KASTEEL VAN HÉLÉCINE EN ZIJN PARK



Autoparking



Busparking
10 plaatsen



Honden toegelaten

Het Kasteel van Hélécine en zijn park van 28 ha, gelegen halfweg tussen Brussel en Luik, vormt een emblematische vitrine van WaalsBrabant en illustreert de rijkdom van het cultureel, historisch en toeristisch erfgoed van de provincie. Deze uitzonderlijke site, sinds 1962
eigendom van Waals-Brabant, heeft heel wat tijdperken meegemaakt, alle veldslagen overleefd en de tijd van zich afgeschud.
Deze voormalige abdij werd opgericht door de orde van de Premonstratenzers. In 1768 kreeg architect Laurent-Benoît Dewez de opdracht
om een plan te tekenen voor nieuwe abdijgebouwen. De twee kleuren van de gevel van het Kasteel zin te danken aan het gebruik van
baksteen en de zogenaamde witte steen van Gobertange. Het neoclassicistisch kasteel uit de 18e eeuw heeft een monumentale koepel
met daaronder een rond schip en vier uitstralende kapellen.
Het park van het Kasteel van Hélécine ontvangt u graag met uw gezin of met uw vrienden: toeristisch wandelparcours, bezoek aan het
Kasteel, landschapsminigolf, dieren in het park, visvijvers, speelplein van meer dan 5.000 m² (gratis), springkastelen, ontspanningruimte
voor de honden...
De Pop-Up bar, de brasserie van het park met zijn terras rechtover de vijvers, is open elke woensdag, op feestdagen en tijdens
schoolvakanties.
Het 18e-eeuwse Kasteel, gebruikt als seminarie- en verblijfscentrum, beschikt over verschillende vergaderzalen, staatsiezalen en de
weelderige koepelzaal voor recepties.
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Alle dagen van het jaar vrije ingang van 8u tot zonsondergang • Open voor hengelaars van half maart tot half december • De Pop Up
bar, de brasserie van het park met een terras rechtover de vijvers, is open elke woensdag, tijdens het weekends, op feestdagen en
tijdens de schoolvakanties • Het toeristisch wandelparcours is dagelijks toegankelijk van 9 tot 17u, een informatieve brochure is
beschikbaar op het secretariaat van het Kasteel (op weekdagen en op zondag)
Prijs
Forfait minigolf: €6 per persoon en €3 per kind van 3 tot 12 jaar
Parkings zijn gratis
* Het speelplein is gratis.

Informatie voor groepen

Prijs
Gratis toegang
Rondleiding
NL / FR (op reservering): €4/pers.








T. 019/65.54.91
Rue Dewolf 2 - 1357 Hélécine
F. 019/65.51.57
www.chateaudhelecine.be
chateauhelecine@brabantwallon.be
Facebook
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