HOUTOPIA, DE WERELD VAN DE ZINTUIGEN



Autoparking



Busparking
4 plaatsen


Maestro

Houtopia, gelegen in Houffalize, in het hart van de vallei van de Ourthe, is een park voor ontplooiing en bewustwording voor kinderen van 3
tot 12 jaar.
80 zintuiglijke ervaringen om te testen en te beleven in de indoor-ruimte, om tegemoet te komen aan de wereld rondom ons. Bezoek zonder
schoenen aan de nieuwe zintuiglijke ruimte (maar met speciale gratis verstrekte kousen). Een terugkeer naar de zintuiglijke
gewaarwordingen...
En dan is er ook het speelplein in de prachtige omgeving van de oever van de Ourthe: echt een plek om zich uit te leven en zich te
amuseren. Test ons avonturenparcours met klimspelletjes en een sensationele afdaling op een glijbaan van meer dan 30 meter.
Om niets te vergeten van uw avontuur biedt onze winkel souvenirs voor alle leeftijden en elk budget.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Het hele jaar : op woensdag van 13 tot 17 u, op zaterdag, zondag en feestdagen van 11 tot 17 u.
Elke dag tijdens de schoolvakanties van 11 tot 17 u (van 10 tot 18 u in juli en augustus).
Gesloten op 24, 25, 31/12 en 1/01 • Jaarlijkse sluiting van 9 t.e.m. 31 januari 2023.
Prijs
volwassenen en kinderen €11 • 65+ en gehandicapten €9,50
Kroostrijke gezinnen vanaf 3 kinderen (3-12 jaar): €9,50 pp.
Duur van het bezoek
3u

Informatie voor groepen

Prijs
Schoolgroepen €9 (1 begeleider gratis per groep van 15 kinderen)
Andere groepen (min. 20 pers.) €8
Rondleiding
(enkel in het Frans) Voor school- en andere groepen, na voorafgaande inschrijving, omvat het bezoek het vrij bezoek aan de nieuwe
zintuigenruimte, een ondersteuning door het pedagogisch team van Houtopia, beperkte toegang tot het openluchtspeelplein.



80 Maximaal aantal personen
Telefoon
061 28 92 05
Email
info@houtopia.be
Ecoles (3-12 ans) NL

Duur
180 minuten
Capaciteit
10 om 240 personen
Prijs
8€
Gratis deelnames
Beschikbare talen
FR
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