Document genere le 10/05/2021

Wildpark van het Domein van de Grotten van Han
Rue Joseph Lamotte 2
Han-sur-lesse - 5580
Contact: +32 84 37 72 13
Domaine des Grottes de Han

https://grotte-de-han.be/parcanimalier

Kom de fauna en de flora van de Ardennen ontdekken in het
Wildpark, gelegen op het natuurdomein van de Grotten van Han.
Dit 250 hectare groot park strekt zich uit over een massief boven
de beroemde Grotten van Han.

Een bezoek in teken van dieren
Kom bedreigde diersoorten observeren zoals de Europese bizon of
het Przewalskipaard. Benader zonder enig gevaar de
belangrijkste wilde dieren uit onze streken zoals de wolf, de lynx,
het hert of de beer.

2 manieren op het park te bezoeken
Bezoek in safari-car
Afspraak in het dorspcentrum van Han-sur-Lesse, vertrekpunt van
je bezoek van waaruit je op ontdekking trekt naar het Wildpark en

zijn dieren.
Wandelpad
Kom op je eigen ritme wandelen op dit 5 km lange pad en
benader op de dieren in het wildpark op een nieuwe manier. Op je
weg vind je uitkijkposten, banken en picknicktafels om je bezoek
nog aangenamer te maken.
Na 2,5 km heb je de mogelijkheid om de wandeling te beëindigen
en een shuttle te nemen naar het berenverblijf.

Een onvergetelijke nacht in de bomen
In het hart van het dierenpark verblijf je in een Tree Tent, van
waaruit je herten, damherten, oerossen, Przewalski paarden of
moeflons kunt observeren.
Het natuurreservaat van het Grotendomein van Han: een must
voor natuurliefhebbers!

Bezoekers met specifieke behoeften
Volgende voorzieningen zijn aanwezig:
Personen met beperkte mobiliteit: op bepaalde
datum en op reservatie wordt een bezoek
georganiseerd met een safari-car die aangepast is
voor rolstoelen (lift, bevestiging rolstoel). De safari-car
kan tot 10 rolstoelen tegelijk meenemen.
Daarnaast zijn er in Wallonië heel wat activiteiten en locaties met
het officiële label "Access-i"

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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