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Het merengebied van Eau d'Heure, in het zuiden van de provincie
Henegouwen, telt diverse activiteiten en infrastructuren voor
sportliefhebbers, gezinnen en bezoekers. Voor iedereen die
natuur en het buitenleven graag combineert.
Souvenirs te koop in La Boutique de Wallonie
De meren vormen een beschermd natuurgebied met 70 km
oevers, 600 ha waterpartijen, bossen en weilanden.

De belangrijkste activiteitenzones:
HetAquacentrum, water- en wellnesspark
Het meer van la Plate Taille: zeilen, kajak, catamarn,
duiken, jetski...
Het Onthaalcentrum van La Plate Taille: amphibus,
taverne
Het Relais de Falemprise, strand, zwemzone, speeltuin,
waterfietsen, omnisport

Het Spin cablepark, de waterskilift
Ontdek ook de vele ruiterpaden en wandelroutes.

Vissen aan de Lacs de l'Eau d'Heure
Toegelaten vistechnieken: vissen op de oever, op een
bootje of in een float tube, en nachtelijk vissen van de
karper
Vissen enkel toegelaten in bepaalde zones van de
meren

Geleid bezoek aan de dam
Skywalk, een adembenemend panorama op 100 m
hoogte met een gedeeltelijk glazen vloer
Maquette van 20m² met geschiedenis van de creatie
van de dam
Ondergrondse galerijen, in het hart van de dam

Voor gezinnen
Je kan hier heel wat activiteiten beoefenen met je kinderen:
- rond de meren fietsen
- het meer met de Amphibus ontdekken
- avonturen beleven in de bomen
- in de tropische sfeer duiken van het waterpark
- golf en foot golf ontdekken
Logeer aan de rand van het meer in een van de vakantiedorpen of
in het hotel.

Logeertip

Vakantiedorp Golden Lakes Village
Landal Village l'Eau d'Heure
Ontdek deze prachtige plek!
Neem voor je het water in gaat een kijkje op de en de lijst met
zwemzones in Wallonië om er zeker van te zijn dat je we degelijk
kunt zwemmen op deze site.

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