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Een sprookjesachtige
ondergrondse reis

Onder begeleiding van een gids ontdek je een feeërieke en tijdloze 
ondergrondse wereld.

De natuurlijke vormen en kleuren van de druipstenen worden prachtig 
naar voren gebracht door de duizend en één lichtpuntjes van de 
gloednieuwe verlichting van de Grot. 

Doorkruis geheime galerijen en majestueuze zalen zo groot als 
kathedralen, versierd met de mooiste druipstenen. Zo nu en dan duikt 
de rivier weer op vanuit de dieptes en leidt je langs haar kronkelende 
pad.

In het midden van de tocht word je verrast op een magische reis naar de 
oorsprong van de wereld en de Grot, met de nieuwe klank- en lichtshow 
“Origin”, van de bekende spektakelmaker Luc Petit. 

• Indrukwekkende LED-verlichting in de Grot 

•  “Origin”, een adembenemende klank- en lichtshow

Praktisch

5 zonnetjes attractie – van het
Commissariaatgeneraal voor
Toerisme van het Waalse Gewest.

Het Domein van de Grotten van Han 
ligt in het hart van het eerste Geopark 
van België, sinds april 2018 uitgeroepen 
tot UNESCO Global Geopark.
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‘ s  Werelds  meest  indrukwekkende  
ondergrondse  spektakel

Permanente  show, inbegrepen in  je  bezoek aan de Grot

Origin
by Luc Petit



‘ s  Werelds  meest  indrukwekkende  
ondergrondse  spektakel

Permanente  show, inbegrepen in  je  bezoek aan de Grot
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Het PrehistoHan
Deze boeiende tentoonstelling brengt je  

duizenden jaren terug in de tijd!

Doorloop 9.000 jaar geschiedenis en ontdek de fabelachtige 
archeologische schat van de Grot van Han, die op de bodem van 

de rivier werd gevonden.

Gratis toegang tot het PrehistoHan 
museum met je Grot en/of 

Wildpark ticket!

Film ˝4 Seasons˝
Ontdek naast de archeologische collecties op een gigantisch 
scherm de film “4 Seasons” die je het geheime leven van het 

Domein doorheen de seizoenen laat ontdekken!



• 250 hectare pure natuur

• Prachtige uitzichtpunten op de droge vallei

• Uitgestrekte leefruimte voor onze jonge beren

Stap aan boord van een Safari-car en verken de ongerepte natuur van 
het Wildpark.

Doorkruis de uitgestrekte valleien die gedurende duizenden jaren 
zijn uitgeslepen door de rivier de Lesse. Vanaf het hoogste punt op 
de heuvel heb je een adembenemend uitzicht op de droge vallei.

Kom oog in oog te staan met een uitzonderlijke fauna!

De meeste Europese diersoorten hebben een onderkomen gevonden 
in ons Wildpark: herten, damherten, everzwijnen… maar ook 
beschermde diersoorten zoals de tarpan, het Przewalskipaard en de 
Europese bizon.

Het is tevens de enige plek waar je de Europese Big 5 tegenkomt: de 
wolf, de bizon, de lynx, de bruine beer en de veelvraat.

Praktisch
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BEZOEK TE VOET MOGELIJK 

(6 KM, MIN. 3U), MITS RESERVERING

5 zonnetjes attractie – van het
Commissariaat generaal voor
Toerisme van het Waalse Gewest.

Het Domein van de Grotten van Han ligt 
in het hart van het eerste Geopark van 
België, sinds april 2018 uitgeroepen tot 
UNESCO Global Geopark. Groene

gids

Michelin
2022

Het Park
verwelkomt je in

zijn uitgestrektheid





2 gangen - 3 gangen
Één enkel menu per groep. Drankenforfait inbegrepen in de prijs. 

Voorgerecht
Soep

Tomaat-mozzarella met pesto van daslook
Mousse van gerookte forel en rivierkreeft,  

geparfumeerd met daslook, rauwkost
Ardense ham van eigen streek (2 sneden), rauwkost, garnituur

Ardense paté, rauwkost, gekonfijte ui à l’ancienne 

Hoofdgerecht
Vegetarische steak met gegrilde groenten en pesto 

van tomaat en daslook
Vegetarische lasagne van het huis met boerenbrood

Kalkoenfilet in waterzooistijl, frieten*
Zalm op het vel gebakken, saus met gin “Fleur de Han”, frieten*

Rundskarbonade, saus met “Saison de Han” bier, frieten*
* of rijst, kroketten, puree, krielaardappelen.

Dessert
Chocoladedessert

Dame blanche met 2 bolletjes huisgemaakt ijs
Fruitsalade

Assortiment van zoete lekkernijen (3 stuks)

Dranken
Drankenforfait inbegrepen in het 2- en 3-gangenmenu:

1 glas wijn (12,5 cl) of 1 “Saison de Han” bier of 1 frisdrank
+ 1 koffie of thee + 1 karaf water

Mogelijke supplementen:
• Dranksupplement = drankenforfait inbegrepen  

in het 2- en 3-gangenmenu 
+ 1 glas wijn (12,5 cl) of 1 “Saison de Han” bier of 1 frisdrank

• Aperitief van het huis (Kir)

Voor de kinderen (4-11 jaar)
Menu Beertje: 

Gehaktbal met tomatensaus, frieten + 1 ijsje + 1 frisdrank
Menu Wolfje: 

Kippennuggets, appelmoes, frieten + 1 ijsje + 1 frisdrank

Groepsprijzen 
(vanaf 20 pers.)

Bekijk onze groepsprijzen online : 

www.grotte-de-han.be/nl/groepen/tarieven 

Openingstijden 
Bekijk onze openingsuren online : 

www.grotte-de-han.be/nl/openingsuren

Snelle menu’s
Gehaktballen met tomatensaus of vol-au-vent, frieten 

+ 1 drank (frisdrank of pils)  
 

Penne van de Chef 
+ 1 drank (frisdrank of pils) 

 

Express formule
Frieten, mayonaise of ketchup + 1 frisdrank 

 

Andere formules
Onthaal koffie of thee 

  

Onthaal koffie of thee  
+ 1 of 2 koffiekoek(en) 

 

Vieruurtje: 
Koffie of thee + 1 stuk taart 

 

Picknickmand om mee te nemen: 
1 sandwich + 1 flesje water (50 cl) + 1 stuk fruit + 1 versnapering 

 

Op aanvraag
Contacteer ons voor andere aanvragen zoals gastronomische menu’s, 

voedselallergieën of -intoleranties :  
+32 (0)84 37 72 13 • reservations@grotte-de-han.be 

Andere
maaltijdformules

Menu’s 
van het Domein



Restaurant Le Pavillon

Groepsprijzen 
(vanaf 20 pers.)

Bekijk onze groepsprijzen online : 

www.grotte-de-han.be/nl/groepen/tarieven 

Openingstijden 
Bekijk onze openingsuren online : 

www.grotte-de-han.be/nl/openingsuren

Andere
maaltijdformules



Het Domein maakt je dromen waar...

Formules 
op maat

Info en reservering
Tel. : +32 (0)84 37 72 13
www.grotte-de-han.be
Rubriek Groepen\Bedrijven

Evenementen
Zoek je een bijzonder concept dat zowel verrassend als succesvol is? 

Gelegen in het gezellige en authentieke dorpje Han-sur-Lesse biedt 
het Domein van de Grotten van Han een ruime waaier aan bijzondere 
MICE mogelijkheden. Verschillende etablissementen van uiterst uniek 
tot lekker gezellig, een volledig uitgeruste venue zaal, een groots 
weiland voor animatie en partytenten, een waanzinnig decor voor de 
meest dynamische teambuildings en een unieke feestzaal 100m onder 
de grond voor de meest exclusieve avondfeesten tot 300 personen.

Avontuur & Natuur
Van een interactieve survival workshop tot een heuse expeditie naar 
het hart van de aarde. Van een vergadering in de pelsjagershut naast 
onze bruine beren tot bijzondere overnachtingen in boomtenten 
met uitzicht op de herten en oerossen. Van een culinair atelier in het 
Wildpark tot een heus sterrenchef diner in de Grot. Welke formule je 
ook kiest, apart is het altijd!

Exclusief
Droom je van een exclusief bedrijfsfeest?  Van een productpresentatie, 
een receptie of een thema-avond? Al onze sites kunnen geprivatiseerd 
worden en naar je wensen worden aangepast, volledig Tailormade. 
Zodat je alleen nog maar hoeft te genieten en complimenten in 
ontvangst nemen. Contacteer ons, en laat je meevoeren naar deze 
wonderlijke wereld!

Je contactpersoon : Kim de Lescluze
Mail : events@grotte-de-han.be  
Tel : +32 (0)485 02 62 56

Vraag onze Bedrijfsbrochure aan





Charleroi
Namen

Dinant

Aarlen

Luik

Hasselt

Brussel

Gent
Oostende

Kortrijk

Bergen

Doornik

Antwerpen

E 411 - 
Afrit

 23

Luxemburg

Lille

Maastricht
Keulen

Groot-Brittannië 
Londen 4u30

Frankrijk 
Reims  1u45 
Metz  1u45 
Lille  2u
Nancy  2u15 
Parijs  3u 
Strasbourg  3u 
Colmar  3u30 

Nederland 
Maastricht 1u15 
Rotterdam 2u30 
Amsterdam 3u 
Utrecht 3u

Duitsland 
Aken 1u15 
Keulen 2u 
Saarbrücken 2u 

Rue J. Lamotte, 2 | 5580 Han-sur-Lesse, België
Tel. : +32 (0)84 37 72 13   Mail : reservations@grotte-de-han.be

  www.grotte-de-han.be/nl/groepen

Je groepsexcursie reserveren en organiseren?  
Contacteer onze Reserveringsdienst: reservations@grotte-de-han.bereservations@grotte-de-han.be

Hoe reserveren?

Vragen ?
Contacteer onze Reserveringsdienst:  
reservations@grotte-de-han.be

Reserveringsvoorwaarden
De groepsvoorwaarden zijn van toepassing voor een groep die 
minstens 7 dagen op voorhand reserveert en die minimaal 20 
betalende personen telt, die het Domein op dezelfde dag bezoeken. 
De buschauffeur en de groepsleider hebben recht op een gratis 
bezoek.
Voor de reserveringen met maaltijd wordt een voorschot van 
30% van het totale bedrag gevraagd. De reservering wordt slechts 
bevestigd na ontvangst van het voorschot. Het saldo moet ten 
laatste betaald worden aan het loket op de dag van het bezoek.
Er wordt één keuzemenu gevraagd voor de hele groep. De facturatie 
van de maaltijden gebeurt op basis van het aantal gereserveerde 
maaltijden. Dit aantal kan gewijzigd worden tot 7 dagen vóór het 
bezoek.

Annulatie
Wanneer een reservering met maaltijden minstens 15 dagen vóór 
de datum van het voorziene bezoek geannuleerd wordt, zal het 
voorschot integraal terugbetaald worden. Wanneer de annulatie 
minder dan 15 dagen vóór de voorziene datum gebeurt, blijft het 
voorschot voor ons verworven. Wanneer de annulatie minder dan 
7 dagen voor het bezoek gebeurt of wanneer de groep niet komt 
opdagen, wordt de totaliteit van de maaltijden gefactureerd.
Een annulatie is slechts geldig wanneer ze schriftelijk gebeurt met 
ontvangstbevestiging.

Schoolgroepen
Aan scholen worden speciale voorwaarden en een apart onthaal 
aangeboden. Download onze schoolbrochure rechtstreeks op onze 
website: www.grotte-de-han.be/nl/groepen/scholen.


