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Domein van Bérinzenne en Huis van de Natuur | Spa

Route De Bérinzenne 4
Spa - 4900
Contact: +32 87 77 63 00
http://www.berinzenne.be

B.Lorquet

Het domein biedt vrij toegankelijke plaatsen in het bos van Spa
aan de voet van het Veen van Malchamps: een panoramische
tour, een bebost park met vijver, picknickplaatsen, maar omvat
eveneens het Museum van het bos en het water en het CRIE van
Spa.
Het Domein van Bérinzenne nodigt je uit voor ontspanning in de
schaduwrijke lanen van het park of laat je genieten van een
buitengewoon panorama vanop de uitkijktoren. Het Veen strekt
zich eindeloos uit, badend in het licht of juist verdoken in de mist.

Het Huis van de Natuur
Het Huis van de Natuur is tijdens de week toegankelijk en is een
onthaalcentrum waar je informatie kan krijgen over het domein en
de omgeving. Je vindt er:
een winkeltje
een cafetaria

een polyvalente zaal met conferenties en tijdelijke
tentoonstellingen
Het organiseert ook het verhuur van La Rotonde (overdekte
barbecue voor 80 personen) en le Pavillon Lilien (receptiezaal voor
90 personen).

CRIE van Spa
Het didactische team CRIE biedt diverse activiteiten:
schoolanimaties
stages
pedagogische vormingen voor volwassenen
tentoonstellingen (over water, bos, klimaat,
biodiversiteit, dagelijkse daden)
animaties en wandelingen met thema water

Het museum van het bos en het water
Het Museum van het Bos en het Water stelt op een innovatieve
manier de natuurgebieden van de streek Spa-Bérinzenne voor. Er
worden rondleidingen georganiseerd door het CRIE van Spa.
Het Domein van Bérinzenne is het vertrekpunt van talrijke
bewegwijzerde wandelingen door het ven en langs rivieren.
Maak er gebruik van om te herbronnen!

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