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De Grotten van Han | Domein van de Grotten van
Han
Rue Joseph Lamotte 2
Han-sur-lesse - 5580
Contact: +32 84 37 72 13
Domaine des Grottes de Han

https://grotte-de-han.be/nl/grot

Kom in Han-sur-Lesse, op een steenworp afstand van Rochefort,
een ondergrondse grot ontdekken die beroemd is in de hele
wereld en die in de Michelin-gids 3 sterren heeft gekregen.

Galerij van 2 km
Vanuit het centrum van het dorp zal een oude tram je tot aan de
ingang van de grot brengen. Samen met een gids trek je op
ontdekking naar de mooiste zalen en concreties:
de Minaret
de Trofee, een reusachtige stalagmiet van 7 m hoog
en 20 m omtrek
de Mysterieuzen, een zaal rijk aan afzettingen met
verrassende vormen en kleuren
de 145 meter hoge Koepelzaal
Halfweg zet "Origin", de nieuwe klank- en lichtshow, de
prachtige Wapenzaal in de kijker. De geschiedenis van de grotten

komt tot leven dankzij de allernieuwste videomapping- en
lasertechnologie.
Na je bezoek kan je een hapje eten in het restaurant-brasserie aan
de uitgang van de grotten. Geniet van het grote terras langs de
Lesse waar een biertje Blonde de Han heerlijk zal smaken.

Bezienswaardigheden en activiteiten op het Domein
van de Grotten van Han
Het wildpark, het enige Belgische dierenreservaat de
Europese "Big Five" herbergt: de wolf, de beer, de
Europese bizon, de lynx en de veelvraat.
Het wandelpad
De interactieve tentoonstelling PrehistoHan
Het museum Han 1900
Voor de sportievelingen, het speleologie parcours
De Glamping Cocoon Village: overnachten in volle
natuur in een Tree Tent in het hart van het dierenpark

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