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Claire Halleux

http://www.berinzenne.be/musee/

Het Bos- en Watermuseum in Spa laat je het evenwicht, de
kwetsbaarheid en de schoonheid van de natuur die ons omringt
ervaren door middel van landschappen, spelletjes en sensaties.
Het museum bevindt zich in het hart van het Domein
van Bérinzenne, vertrekpunt van de vele wandelingen en het
onthaalcentrum van het CRIE van Spa.

Bezoek het museum
Dankzij fresco's, opgezette dieren, interactieve modules en een
vriendelijke mascotte dompelt het museum je onder in de natuur
van Spa.
Wandel door de verschillende kamers om te luisteren naar het
gezang van een vogel, het geluid van de waterloop, om wilde
dieren te observeren of om de rijkdom van het water van Spa, de
bosbouw en onze geschiedenis te ontdekken.
Elk jaar wordt er een andere tentoonstelling gehouden en is er een

leuk onderzoek: een schattenjacht voorgesteld aan kinderen om
hun bezoek leuker te maken.

Het CRIE van Spa
Het pedagogische team van het CRIE stelt verschillende
activiteiten voor: schoolactiviteiten, opleidingen, pedagogische
opleidingen of tentoonstellingen over thema's die verband
houden met het milieu.
Een interessante manier om dichter bij de natuur te komen!

Bezoekers met speciale behoeften
Deze attractie biedt faciliteiten en/of activiteiten met een officiële
Access-i certificering. Raadpleeg de gedetailleerde pagina,
je vindt er alle informatie die je nodig hebt om je bezoek te
organiseren.
Er is ook een breed scala aan activiteiten en plaatsen die officieel
gecertificeerd zijn door Access-i. in Wallonië.

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