
Family Day 
op het  

Domein van de 
Grotten van Han 



Onthaal ter plaatse 

Onze parking met een enorme capaciteit wordt ter 
beschikking gesteld van uw groep. 
 
Duidelijke borden met jullie en ons logo wijzen de weg naar 
het onthaal.  
 
Ter gelegenheid kunnen we een ontvangst reserveren voor 
jullie zodat iedere familie ter plaatse haar enveloppe met alle 
informatie krijgt, maar deze kan natuurlijk ook op voorhand 
opgestuurd worden. 
 

 
 
 
 

 
Om de bezoeken te vergemakkelijken krijgt 
iedereen een gekleurde armband, deze 
dient als passe-partout voor de 
verschillende bezienswaardigheden. Op die 
manier bezoekt men het Domein op eigen 
ritme.  



Uw animatiepakket 

Gedurende de dag zorgen we voor verschillende animatoren  
die de uitstap nog fijner maken!  

 
Op het programma: 
clowns,  springkastelen, grimage,  
tatouage, enorme speeltuin, 
mini-boerderij, … 
 
Eventuele andere diensten op 
Aanvraag. 



Uw bezoeken: De Grot van Han 

Een honderdjarige tram brengt je naar de ingang van 
één van Europa’s mooiste grotten, in het hart van een 

 Wildpark van 250ha dat doorkruist wordt door de 
rivier de Lesse.  

 

Dankzij de nieuwe verlichting ontsluieren de galerijen 
zich als nooit tevoren.  

 

Nieuw dit jaar! Het fantastische klank- en 
lichtspektakel “Origin”, gecreeërd door artistiek 
directeur Luc Petit. Een magische trip in de meest 
majestueuze zaal van de Grot! 

 
 
 



Het Wildpark 

Het Wildpark, gelegen in een Domein  
van 250ha, is een haven van rust en 
ruimte.  
 
Maar het is ook een streling voor het oog:  
adembenemende panorama’s, de mysterieuze  
afgrond van Belvaux, en de  rivier de Lesse, die 
ook hier weer uit het niets te voorschijn komt!  
 
Uiteraard geen Wildpark zonder dieren: everzwijnen, 
steenbokken, lynxen, rendieren, veelvraten, beren, … 
Als je kiest voor de safaricar  genietje gedurende 
1u30 van deze parel op een relaxte manier!  
 
   

Het is echter tevens mogelijk 
(én een absolute aanrader!!) 
om het  Wildpark te voet te 
doen (2,5 of 5km)  
 



Het PréhistoHan 

PrehistoHan belicht dit jaar de archeologische 
opgravingen onder water die verricht werden in de  
bedding van de Lesse, ter hoogte van de uitgang van de 
Grot van Han. 



Han 1900 … 

Met 50 scènes uit het dagelijkse leven keer je terug naar de 
tijd rond 1900. Negentig opgestelde mannequins tonen de 
beroepen van vroeger.  
 
Tijdens deze sprong naar het verleden, passeer je 5000 
voorwerpen en werktuigen. Buiten ontdek je meer dan 40 
karren die zijn afgebeeld op schilderijen die het 

plattelandsleven in afgelopen eeuw illustreren. 



Het Parcours Speleo 
 
Speel  voor een keertje speleoloog! 
 
  
 
Ontdek via ons Parcours Speleo de verborgen galerijen van 
de Grot van Han. Een ondergronds traject waarbij je door 
de modder van de rivier en langs instortingen kruipt.  
Ideaal voor sensatieliefhebbers! 
  
 
Laarzen, helm en uitrusting worden  
uitgeleend aan de ingang. 
 
 
Enkel mogelijk mits reservatie en  
supplement van 15€ pp. Max 250 personen 
Vanaf 6 jaar! 



De grote speeltuin 

In de nabijheid van Restaurant ‘La Verrière’, biedt 
het speelplein de kindjes een plek om zich volop 
te amuseren.  
 
Een miniboerderij geeft hen de gelegenheid om 
zich op een veilige manier vertrouwd te maken 
met dieren zoals pony’s, geiten, ezels… 



Barbeque in La Verrière  

Speciaal voor jullie groep wordt het restaurant « La Verrière » 
geprivatiseerd van 12.30 tot 13.30  
Ideaal gelegen naast de miniboerderij en voor de speeltuin biedt het 
restaurant gezelligheid voor groot én klein! 
 
We stellen de BBQ « Grillade Royal » voor: 
 
• Gevogeltebrochette, scampibrochette, struisvogelsteak, worst 
• Groenten buffet, brood en pasta à volonté  
• Drankjes (wijn, bier, soft, koffie, thee en water) à volonté gedurende 2 

uur 
 

 
 

 



Vieruurtje op het Domein 

Om 16.00 hebben de bezoekers  
de mogelijkheid om van een vieruurtje te genieten. 
 
Er is keuze tussen  wafels, taart of  
artisanaal roomijs  met warme drankjes.  
 
 
  
 



Plan van het Domein  

Om u reeds te kunnen oriënteren… 



Budget 

Dit programma, op basis van 300 personen 
wordt aangeboden aan volgend tarief: 
 
 

68,92€ per volwassene  
50,71€ per kind (4-11 jaar)  
 
Dit tarief (exclusief BTW)  omvat volgende diensten:  
-    Ruime parking voor jullie geprivatiseerd 
-    Toegang tot onze 4 attracties 
- BBQ Royal met drankjes à volonté gedurende 1 uur 
- Vieruurtje zoals hierboven voorgesteld 
- Animatiepakket (clownballoon, grime, tatouage, springkastelen) 
 
 
Coordination Fee: 250€ 

 
Extra: 
- Parcours Speleo, op reservatie: Speciale prijs voor jullie groep: 15€ pp incl btw (ipv 20€) 

 
. 

 
 


