HET LABYRINT



Station op 1000 m



Autoparking



Busparking
20 plaatsen


Maestro

Helaas is de editie 2020 geannuleerd. Vanwege de Covid-19 crisis, heeft het Labyrint besloten niet te openen in 2020. Het team geeft u
alvast afspraak voor 2021.
Zorg ondertussen voor uzelf en uw naasten.

Het Labyrint, uniek in België, is de zomerse familie-uitstap bij uitstek.
U kan er een dag vol verwondering en verrassingen beleven.
Elk jaar een nieuw ontwerp, een nieuw verhaal, nieuwe kostuums, decors en personages die op u wachten om u verder te helpen in een
magisch avontuur, in een 100% natuurlijke omgeving.
Tijdens uw tocht kunt u het parcours van de 13 proeven, het labyrint van de deuren en de 2 parcours 'Prikkel uw voeten' en 'Blind in de
doolhof' ontdekken. Evenals 'het labyrint voor de kleintjes', het pedagogische labyrint van de biodiversiteit, een bar en restaurant .
Het land van magie en avontuur bestaat echt en bevindt zich op amper 1 u van Brussel en 30 min van Namen en Luik.
Honden zijn niet toegelaten.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van 4/07 tot 4/10 • Het reusachtige maïsdoolhof is dagelijks bezet door deelnemende acteurs in juli en augustus - weekends in
september en het weekend van 3-4 oktober: van 10 tot 19 u (laatste toegang om 17 u)
Prijs
volwassenen €15 - kinderen (-1,50 m) €12 - kinderen (<3) gratis
Duur van het bezoek
3 tot 4 u

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 10:00 - 19:00
Dinsdag 10:00 - 19:00
Woensdag 10:00 - 19:00
Donderdag 10:00 - 19:00
Vrijdag 10:00 - 19:00
Zaterdag 10:00 - 19:00
Zondag 10:00 - 19:00
Prijs
(vanaf 20 pers., op reservering) volwassenen €12 - kinderen (-1,50 m) €9
Andere nuttige informatie
Schoolbezoekdagen op woensdag 23/09, donderdag 24/09 en vrijdag 25/09 (mits reservatie).



300 Maximaal aantal personen 7 €



250 Maximaal aantal personen 12,5 € Ter plaatse



250 Maximaal aantal personen 7 €



100 Maximaal aantal personen
Telefoon
086/21.90.42
Fax
086/21.32.66
Email
info@lelabyrinthe.be








T. 086/21.90.42
Basse commène - 6940 Barvaux-sur-Ourthe
F. 086/21.32.66
www.lelabyrinthe.be
info@lelabyrinthe.be
Facebook

100 km van Brussel, 150 km van Luxembourg, 150 km van Antwerpen, 60 km van Namen en Luik.
Per trein: 10 minuten te voet vanaf het station (Barvaux).
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