of Bohan.
Kleedkamers en douches ter plaatse.
Een tocht met een erkende Segway monitor: 5, 8, 10, 15 km. Ontdek de vallei van de Semois op een originele manier.
Andere aangeboden activiteiten: zwemzone erkend door het Waalse Gewest - bowling - minigolf - speelplein - Quadbaan voor kinderen avonturenparcours op springkasteel (3-12 j.) - pingpong - treintje - indoor klimzaal.
Van begin december tot einde maart (volgens het weer): Schaatsbaan van 240 m² .
Restaurant (toeristen- en jachtmenu's), brasserie en frietkraam.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van 26 februari t.e.m. 6 maart (Krokusverlof) en van 2 april t.e.m. 25 september: open 7 dagen op 7 vanaf 9u30 • Tijdens de
schoolvakanties (Herfstvakantie en Kerstvakantie): van 22 oktober t.e.m. 6 november en van 24 december 2022 t.e.m. 8 januari
2023: open 7 dagen op 7 vanaf 9u30
Prijs
Afvaart van de Semois per kajak vanaf €20 pp.
Tocht met Segway vanaf €25 pp.
Andere activiteiten op aanvraag of op www.recrealle.com

Informatie voor groepen

Prijs
Kajaks (12 tot 25 pers.) korting van €1 pp. • (>25 pers.) korting van €1,50 pp.
Scholen: contacteer ons • Georganiseerde dagen voor groepen of ondernemingen
Programma's met sportieve of andere activiteiten, begeleid door monitoren of gidsen. Documentatie op aanvraag of op
www.recrealle.com
Zaal voor vergaderingen en seminaries tot 300 personen • Menu's voor groepen.



100 Maximaal aantal personen 6 €



150 Maximaal aantal personen 22 € Ter plaatse



150 Maximaal aantal personen
Verantwoordelijke
Sébastien Wauquaire
Telefoon
061/500381
Email
recrealle@recrealle.be







T. 061/50.13.43
Rue Léon Henrard 16 - 5550 Alle-sur-Semois
www.recrealle.com
recrealle@recrealle.com
Facebook

via E411 afrit 25 (Libramont-Recogne), richting Bouillon, afrit Menuchenet, richting Rochehaut, Alle.
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