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Onvergetelijke ontmoeting met roofvogels in de Jardin
des Hiboux in Graide
Voye De Sclassin
Bièvre - 5555
Contact: +32 495 72 38 23
http://jardindeshiboux.be
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In de Jardin des Hiboux kan je roofvogels van dichtbij
ontmoeten. De vogelshow is al even adembenemend en
brengt je hele gezin in vervoering/
Dit buitengewone dierenpark verwelkomt je in Bièvre, in de
provincie Namen. Het ligt op ongeveer 22 km van Lavaux-SainteAnne en op slechts enkele kilometers van de Franse grens.

75 roofvogels in volle vlucht
De Jardin des Hiboux biedt een leuk en leerrijk bezoek, met veel
respect voor de roofvogels.
Je maakt kennis met de oehoe, de kerkuil, de buizerd, de arend,
de gier en nog vele andere soorten
Je leert bij over hun jachttechnieken en hun bijzondere
kenmerken.
Je woont een roofvogelshow bij.

Het geheim van de honing
Nadat je alle volières hebt gezien, vertelt een imker je meer over de
geheimen van de honingproductie en over het leven van de
bijen.Door het maken van uitstekende honing en het verhogen van

het aantal bijenkasten werd hij de eerste professionele imker in
België. Hij beheert momenteel meer dan 200 bijenkasten
verspreid over het land voor een jaarlijkse productie van meer dan 6
ton honing van 18 verschillende variëteiten.
Kom dan de boerderijdieren voeren: ezels, alpaca's, geiten,
schapen, pony's...

Bezoekers met specifieke behoeften
Toegankelijkheidsinitiatieven die zijn aangepast aan bepaalde
behoeften worden aan je voorgesteld.
Rolstoelgebruikers: het vrij bezoek is toegankelijk met wat
hulp.
Mensen die slecht ter been zijn, blinden, slechtzienden,
doven, slechthorenden, mensen die moeite hebben met
begrijpen: het vrije bezoek is zelfstandig toegankelijk.
In Wallonië zijn er heel wat #link[taxonomy_term|3037|activiteiten
en plaatsen met het officiële Access-i-certificaat.]
Een onvergetelijke ervaring voor wie nog nooit een roofvogel
in zijn of haar hand gehouden heeft!

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