AQUA MUNDO - CENTER PARCS LES ARDENNES



Autoparking


Maestro



Visa/MasterCard

Tot 31 augustus 2020 gesloten.
Neem een duik in Aqua Mundo van Center Parcs Les Ardennes, een overdekt subtropisch zwemparadijs!
Geniet in Aqua Mundo van het golfslagbad, de gezinsjacuzzi, het buitenzwembad, de maalstroom, de fameuze duo racer, een glijbaan met
2 buizen naast elkaar en het grote plonsbad voor de allerkleinsten.
Zwembandjes en reddingsvest zijn verplicht tot 12 jaar. Kinderen onder 12 jaar moeten vergezeld zijn van een volwassen persoon.
Ontdek ook Baluba, een immens indoor speelplein met bal-kanonnen en glijbanen!

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Tot 31 augustus 2020 gesloten.
Prijs
De prijzen variëren al naargelang het seizoen en de periode!
FEESTDAGEN, VAKANTIE en SCHOOLVAKANTIES (vanaf de vrijdag): volwassenen €24 - kinderen €20 (vanaf 17u: volwassenen
€14 - kinderen €12)
Buiten de feestdagen, vakantie en schoolvakanties:
- april, mei, juni, september en oktober: Weekends: volwassenen €20 - kinderen €17 (vanaf 17u: volwassenen €12 - kinderen €10) Weekdagen: volwassenen €19 - kinderen €16 (vanaf 17u: volwassenen €11 - kinderen €9)
- januari, februari, maart, november en december: Weekends: volwassenen €19 - kinderen €16 (vanaf 17u: volwassenen €11 kinderen €9) - Weekdagen: volwassenen €13 - kinderen €11 (vanaf 17u: volwassenen €8 - kinderen €6)
Duur van het bezoek
Geen tijdslimiet (max. de hele dag)

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 10:00 - 21:00
Dinsdag 10:00 - 21:00
Woensdag 10:00 - 21:00
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag 10:00 - 21:00
Zaterdag 10:00 - 21:00
Zondag 10:00 - 21:00
Prijs
Groepsprijzen vanaf 20 personen.



100 Maximaal aantal personen 24,95 € Ter plaatse
Verantwoordelijke
Département Office
Telefoon
080/29 28 45
Email
ar.office@groupepvcp.com







T. 080/21.57.76
Rue de la Grotte 12 - 6690 Vielsalm
www.journee-centerparcs.fr www.dagjecenterparcs.nl
ar.office@groupepvcp.com
Facebook
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