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RIVEO | Interpretatiecentrum van de Rivier in Hotton

Rue Haute 4
Hotton - 6990
Contact: +32 84 41 35 71
http://www.riveo.be

WBT

Het RIVEO-centrum stelt een origineel parcours voor, met
tijdelijke tentoonstellingen, 16 aquaria, 5 thematische tuinen,
natuur- en visanimaties... Alle activiteiten rond de unieke wereld
van de rivier.
RIVEO, het Interpretatiecentrum van de Rivier opent zijn deuren
voor je in de gemeente Hotton, op 16 km van La Roche-enArdennen en op 8 km van Marche-en-Famenne.
Tal van ruimtes, activiteiten en animaties dompelen je onder in de
verbazingekkende rijkdom van de watermilieus:
1 gereconstrueerde rivierarm van 12 meter
16 aquaria met zoetwatervissen
1 ludieke expo "River by night": een expo over de
nachtelijke fauna en de lichtvervuiling
1 fantastisch panorama over het meer

Verleng het plezier van de waterontdekking

RIVEO biedt ook aan:
natuur- en visactiviteiten - waaronder roofvissen - na
reservatie, aangepast aan alle leeftijden en niveaus
(gids en materiaal inbegrepen)
5 prachtige thematuinen met in het midden een
uitzonderlijke mini-golf 18 holes
CoSMos - l'Odyssée du saumon

Bezoekers met specifieke behoeften
RIVEO biedt aangepaste alternatieven aan voor mensen met
bepaalde noden:
Mensen in een rolstoel en mensen met
beperkte mobiliteit: tegenover het gebouw is er een
parkeerplaats voor personen met beperkte
mobiliteit voorzien, aangepaste toegangsweg, liften,
aangepaste visplaats.
Doven en slechthorenden: didactische borden.
Weet dat Wallonië naast deze alternatieven nog veel
andere mogelijkheden biedt voor bezoekers met specifieke noden,
meer informatie hierover vind je op: plaatsen en activiteiten met
het officiele Access-i-certificaat

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