KASTEEL VAN HÉLÉCINE EN ZIJN PARK



Autoparking



Busparking
10 plaatsen


Maestro



Honden toegelaten

Het provinciaal domein is gevestigd op de plaats van de oude abdij van de premonstratenzers van Heylissem, gesticht in 1129.
Halfweg tussen Brussel en Luik ontvangt het Kasteel van Hélécine en zijn park van 28 ha u samen met uw gezin of met vrienden:
toeristisch wandelparcours. bezoek aan het Kasteel, landschapsminigolf, dieren in het park, visvijvers, speelplein van meer dan 5.000 m²,
springkastelen, ontspanningszone voor de honden, ...
Andere mogelijkheden : tennis, paardrijden en petanque.
Barbecue mogelijk. Er is een snackbar waar je kan genieten van het abdijbier van Heylissem.
Het kasteel uit de 18e eeuw is ingericht als seminariecentrum met accommodatiemogelijkheden en beschikt over talrijke vergaderzalen,
galazalen en een majestueuze koepelzaal voor recepties.
Toegankelijk voor mindervaliden.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Alle dagen van het jaar van 10 tot 18 u • Overdekte speelruimte (Indoor Games) toegankelijk in het laagseizoen (oktober tot maart)
op woensdag, tijdens de weekends en de schoolvakanties • Hengelen kan van half maart tot half december vanaf 8 u • De Pop Up
Bar, de brasserie van het park met een terras dat uitkijkt op de vijvers, is open op woensdag, op feestdagen, tijdens de weekends en
de schoolvakanties.
Prijs
Forfait recreatieve activiteiten: €6 per persoon
Toegang tot de Indoor Games in het laagseizoen: €4 per kind
Gratis parkings.

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 0:00 - 0:00
Dinsdag 0:00 - 0:00
Woensdag 0:00 - 0:00
Donderdag 0:00 - 0:00
Vrijdag 0:00 - 0:00
Zaterdag 0:00 - 0:00
Zondag 0:00 - 0:00








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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