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Schoolbrochure 2021

België



Nieuwe klank- en lichtshow “Origin”
In het hart van uw bezoek neemt de gloednieuwe klank- en lichtshow 
“Origin” van Luc Petit, een bekende podiumkunstenaar, u mee in een 

opeenvolging van magische werelden die doen terugdenken aan de oorsprong 
van onze wereld en de Grot…
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Ontdek de geschiedenis
van het water en de rots,
in één van de mooiste 
grotten van Europa

De Grot van Han



De  mysteries van de 
ondergrondse 

wereld 
Een gids die speciaal is opgeleid om jonge kinderen 
te begeleiden, ontvangt u te laten binnendringen 
in een aparte wereld. Steeds grotere en mooiere 
geheime zalen onthullen hun fraaie kalkafzettingen. 
U volgt de rivier, die verdwijnt en even later weer 
opnieuw verschijnt. Ondertussen vertelt de gids u 
over de intieme band tussen  het water en de rots.
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1:15 3659°C
1,3 km

“Ik ben zo goed als geboren in de Grot van Han! 
Als zevende generatie gids van de familie Lannoy, 
ben ik al van kleins af aan ondergedompeld geweest 
in de magie van de ondergrondse wereld. Om dit 
spektakel van de natuur te kunnen delen met 
kinderen en hun mijn passie te kunnen overdragen is 
voor mij het allermooiste wat er is!”

Nieuwe LED verlichting 
De zalen van de Grot zoals u ze nooit eerder 

zag. Een betoverende ervaring!



Kennismaken met de 
biodiversiteit van onze streken 
en het behoud  van de soorten

Het Wildpark
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Nieuw: het Berenbos
Ontdek dit nieuwe berenverblijf van 2 hectare groot,  

waarin 4 jonge beren hun nieuwe thuis hebben gevonden.



Benader de natuur  
en de wilde 

dieren van dichtbij
In ons Wildpark van 250 hectare pure natuur 
ontdekt u de belangrijkste Europese diersoorten. 
De herten, damherten en everzwijnen leven er 
naast steenbokken, tarpans en Europese bizons. 
Indrukwekkende roofdieren zoals wolven, lynxen, 
bruine beren en veelvraten vervolledigen het decor. 
Het begeleide bezoek gebeurt met een Safari-car. 
Het Wildpark kan ook te voet bezocht worden (3 of 
6 km – met een privégids op aanvraag).
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“De enkele seizoenen die ik hier al heb mogen 
doorbrengen waren een prachtig avontuur. Ik heb 
de vrolijke en droevigere momenten van het leven 
van wilde dieren mogen meemaken. Het is vooral 
een groot plezier om op zo’n uitzonderlijke, tijdloze 
plek te mogen werken.”

Hommes Animaux Nature (Mens Dier Natuur)
De tweede seizoenen van de serie H.A.N. waren 
een groot succes! Een unieke manier om achter de 
schermen te kijken van het Wildpark en de Grot van 
Han en het alledaagse leven van de rangers mee te 
maken!

1:30Min.
3:00 
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Neem een duik in de troebele en mysterieuze wateren van de Lesse. Herbeleef de geschiedenis 
van de Grot en de mensen die er verbleven. Doorloop 9.000 jaar geschiedenis en ontdek de 

fabelachtige archeologische schat van de Grot van Han. Het bezoek eindigt met een interactieve 
en ludieke film in 3D, die het verborgen gezicht van de Grot onthult.

Dompel u onder in de volksgeschiedenis van Han-sur-Lesse en het dagelijkse leven van haar 
inwoners: 50 scènes uit het dagelijkse leven en de beroepen van het begin van vorige eeuw, 90 

mannequins, 5.000 voorwerpen en werktuigen herinneren aan nog niet zo lang vervlogen tijden.

PrehistoHan
Een boeiende tentoonstelling  

door de eeuwen heen

Han 1900
Het museum van het

plattelandsleven en de vergeten beroepen

0:30 

0:30 

Met de hulp van dit boekje ga je de archeologische 

schat van de Grot van Han ontdekken!

Jehan geeft  je de nummers van de vitrines of borden die je 

moet bekijken. 

In iedere vitrine liggen er voorwerpen en/of legendes en 

bijschriften. Ze dragen elk een nummer en een kleur zodat je 

ze op de tijdlijn kunt situeren.

Volg de in het groen geschreven instructies.

De in het blauw geschreven woorden, worden in onze lexicon op de 

achterkant van het boekje uitgelegd.
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   Pendentif phallique en bronze et 

perles en pâte de verre   

   Bronze phallic pendant and glass 

paste beads

   Fallische hanger uit brons en pa-

rels uit glaspasta

   Phallischer Anhänger aus Bronze 

und Perlen aus Glaspaste
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   Fragments de bracelets en 

verre noir et bracelet en bronze 

torsadé   

   Fragments of black glass 

bracelets and twisted bronze 

bracelet

   Fragmenten van armbanden uit 

zwart glas en armband uit ge-

draaid brons

   Teile eines Armbands aus 

schwarzem Glas und eines 

gefl echteten Bronzearmbands
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   Pendentif phallique en bronze et 

perles en pâte de verre   

   Bronze phallic pendant and glass 

paste beads

   Fallische hanger uit brons en pa-

rels uit glaspasta

   Phallischer Anhänger aus Bronze 

und Perlen aus Glaspaste
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   Fragments de bracelets en 

verre noir et bracelet en bronze 

torsadé   

   Fragments of black glass 

bracelets and twisted bronze 

bracelet

   Fragmenten van armbanden uit 

zwart glas en armband uit ge-

draaid brons

   Teile eines Armbands aus 

schwarzem Glas und eines 

gefl echteten Bronzearmbands

In de voetsporen

van onze voorouders

in de
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Kom mee de vergeten ondergrondse galerijen van de Grot van 
Han ontdekken! Een beveiligd parcours waarbij u door de 

modder van de rivier en neergestorte stenen ploetert.                        
Puur genieten voor durfals!

Na een korte uitleg van een ervaren gids, gaat u alleen op 
avontuur. Wandel, kruip, klim, glij… op uw eigen ritme 

met dit gemakkelijk parcours van 1 km.
Als u niet bang bent van modder en duisternis,  

dan is dit parcours heel toegankelijk en super leuk!
Opgelet: enkele doorgangen zijn smal.

Speleo Quest

Voor groepen is reserveren noodzakelijk.
Af te raden voor zeer corpulente personen en mensen met 
hartziektes of met claustrofobie. De volledige uitrusting wordt 
geleverd: overall, helm, lampen en laarzen. 
Duur van het parcours (heen- en terugweg in de eeuwenoude 
tram en omkleedtijd inbegrepen): 2 uur.
Groepstarief: € 16/volw. -  € 12/scholier (minimum 8 jaar oud). 
2 begeleiders minimum vereist per klas.
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Nieuw: de Speleo Quest! Ga, doorheen het 
parcours, op zoek naar de vele aanwijzingen die 
u zullen leiden naar de verborgen schat van de 

Bandieten van het Hol van Han...



Interactieve bezoeken
aangepast aan uw klas

en uw pedagogische doelen
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Ontdekking van de Europese fauna 
Ontdek de emblematische diersoorten van Europa. Een ludieke bezoek, eventueel aangevuld met micro-ateliers gebaseerd op experimenten die worden uitgevoerd door de leerlingen:• bezoek zonder atelier: 2 uur•  bezoek + 3 ateliers (rendier, wolf en Sikahert): 2.30 uur

•  bezoek + 5 ateliers (idem 3 ateliers + everzwijn en 
nachtroofvogels): 3 uur ▷ 6 tot 12 jaar  ▷ Prijs: € 13,5 / € 14 / € 14,5. 

In de sporen van 

bedreigde soorten 

Doorkruis het Wildpark in 

gezelschap van een natuurgids 

en  l eer  de  bedre igde 

diersoorten van onze streken 

kennen en hoe we ze kunnen 

beschermen: de gier, de lynx 

en de mysterieuze veelvraat.

Duur: 2.30 uur

▷ 6 tot 18 jaar  ▷ Prijs: € 14,5. 

Er was eens… de wolf Ontdek de wolf, een miskend dier maar zo belangrijk om het evenwicht van de diersoorten te behouden. Sinds kort is hij weer in België, wat wellicht vragen oproept. Onze natuurgids 

helpt de kinderen naar een antwoord zoeken.
Duur: 2 uur ▷ 6 tot 12 jaar  ▷ Prijs: € 14,5. 
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van het Domein
Ontdekking 

Activiteitenboekje 
van de Grot 
en het Park

Onze pedagogische bezoeken



Interactieve bezoeken 
aangepast aan 
uw klas en uw 

pedagogische doelen

Onze pedagogische bezoeken

Al deze documenten 
kunnen gratis gedownload 
worden op onze website:
www.grotte-de-han.be/nl/
groepen/scholen
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Onze pedagogische dossiers zullen u helpen bij de 
organisatie van een verrijkende uitstap naar het Domein 
van de Grotten van Han.
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La grotte 
Carnet du petit spéléologue 

Prénom du petit spéléologue : 
 

………………………………………………………………………………………
………………. 

De Grot

Pedagogisch 

dossier 

De Grot
De kleine speleoloog

Voornaam van de kleine speleoloog

De kleine speleoloog 
Voorzien van het “zakboekje van de kleine speleoloog” vertrekt u met uw leerlingen voor een reis naar het hart van de Aarde. De gids toont u de weg en vertelt u alle geheimen van de Grot van Han. Hoe werd de Grot gevormd? Waar is de rivier verdwenen? Welke dieren leven er in de Grot?En nog veel meer…  

De sterke punten van deze bezoeken:�   Een interactief bezoek, waarbij de leerlingen zelf op ontdekking 
gaan en vragen mogen stellen.�   Gidsen die opgeleid zijn voor het onthaal van leerlingen.

�   Pedagogisch materiaal en tips om uw bezoek voor te bereiden.  Tips voor een optimaal verloop van het bezoek:- Voorzie goede wandelschoenen.- Neem een trui of een jas mee (temperatuur van 9°C in de Grot). 
Duur: 2u 
▷ 8 tot 12 jaar ▷ Prijs : € 14,5

Bij de tijdsduur worden ook de verplaatsingen gerekend (vanaf de 
inkomsthal) voor groepen van minimum 20 en maximum 30 leerlingen.
Minimum 2 begeleiders zijn vereist per groep.
Zij zijn verantwoordelijk voor de discipline en de veiligheid van de groep.



Praktisch: een groot speelplein (ook 
aangepast voor kinderen met beperkte 
mobiliteit) en een miniboerderij werden 
aangelegd tegenover het restaurant en 
de picknicklocatie, zodat de leerlingen 
zich even kunnen uitleven en de leraren 
van een moment rust kunnen genieten.

Het is speeltijd!

Maaltijden en picknicks

Schoolmenu’s (3-11 jaar) 

Menu Express:
frieten, mayonaise of ketchup + 1 frisdrank € 4,50

Menu Wolfje: 
kippennuggets, appelmoes, frieten + 1 ijsje + 1 frisdrank € 11,00

Menu Beertje: 
gehaktbal met tomatensaus, frieten + 1 ijsje + 1 frisdrank

Één enkel menu per groep!
€ 11,00

Picknicken is mogelijk: u kunt terecht in onze Tearoom “La Verrière” en 
haar groot terras, naast het speelplein. Picknicken is ook toegelaten op het 
terras van het restaurant “Le Pavillon” en in de cafetaria in de inkomsthal, 
volgens de beschikbare plaatsen. Een enkele voorwaarde indien u een picknick 
meeneemt: minstens 1 consumptie per persoon bestellen.

Gratis toegang tot de toiletten.

Met de “Slimme picknick” geniet u, voor € 2,5/pers.,  
van overdekte zitplaatsen + 1 drankje (25 cl) of 1 ijsje naar keuze.  
Annulering mogelijk tot 15 dagen voor het bezoek.

SLIMME Picknick € 2,50*
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*In combinatie met een bezoek van het Domein

Geniet met uw leerlingen
van een welverdiende pauze
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Openingstijden 2021

Schooltarieven (<_  18 jaar)

De Grot van Han + PrehistoHan € 10,00

Het Wildpark* + Han 1900 € 10,00

De PassHan  (Grot van Han + Wildpark + PrehistoHan + Han 1900) € 14,50
De groepstarieven voor scholen zijn toepasselijk vanaf 20 personen. 
Gratis tickets voor begeleiders: zie pagina 14. Bijkomende leraren genieten van het schooltarief. 
Voor de overige begeleiders geldt het volwassenetarief: Grot van Han € 17,40 / Wildpark € 17,40 / PassHan € 25,90.
* Supplement voor privégids: € 100 voor een 2 uur durend wandelbezoek aan het Wildpark.

De Grot van Han 
Het Wildpark*

PrehistoHan 
Han 1900

10:00 - 16:00 elk uur: Grot 
10:30 - 16:30 elk uur: Wildpark 12:00 - 17:30

10:00 - 16:30 elk half uur 11:40 - 18:00

10:00 - 17:00 elk half uur 11:40 - 18:40

09:30 - 17:30 elk half uur 11:40 - 18:40

Gesloten Gesloten

*Opgelet!
Voor het Wandelpad, 
laatste vertrek 1u30 
vóór het laatste 
vermelde vertrek van 
de Grot.

Maart April

Juli

Oktober

Juni

September

Mei

Augustus

November

Geniet met uw leerlingen
van een welverdiende pauze
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RESERVERINGSFORMULIER SCHOOLREIS 2021

Hoe reserveren
1 �  KIES UW FORMULE

2 �  AFSPRAAK OP ONZE WEBSITE

3 �  VUL UW FORMULIER ONLINE IN
Of stuur onderstaand formulier per e-mail naar reservations@grotte-de-han.be

Vragen? Hulp nodig?
Bel onze Reserveringsdienst: +32 (0)84 37 72 13

Wij raden aan onze attracties te bezoeken buiten de drukke periode van eind juni. U zult dan meer genieten van uw 
daguitstap en wij bieden belangrijke voordelen aan:

Periode A (zeer druk): 1 gratis toegang per 20 betalenden: van 21 tot 30 juni 2021.
Periode B (druk): 1 gratis toegang per 10 betalenden: alle overige dagen van mei en juni.
Periode C (minder druk): 1 gratis toegang per 7 betalenden: de rest van het jaar!

Indien u reserveert vóór 19 april 2021 (de poststempel of datum en uur van de mail gelden als bewijs), dan krijgt u de 
voorwaarden van de “Periode C” voor om het even welke datum in mei en juni.

Om te reserveren vult u de bon hieronder in en stuurt u hem in een gefrankeerde 
enveloppe naar het Domein van de Grotten van Han, Reserveringsdienst, B-5580 
Han-sur-Lesse (België). U kunt hem ook per e-mail versturen naar:  
reservations@grotte-de-han.be.  
Uw reservering is alleen geldig na het ontvangst van onze bevestigingsbrief of -mail. 

Mijn gegevens:  
Naam van de school: 

......................................................................................................

Adres:  ...........................................................................................

Postcode:  ................ Stad: .............................................................

Land:  ............................................................................................

Tel:  ........................................ Fax:  ..............................................

 E-mail:  .......................................................................................

Naam van de verantwoordelijke:  ..................................................

GSM: ..............  / ...........................................................................

Handtekening: 

Opgemaakt te  ...................................... 

op .................. / .................... / ...................

Ik kom op   ................................... / ............... / ........... / 2021  
(dag/datum/maand)

Welke dag  •   Periode A: 1 gratis toegang per 20 betalenden 
•   Periode B: 1 gratis toegang per 10 betalenden 
•   Periode C: 1 gratis toegang per 7 betalenden 
(zie hierboven)

Aantal deelnemers: 

  :    scholieren           studenten    

 onderwijzers     andere begeleiders

Snelle reserveringsvoorwaarden:

  Ik reserveer vóór 19 april 2021 door middel van dit 
reservingsformulier en ik geniet in elk geval van de voordelen 
van periode C, dus 1 plaats gratis voor 7 betalenden.

Ik wens te bezoeken    De Grot van Han  Het Wildpark 
 De PassHan  De Speleo Quest

  Slimme picknicks (€ 2,50/pers.)

 Ik kies de maaltijd 

   

 voor €   

Uur aankomst:    Uur vertrek:    

Speciale wensen:  ..........................................................................

.....................................................................................................
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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

Charleroi
Namen

Dinant

Aarlen

Luik

Hasselt

Brussel

Gent
Oostende

Kortrijk

Bergen

Doornik

Antwerpen

E 411 - 
Uitri

t 23

Hoe reserveren?

Luxemburg

Lille

Maastricht
Keulen

Groot-Brittannië 
London 4u30

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

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

Duitsland 
Aachen 1u15 
Keulen 2u 
Saarbrücken 2u 

1 �  KIES UW FORMULE

2 �  AFSPRAAK OP ONZE WEBSITE

3 �  VUL UW FORMULIER ONLINE IN
Of stuur onderstaand formulier per e-mail naar reservations@grotte-de-han.be

Vragen? Hulp nodig?
Bel onze Reserveringsdienst: +32 (0)84 37 72 13

Wij raden aan onze attracties te bezoeken buiten de drukke periode van eind juni. U zult dan meer genieten van uw 
daguitstap en wij bieden belangrijke voordelen aan:

Periode A (zeer druk): 1 gratis toegang per 20 betalenden: van 21 tot 30 juni 2021.

Periode B (druk): 1 gratis toegang per 10 betalenden: alle overige dagen van mei en juni.

Periode C (minder druk): 1 gratis toegang per 7 betalenden: de rest van het jaar!

Indien u reserveert vóór 19 april 2021 (de poststempel of datum en uur van de mail gelden als bewijs), dan krijgt u de 
voorwaarden van de “Periode C” voor om het even welke datum in mei en juni.
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