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Kom de ruimte veroveren in het Euro Space Center en daal af onder de grond in hart van een leisteenmijn.
Kruip voor één dag in de huid van een echte astronaut of in die van een mijnwerker,
een leuke en onvergetelijke belevenis!

Euro Space Center (Transinne)

Uniek in Europa, een centrum waar u de ruimte op een speelse manier ontdekt. Leef u in in het dagelijks leven
van astronauten en herbeleef de grote momenten van de ruimteverovering! Reis door het universum aan de
hand van een spektakelparcours, een Space Show, tentoonstellingen en enkele Space Heroes.
Rondleiding met gids of audiotour vanaf 9,50€/pers.
www.eurospacecenter.be

Au Cœur de l’Ardoise (Bertrix)

Duik 25 meter onder de grond en ontdek het harde dagelijkse labeur van de "scailtons", de
leisteenwerkers! “La Mine Gourmande" is een unieke bezoekformule waarbij een maaltijd in
etappes wordt geserveerd in de mijn.
Rondleiding met gids of audiotour vanaf 7.50€/pers.
www.aucoeurdelardoise.be

Grotten van Han-sur-Lesse

Ontdek de mysterieuze en wereldberoemde Grotten van Han, 3 sterren in de Michelingids!
De grotten zijn het resultaat van het natuurlijke samenspel van het water van de Lesse en
regenwater. Het dierenpark dat zich boven de grotten bevindt, is een pareltje middenin
de natuur. U kunt er kennismaken met de belangrijkste dieren die vroeger leefden in
de Ardense bossen.
Gecombineerd bezoek grot- en dierenpark vanaf 29€/pers.
www.grotte-de-han.be

Lekkere tussenstops
Le Sanglochon (Verlaine)
Proef de ham van een Sanglochon, een speciaal dier dat de kruising is
tussen een everzwijn (sanglier) en een varken (cochon). Ontdek er ook
hoe de ham gemaakt wordt in het kleine museum.
Het bezoek aan het museum is gratis (met 1 consumptie/pers.).
www.sanglochon.be

Culinaire trip met paard en kar (Porcheresse)
Een origineel idee: in een kar, getrokken door Ardense
paarden, kunnen de reisgenoten proeven van een heerlijke
streekmaaltijd of - in de winter - een fondue. De gelegenheid
ook om te genieten van de mooie landschappen.
Alleen op reservatie vanaf 35€/pers.
chariotafondue.wixsite.com/laetitia

Comfortabel overnachten
Hotel Le Val de Poix *** (Poix-Saint-Hubert)
Dit hotel in het hart van de Ardennen nodigt u uit om te genieten van de natuur
en in het trendy restaurant te smullen van smaakvolle streekproducten en
bistronomische gerechten. Voor liefhebbers van regionale bieren is dit de ideale plek!
De kaart bevat niet minder dan 5 bieren van het vat en 35 bieren op fles, allemaal
gebrouwen in de provincie Luxemburg!
Capaciteit: 42 kamers en 80 couverts.
www.levaldepoix.com
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