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WaterHouse Source O Rama | Volg de weg die een
druppel water aflegt
Van woensdag 01 januari 2020 tot donderdag 31 december 2020.
Avenue Des Thermes 78b
Chaudfontaine - 4050
Contact: +32 4 364 20 20
https://www.sourceorama.com/nl/
SourceOrama - Didier Gémis
Volg het pad van een druppel water bij het WaterHouse in Chaudfontaine. Een leuke en
interactieve rondleiding voor het hele gezin.

Water, een kostbaar maar ondergewaardeerd goed
Een dynamische tentoonstelling presenteert in een 4D-reis:
de ondergrondse reis van een waterdruppel die meer dan 60 jaar duurt!
Water en het menselijke lichaam
de grondwaterspiegel in een grot
enkele belangrijke vraagstukken over de toekomst
(middelen, consumptiepatronen en watervervuiling)
Onze favoriet
De simulator: aan boord van een dynamisch platform met uitzicht op een gigantisch
scherm, word je een waterdruppel. Mis het laatste stukje van het parcours niet.

Te combineren met 2 andere activiteiten

ArtHouse in Source O Rama: de permanente tentoonstelling met
originele werken uit de 20e eeuw van kunstenaars uit de vorige eeuw
(Toulouse-Lautrec, Degas, Picasso, Matisse, Warhol, César, Chagall,
Miró, Folon, Braque, Magritte, Dali ...)
In het kader van een Bedrijfsbezoek, een rondleiding in de waterfabriek
van Chaudfontaine

Bezoekers met speciale behoeften
Deze attractie biedt faciliteiten en/of activiteiten die het officiële Access-i
certificaat dragen. Raadpleeg de gedetailleerde fiche, je vindt er alle informatie die
je nodig hebt om je bezoek te organiseren.
Wees dat er in Wallonië een breed scala aan activiteiten en locaties zijn met een
officieel certificaat Access-i.

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