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Stuwdam van het meer van Gileppe
Route De La Gileppe 55 A
Jalhay - 4845
Contact: +32 87 76 56 87
Barrage du lac de la Gileppe

http://www.gileppe.com

Civiele techniek, natuur, sport en vrije tijd, de stuwdam van het
meer van Gileppe bevalt iedereen! Bezoek deze unieke plek in het
hart van de Ardennen. Ontdek van binnenuit hoe de dam werkt,
de geschiedenis ervan en klim naar de top van de panoramische
toren!

Rond het meer van Gileppe
Een wandeling van 15 km: een ontspannende en
prachtige wandeling in harmonie met de natuur
Een leerwandeling: verken de ruwe terreinen van
Baelen. (Dit wandelpad is niet
aangepast aan kinderwagens, kinderfietsen en
personen met een beperkte mobiliteit.)
Speelplein

Eten

Bij het meer van Gileppe vind je een restaurant met een
panoramisch zicht op 77 meter boven de stuwdam!
Een tearoom en een terras, met barbecues in het weekend. (Als het
weer het toelaat.)

Bezoekers met specifieke behoeften
Deze attractie biedt faciliteiten met een officiële Access-i
certificering. Raadpleeg de gedetailleerde pagina, je vindt er alle
informatie die je nodig hebt om je bezoek te organiseren.
In Wallonië zijn er heel wat activiteiten en plaatsen met het
officiële Access-i-certificaat.
De stuwdam van het meer van Gileppe bevalt iedereen!

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