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Aquascope van Virelles | De natuur zal je verbazen
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http://www.aquascope.be

In de Aquascope van Virelles maakt de bezoeker een reis langs
de mooiste vijver van Wallonië tot in de hoogste boomtoppen...
Een dagje puur natuur!
De uitdaging van de Aquascope is om in een natuurgebied
toerisme, natuurbescherming en educatie over natuur en milieu
met elkaar te verzoenen. Ontdek:
ontdekkingsparcours
observatieposten
tuin met wilde planten
didactische bijenstal
grote speeltuin
brasserie met panoramisch terras & lokale producten
tijdelijke tentoonstellingen

Observeer een koppel ooievaars
Dankzij de livecamera's kan je in alle discretie vogels observeren,

of het nu op de vijver of in de nestkastjes is. Elk jaar ontvangt de
site ook het enige koppel witte ooievaars in Wallonië dat in de
vrije natuur zijn nest maakt.

Prachtige zonsopgangen
Bezoek het meer aan boord van een Rabaska (grote
indianenkano), voor zonsopgang, in aanwezigheid van een
natuurgids. Vroege ochtendmist, kabbelend in het riet, vogels
kijken in het opkomende daglicht... Een intieme en stille excursie te
boeken op de Aquascope site.
Buitengewone nacht
Je kunt met z'n tweeën overnachten in een van de 2
romantische bollen langs de vijver. Een magische ervaring voor
liefhebbers!

Voor gezinnen
Ga samen met de kinderen op zoek naar de verschillende
soorten in de Aquascope tijdens een leuke en spannende reis!
Onze favoriet
Dorst naar avontuur? Verblijf onder begeleiding van een ervaren
gids gedurende 3 dagen met alleen voedsel: meel, olie, zout en
water. Onderweg zul je genoeg voedsel verzamelen om te koken...
op een houtvuur, natuurlijk!

Praktische informatie
Twee keer per dag worden er rondleidingen
georganiseerd: 's ochtends en 's middags.
Het bezoek kan tot 2,5 uur duren, of zelfs langer voor
natuurliefhebbers.
Huisdieren aan de leiband zijn toegestaan.
Ook zijn er stages voor kinderen, opleidingen over het gebruik van

planten en activiteiten voor schoolgroepen die daar worden
georganiseerd.
Bezoek de Aquascope meerdere malen per jaar! Elk seizoen
heeft zijn eigen landschap en fauna.
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