
 

 

 

Van 30 oktober tot 7 november hangt er een vreemde sfeer met wonderlijke en 
fantastische Hanlloween wezens in het Domein van de Grotten van Han! 9 dagen 
Halloween en 4 Nocturnes om te huiveren van plezier!  

Het is een echte traditie geworden, al 19 jaar lang trakteert het Domein van de 
Grotten van Han zijn bezoekers op Halloween festiviteiten.  

9 feestelijke dagen om te rillen van plezier! 

Overdag zullen Halloween animaties de bezoekers verrassen. Aan de inkom van het Domein 
kom je terecht in een kermis uit 1900 met een draaiorgel, een gekke hoedenmaker en een 
goochelaar. Verder in het bos ontwaken de geesten, zij dwalen tussen de wilde dieren en 
vermaken de bezoekers met hun grillige acts. Pas op want je  bezoek aan de Grot van Han zal 
misschien wel verstoord worden door gekke trollen die er wonen. Al deze 
Halloweenactiviteiten zijn inbegrepen in de standaardbezoeken aan het Wildpark en de Grot.  

Meer info: grotte-de-han.be/nl/belevingen/speciale-bezoeken/hanlloween 
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4 uitzonderlijke Nocturnes 

Bij het vallen van de avond barst er in het Boinebos, in het hart van het Wildpark, een vreemd 
feest los met heksen, vampiers en andere boosaardige wezens. Geniet van een 2 kilometer lang 
rondreizend spektakel waarbij je vreemde ontmoetingen te wachten staan. Om de kleine en 
grote monsters tevreden te stellen, kan je nadien bij het restaurant Le Pavillon, gelegen aan de 
uitgang van de Grot, enkele griezelige suggesties proeven. 

Praktische informatie voor de "Hanlloween" avonden: 

- Trefpunt: receptie van het Domein, Plaine de Dry Hamptay: rue des grottes, 46 - 5580 Han-
sur-Lesse 
- Data: 30/10, 31/10, 01/11 en 02/11, opgelet wel enkel in het Frans 
- Uurregeling: vertrek om 17.30 uur, 18.10 uur, 18.50 uur, 19.30 uur en 20.10 uur 
- Duur: 2 uur 
- Prijs: 27 €/volwassene en 21 €/kind (6-11 jaar) 
- Prijs van het bezoek met maaltijd: 42 €/volwassene en 29 €/kind (6-11 jaar) 
- Wat mee te nemen: warme kleren, wandelschoenen. Maskers zijn verplicht voor kinderen 
ouder dan 12 jaar. Aarzel niet om je te verkleden! 

Info en tickets: grotte-de-han.be/nl/belevingen/speciale-bezoeken/hanlloween-
avondshows 
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