Bedrijfsbrochure

Welkom

op het Domein van de Grotten van Han!
Je hebt onze gloednieuwe MICE brochure in je handen! Verschillende formules
vind je hier in terug, van de klassieke Family Day tot een unieke teambuilding!

H

van Hospitality

A

van Authentiek

N

van Nirvana

Persoonlijk contact. Een familiebedrijf. Een kader dat tot de verbeelding spreekt. Belevingen
waarmee je indruk maakt op je klanten, gasten of teamleden. Alles kan naar jouw wensen worden
aangepast, volledig Tailormade!

In het grootste Wildpark van België, ontdek je een staaltje ongerepte natuur.
En onder dit kleine paradijs één van de mooiste grotten van Europa. Uniek in de Benelux.
De mogelijkheden zijn oneindig, het concept steeds bijzonder en origineel!

Je bent op zoek naar een magnifieke locatie? Je droomt van een bijzondere plek die
puur en ongerept gebleven is? Of je nu een teambuilding, een gastronomisch diner
of een familyday wil organiseren, het Domein van de Grotten van Han is het Nirvana
bij uitstek voor jouw event!
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•

Ongerepte, natuurlijke site (Grotten + Wildpark van 250 ha)
Familiebedrijf met zeer individuele aanpak
Capaciteit van 10 tot 3500 personen
Parking voor 1000 voertuigen
Restaurants tot 300 plaatsen
Seminariezalen tot 100 personen
Een weiland van 7 voetbalvelden groot
Mogelijkheid tot privatiseren
Een unieke evenementenzaal die zich 100m onder de grond bevindt
Op 1 uur van Brussel
Ruime keuze uit activiteiten
Mogelijkheid om te thematiseren
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Teambuildings
Survival Experience
Bushcraft
Bij een bushcraft leer je hoe de natuur je alle mogelijkheden biedt om te overleven.
De deelnemers hebben na de workshop ook een betere
kijk op wat een goede voorbereiding voor een dagje outdoor, kortbij of veraf, allemaal inhoudt: vuur
maken, water halen en filteren, knopen, leggen, survival
kit samenstellen, EHBO, oriëntatietocht,...
users Maximum 12 personen per begeleider
clock

Duur: 3u

euro-sign

Prijs: Vanaf 47,17 € /persoon, excl. BTW

Outdoor Cooking
Deze teambuilding is niet zomaar een kookworkshop
achter de potten en pannen van een gesofisticeerde
keuken! Het is een heuse outdoor cooking in het hart
van het Wildpark! Samen kokkerellen rondom een
kampvuur, werken met kruiden en planten die we
terugvinden in de natuur, deeg kneden met je handen,
vlees roosteren, …
En wat is er gezelliger dan samen met een amateurkok enkele creaties uitproberen met de materialen uit
de natuur. En dan achteraf alles samen opsmikkelen
natuurlijk!
users Maximum 10 personen per kok
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clock

Duur: 3u

euro-sign

Prijs: Vanaf 50,80 € /persoon, excl. BTW

Natuurlijk bewegen
tegen stress en burnout
'Sporten' is een 'uitvinding', natuurlijk bewegen
daarentegen maakt deel uit van ons jager-verzamelaars DNA! Verschillende competities worden verwerkt
tussen de teams. Niets zo relaxerend als even stil te
staan in de weidsheid van de natuur en uit de hectiek
van de dagelijkse stress te stappen!
De teambuilding bestaat uit verschillende gezonde
challenges: overwinnen van mentale obstakels, anders
leren kijken naar hoe we vandaag in verbinding staan
met de natuur, geruisloze jagerspas, wildernis evacuatie, rewild & herbron,...
users Vanaf 15 personen
clock

Duur: 2u

euro-sign

Prijs op aanvraag

De natuur als medicijn
Maak kennis met de wereld van de geneeskrachtige
planten, en ga mee op ontdekkingstocht in het Wildpark
met haar vele schatten. Een zeer interessante en leerrijke
workshop onder leiding van een herboriste waarbij je
zelf aan de slag gaat!
Wild Beauty: Welke lichaamsverzorgende eigenschappen
vind je terug in onze eigen flora?
Eten uit de natuur: Je leert over eetbare planten en kruiden, algemeen en specifiek wat op dat moment in de
natuur voorhanden is.
EHBO uit de natuur: Welke planten kan je gebruiken
voor het samenstellen van een EHBO-kit?
users Maximum 10 personen per workshop
clock

Duur: 2u

euro-sign

Prijs op aanvraag
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Teambuildings
Highland Games
Het Domein van de Grotten van Han is wellicht dé
locatie bij uitstek om een Highland Games teambuilding te houden: Een groene vallei, uitgestrekte bossen
en heuvels, gastvrije mensen en on top of the bill zijn
alle accessoires die gebruikt worden voor de spelen van
natuurlijke oorsprong!
De ludieke proeven zijn gebaseerd op kracht, snelheid,
techniek, maar vooral ook op teamspirit! Meet jezelf
met de anderen tijdens het paalwerpen, touwtrekken,
jutezak lopen, steenwerpen, boomstamrace, boogschieten en last but not least: een heuse Highland Whisky
proeverij!
users Vanaf 15 personen
clock

Duur: 3u

euro-sign

Prijs: Vanaf 46,35 € /persoon, excl. BTW

Degustatie artisanale Gin
Proef onze eigen Gin, de Fleur de Han, die rijpt in
de Grot van Han! De creator en liefhebber van dit heerlijke drankje vertelt je graag meer over de wereld van
gin tijdens een geanimeerde degustatie met aangepaste
artisanale hapjes.
Je kan deze proeverij reserveren in één van de mooie
zalen van de Grot of op de top van de heuvel in het
Wildpark! En waarom niet volledig gethematiseerd in
de Roaring 20’s style?
Een private tasting van hoog niveau!
users Vanaf 12 personen
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clock

Duur: 1u30

euro-sign

Prijs: Vanaf 48,53 € /persoon, excl. BTW

Expeditie naar hart
van de aarde
Uniek in de Benelux! Enkel bij ons kan je de uitdaging
van een 4 uur durende expeditie aangaan naar de wilde,
ongerepte en maagdelijke grot “Père Noël”!
Hier vind je nog volledig bewaarde kalkafzettingen en
pure, kleurrijke galerijen. Een streling voor het oog.
Maar ook de geluiden van de stilte en de fijne smaak
van een glaasje bubbels nadat je deze fysieke uitdaging
met succes hebt afgelegd maken van deze activiteit een
prikkelende ervaring voor al je zintuigen!
Het (fysiek veeleisende!) parcours wordt uitgevoerd in
het licht van hoofdlampen en onder begeleiding van een
professionele speleoloog.
users Min 5 en max 10 personen per groep
clock

Duur: 4u

euro-sign

Prijs: Forfait vanaf 339,62 € /groep
+ 36,57 € /persoon, excl. BTW

Hike in the Park
Het grootste Wilpark van België (250 ha!) is een ware
parel. Samen met een enthousiaste storyteller/ranger ga je
op stap langs de prachtige bossen en valleien waarbij op
een ludieke manier leuke weetjes en feiten verteld worden.
Je ontdekt dat je heus niet altijd ver van huis hoeft te gaan
om een unieke ervaring te beleven en dat een safari in
eigen land ook erg veelzijdig is !
Verschillende formules zijn mogelijk:
• Klassieke wandelsafari: Beleef de natuur te voet
en bewonder de dieren van heel dichtbij.
• De Europese Big 5: Ontdek de bruine beer, wolf,
veelvraat, lynx en bizon.
• Onze roofdieren: Wie zijn ze, hoe zijn ze uitgestorven,
waarom komen ze terug.
• De nocturne wandeling: Een nachtelijke ontdekking
waarbij de duisternis het Wildpark tot leven brengt.
• Het burlen van de herten bij zonsopgang: Beleef
dit indrukwekkende fenomeen bij het krieken van
de dag! (september-oktober)
users Min 10 en max 30 personen per gids
clock

Duur: 3-4u

euro-sign

Prijs: Forfait vanaf 188,68 €/groep
+ 20,28 € /persoon, excl. BTW
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Teambuildings

Speleo Initiatie

Een leuke, interactieve en vooral modderige ervaring
door de niet toeristische grot van Han! Je trekt je overall
aan, zet je helm met hoofdlamp op en glijd in rubberen
laarzen! Na een korte briefing is het aan jou: Je klimt
over rotsen, ploetert door plassen en kruipt langs nauwe
spelonken en druipstenen!
users Maximum 15 personen per half uur
clock Duur: 1u30
euro-sign Prijs: Vanaf 15,47 € /persoon, excl. BTW

Artisanale Bierroute
Je ontdekt niet alleen de wonderlijke en mysterieuze Grot,
maar ook de smakelijke wereld van “beer- en foodpairing”! Samen met een biersommelier wandel je doorheen
de verschillende galerijen, de ene al feeërieker dan de
andere. Je proeft verschillende biertjes uit de regio,
uiteraard gepaard met een bijpassend en artisanaal hapje.
Ook mogelijk in het Wildpark
users Min 30 en max 50 personen
clock Duur: 3u
euro-sign Prijs: Forfait vanaf 235,85 €/groep
+ 119,96 € /persoon, excl. BTW

De gastronomische
smakenroute
Een interactieve smulwandeling doorheen het Wildpark
met gastronomische haltes waarbij genoten wordt van
een (h)eerlijke regionale keuken.
users Min 30 en max 60 personen
clock Duur: 4u
euro-sign Prijs: Forfait vanaf 235,85 €/groep
+ 119,96 € /persoon, excl. BTW
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Teambuildings

Zoektocht op het Domein
Trek je stapschoenen aan voor een ludieke en interactieve
zoektocht doorheen het Wildpark. Mogelijkheid om met
meerdere kleine teams samen te vertrekken. Aan jullie de
keuze of jullie de ‘old school’ of de digitale versie kiezen.
users Max 15 pers naargelang de gekozen versie
clock Duur: 3u
euro-sign Prijs: Vanaf 35,26 € /persoon, excl. BTW

Congres faciliteiten
Bioskoopzaal

Ruime zaal voor 110 personen met de nodige audio
en video voorzieningen om een presentatie te houden.

users Capaciteit: 110 personen

Salle de Brulins
Gerenoveerd en perfect uitgerust seminariezaaltje voor
maximum 30 personen gelegen op de eerste verdieping
van La Verrière.

users Capaciteit: maximum 30 personen
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Family Day
Het bedrijfsuitje voor het personeel moet een dag zijn van plezier, ontspanning,
beleving, en uiteraard ook lekker eten.
Bij ons vind je alle ingrediënten voor een uitstekende familiedag: Een weiland van wel 7 voetbalvelden
groot waar allerlei animatie kan worden voorzien, 2 ruime restaurants voor catering naar keuze, een
grote speeltuin en uiteraard de onmiskenbare attracties: het bezoek aan de Grot en het Wildpark.
En de schitterende groene omgeving, die krijg je er gewoon gratis bij!

lock-alt Mogelijkheid tot privatisatie
users Maximum 3500 personen per dag

Formule Familyday Klassiek
• Vrije toegang tot onze 4 attracties
• BBQ klassiek (keuze uit 3 soorten vlees per persoon + groenten + sauzen)
• 3 drankentickets voor een softdrankje, pils, huiswijn, koffie

euro-sign

Prijs per persoon: Vanaf 48,56 € excl. BTW

Formule Familyday Royal
•
•
•
•
•

euro-sign

Ontvangst met koffie, thee of chocomelk en een croissant of koffiekoek
Vrije toegang tot onze 4 attracties
BBQ Royal (keuze uit 4 soorten vlees per persoon+ groenten + sauzen)
Drankenforfait All-in gedurende 2 uur: Huiswijn, Blonde van Han, softdrinks, water, koffie
Buffet 4-uurtje: Assortiment aan taartjes, cake, wafels en warme drankjes
Prijs per persoon: Vanaf 80,58 € excl. BTW

Opties
Mogelijkheid om je familyday op te smukken met verschillende fun attracties: Grime, springkastelen,
clowns, muziekband, optredens, artiesten, outdoor spelen, workshops, foodtrucks, draaimolen,
wandelzoektochten, mountainbikes, …

leaf Vegetarische opties op aanvraag
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De Grot van Han
Niet voor niets werd de uitzonderlijke schoonheid
van de Grot, met haar indrukwekkende druipstenen
en grootse zalen, al meermaals beloond.
Met 3 sterren in de Groene reisgids van Michelin bijvoorbeeld. En
met de titel ‘Meest favoriete Toeristische Erfgoed van Wallonië’.
Dankzij de nieuwe ledverlichting toont de Grot zich bovendien in
vol ornaat, mét respect voor het milieu.

Het Wildpark
Te voet of met de Safari-car verken je 250 hectare puur
natuur, in het hart van het UNESCO Global Geopark.
Wist je dat er op het Domein van de Grotten van Han maar liefst
een 650-tal dieren leven? En dat in hun natuurlijke habitat. Kom
de Europese Big 5 zelf bewonderen in onze groene natuurpracht:
de bizon, de wolf, de bruine beer, de lynx en de veelvraat.

De expositie PrehistoHan
Duizenden jaren geschiedenis in één tentoonstelling.
De indrukwekkende collectie keramiek, wapens, juwelen, muntstukken, accessoires... De vele voorwerpen nemen je mee in
boeiende culturen doorheen de eeuwen, van het Mesolithicum tot
de Moderne Tijd.

Het Han 1900 museum
Terug naar de vorige eeuw.
Verken een echt landbouwershuisje en de vergeten beroepen van
een eeuw geleden! Zodra je hier binnenwandelt, word je zowat
honderd jaar terug in de tijd gekatapulteerd.
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Dinner in the Caves
Een droomavond beleven op een spectaculaire locatie. Genieten van een stukje
mysterieuze natuur en Belgisch erfgoed. Een culinair experiment voor àl je zintuigen:
Dat is Dinner in the Caves in één van de mooiste Grotten van Europa!

Terroir buffet
Lekker, ambachtelijk, casual. Een assortiment aan koude lokale streekgerechtjes met regionale
wijnen of bieren, verzorgd door de chef van het Domein.

Creatieve keuken
Verfijnd, origineel, smaakvol. Een verrassend menu met ambachtelijke en seizoensgebonden
gerechten bedacht door een veelbelovende BIP Gourmand chef.

Gastronomie Exclusief
Somptueus, inspirerend, uniek. Exclusief genieten en proeven van een tongstrelend menu
geserveerd door een sterrenchef.

music Animaties op aanvraag: zangers, Dj, live band, ...
child Staand tot maximum 300 personen
chair Zittend tot maximum 200 personen
euro-sign
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Prijs: Vanaf 64,74 € /persoon, excl. BTW o.v.b minimum 30 personen

Bubbles in the Caves
Op zoek naar iets compleet anders voor je aperitief of receptie? De Grot van Han
heeft wellicht één van België's meest exclusieve en inspirerende event locaties! Laat
je verrassen door de majestueuze Wapenzaal: de meest indrukwekkende evenementenzaal van de Grot en de perfecte setting voor een receptie.

Cocktail “Les Draperies”
Blonde van Han, fruitsap, assortiment aan artisanale snacks

Cocktail “La Mystérieuse”
Prosecco, biologisch fruitsap, assortiment aan regionale charcuterie en kazen

Cocktail “Le Trophée”
Champagne, biologisch fruitsap, assortiment aan fijne amuses

users Min 30 en max 300 personen
euro-sign

Prijs: Vanaf 27,21 € /persoon, excl. BTW
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Catering
Onze restaurants
Le Pavillon is een terroir restaurant, idyllisch gelegen aan de rivier
de Lesse. Hier kan je heerlijke regionale streekgerechten proeven.
Het is tevens mogelijk om een dansavond te organiseren, een
workshop of productvoorstelling.

users Maximum 200 personen
La Verrière is een gezellige en kleurrijke tearoom die in twee ruimtes opgedeeld kan worden: de lumineuze orangerie en de ruime
taverne. Hier geniet je van verse, huisgemaakte broodjes of een
lekkere zoete hap! Je kan er een productvoorstelling, workshop
of presentatie houden.

users Maximum 200 personen

Het Tivoli
Geklasseerd gebouw op de heuvel van het Wildpark. Vroegere
eindstationnetje van de tram. Van hier heb je een schitterend
uitzicht over het park. Mooie locatie voor een receptie, walking
dinner, BBQ, buffet, ….

users Maximum 70 personen

Chez Willy
Gezellig terras gelegen naast het verblijf van de beren in de vallei
van het Wildpark. Je geniet van een heerlijk broodjesbuffet,
aperitiefje of BBQ in het hart van de natuur en met zicht op ons
beren koppel, Willy en Marlène.

users Maximum 40 personen
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Overnachting
mogelijkheden
Tree Tents in het Wildpark
Slapen in een boomtent. Een wel héél unieke en spannende
manier van overnachten! Schitterende locatie, midden in de vallei
van het Wildpark met zicht op prehistorische paarden, briesende
oerossen, dartelende edelherten… De site leent zich ook perfect
voor verschillende teambuildings. Ideaal voor als je in bescheiden
team op zoek bent naar een niet alledaagse meerdaagse.

campground Capaciteit: 8 boomtenten voor maximum 24 personen.
desktop www.grotte-de-han.be/experiences/tree-tents

Hotel Mercure
Hotel Mercure ligt in het hartje van Han-sur-Lesse. Betaalbare
luxe in combinatie met de typische Ardense sfeer. 117 kamers
voorzien van alle comfort, seminariezalen van 20 tot 150
personen, bistronomisch restaurant, bar met buitenterras en groot
binnenzwembad. De strategische ligging pal naast het Domein
maakt het de geknipte locatie om te vergaderen, ontspannen en
onthaasten!

bed Capaciteit: 117 kamers
phone +32 (0)84 77 04 70
desktop www.mercure.com/B7R5

Château de Vignée
Op een prachtige locatie langs de oevers van de rivier de Lesse
en op slechts 10km van het Domein van de Grotten van Han,
vind je het hotel Château de Vignée. Dit driesterren hotel is
gevestigd in een kasteel uit de achttiende eeuw en ligt middenin
een bloemenpark.

bed Capaciteit: 25 luxueuze en stijlvolle kamers
phone +32 (0)84 69 00 50
desktop www.chateaudevignee.be
*Contacteer ons voor andere overnachtingsmogelijkheden
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Domaine des Grottes de Han

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

Contactpersoon: Kim de Lescluze
Tel.: +32 (0) 84 37 01 62
Mobile: +32 (0) 485 02 62 56
Mail: kdl@grotte-de-han.be

Zij gingen jou voor:

