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Schoolbrochure 2022

België



 Feeërieke klank- en lichtshow “Origin”
In het hart van je bezoek neemt de gloednieuwe klank- en lichtshow “Origin” van 

Luc Petit, een bekende podiumkunstenaar, je 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 
Samen met een gids, die speciaal is opgeleid om 
jonge kinderen te begeleiden, dring je binnen in een 
aparte wereld. Steeds grotere en mooiere geheime 
zalen onthullen hun fraaie kalkafzettingen. 
Je volgt de rivier, die verdwijnt en even later weer 
opnieuw verschijnt. Ondertussen vertelt de gids je 
over de intieme band tussen het water en de rots.
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1:15 3659°C
1,6km

“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. Dit spektakel 
van de natuur delen met kinderen en hun mijn passie 
overdragen is voor mij het allermooiste wat er is!”

Ari, Gids van de Grot van Han

Een betoverende ervaring 
In de duizend-en-één lichtjes van de nieuwe 

LED-verlichting ontdek je de Grot zoals je ze 
nog nooit eerder zag! 



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

Het Wildpark

Ontdek het Berenbos
In dit nieuwe berenverblijf van 2 hectare groot,  

hebben 4 beren hun nieuwe thuis gevonden!
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Benader de natuur  
en de wilde 

dieren van dichtbij
In ons Wildpark van 250 hectare pure natuur 
ontdek je 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 (6 km, 
met een privégids op aanvraag).
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1:30Min.
3:00 

“Dag in dag uit deel ik het dagelijkse leven van 
de dieren van het Wildpark. Ik beleef hun vrolijke 
momenten, de geboorte en opvoeding van hun 
kleintjes, maar ook droevige momenten zoals ziektes 
en het overlijden van individuen. Werken bij het Park 
doet me elke dag groeien en ervaring opdoen. Ik 
ben er ook erg trots op te kunnen bijdragen aan de 
herinvoering van bedreigde diersoorten.”

Océane Kerckhofs, dierenverzorgster
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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 aan het PrehistoHan museum is inbegrepen in je ticket voor het Domein.

PrehistoHan
Een boeiende tentoonstelling  

door de eeuwen heen

0:30 

C’est la récré

Pedagogisch boekje
Download ons pedagogisch boekje op onze website: 

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

Speelplein
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.
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Schooltarieven 2022 (<_18 jaar)

De Grot van Han + PrehistoHan € 12,00

Het Wildpark + PrehistoHan € 12,00

De PassHan  (Grot van Han + Wildpark + PrehistoHan) € 16,00
Bijkomende leraren genieten van het schooltarief. 
Voor de overige begeleiders geldt het volwassenetarief: 
Grot van Han € 17,00 / Wildpark € 17,00 / PassHan € 25,00.

Wij raden aan onze attracties te bezoeken buiten de drukke periode van eind juni. Je geniet dan meer van 
je daguitstap en wij bieden belangrijke voordelen aan:

Periode A (drukke periode: van 22 t.e.m. 30 juni 2022): 1 gratis toegang per 20 betalenden.

Periode B (de rest van het jaar): 1 gratis toegang per 10 betalenden.

Cadeau voor leerkrachten: per gratis toegang (zie hierboven) schenken wij je 2 PassHan tickets (Grot + 
Wildpark) na je excursie, om het Domein later in het seizoen met je familie te komen bezoeken.

Gratis tickets en cadeaus

Maaltijden en Picknicken

Schoolmenu’s (3-11 jaar) 

Express formule:  
Frieten, mayonaise of ketchup + 1 frisdrank € 5,00

Menu Wolfje:  
Kippennuggets, appelmoes, frieten + 1 ijsje + 1 frisdrank € 12,00

Menu Beertje: 
Gehaktbal met tomatensaus, frieten + 1 ijsje + 1 frisdrank € 12,00

Één enkel menu per groep!

Picknicken is mogelijk: je kunt terecht op het grote terras van onze Tearoom “La Verrière”, op twee 
stappen van het speelplein of op het terras van ons restaurant “Le Pavillon”, i.f.v. de beschikbare plaatsen. 
Een enkele voorwaarde indien je een picknick meeneemt: minstens 1 consumptie per persoon bestellen.

Gratis toegang tot de toiletten.

Met de “Slimme picknick” geniet je, voor € 3,00/pers., van overdekte zitplaatsen 
+ 1 drankje (25 cl) of 1 ijsje naar keuze + 1 herbruikbare souvenirbeker.
Annulering mogelijk tot 15 dagen voor het bezoek.

SLIMME  

picknick 

€ 3,00
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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

Bekijk onze openingsuren online: 
www.grotte-de-han.be/nl/openingsuren

Hoe reserveren?

Openingsuren

Luxemburg

Lille

Maastricht
Keulen

1 �  Kies je formule

2 �  Afspraak op onze website voor meer info

3 �  Bekijk alle info op onze website: 
reservations@grotte-de-han.be

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

Charleroi
Namen

Dinant

Aarlen

Luik

Hasselt

Brussel

Gent
Oostende

Kortrijk

Bergen

Doornik

Antwerpen

E 411 - 
Afrit

 23Groot-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 


