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De referentiegids die de leerkrachten in de watten legt



EXCLUSIEVE VOORDELEN VOOR LEERKRACHTEN!*

*Op vertoon van je Lerarenkaart of een ander document dat aantoont dat je het beroep van leerkracht 
uitoefent aan de toegangspoorten van een Plopsa-park. 

**Plopsa-SwimCard enkel verkrijgbaar in een Plopsa-waterpark.

€25 KORTING GRATIS
TOT

1 JAAR LANG PLOPSA-PLEZIER  
AAN VOORDEELTARIEF!

Wil je heel het jaar betoverd worden door de 
magie van de Plopsa-parken? Koop als leerkracht 
nu je Plopsa-FunCard of Plopsa-SwimCard** 

met maar liefst €10 korting of je Plopsa-
GoldCard met €25 korting aan de kassa van 

jouw favoriete Plopsa-park!

NAAR DE PLOPSA-PARKEN

Als leerkracht geniet je vanaf nu op elk 
moment van GRATIS onbeperkte toegang tot 
alle Plopsa-parken. Bij aankoop van minstens 
één ander betalend e-ticket ≥1m, krijg je een 

GRATIS e-ticket ≥ 1m.

Tickets enkel verkrijgbaar via  
www.plopsaschools.be.

LAAT JOUW LEERLINGEN
KIEZEN NAAR WELK

-PARK ZIJ OP 
SCHOOLREIS WILLEN!
Ontdek het nieuwste indoorpark Plopsa Station Antwerp ! Op deze unieke locatie in 
het stationsgebouw van Antwerpen-Centraal, komen je favoriete Studio 100-helden 
en stripfiguren tot leven. Laat je verrassen door meer dan 50 spectaculaire attracties 
in Plopsaland De Panne waaronder Europa’s beste nieuwe coaster The Ride to 
Happiness. Beleef je liever waterplezier? Neem een duik in Plopsaqua De Panne en 
Plopsaqua Landen-Hannuit. Zowel bij mooi als slecht weer beleef je uren attractiepret 
in Plopsa Indoor Hasselt met meer dan 25 spetterende binnen- en buitenattracties of 
geniet van de perfecte combinatie tussen natuur en avontuur in Plopsa Coo!  

Bereken vrijblijvend de prijs voor je klas via de scholenwebsite of boek online je 
schoolreis aan een voordelig tarief met 5% korting dankzij de promocode 8015 via 
www.plopsaschools.be. 

Voorwaarden: www.plopsa.be/voorwaarden

5%
KORT ING 
promocode 8015

Thrills & beats op
The Ride to Happiness 

by Tomorrowland

Indoorfun in het 
nieuwste Plopsa-park

Meer dan 300m 
spetterend glijplezier

Een duik in het nieuwe
Plopsa-waterpark

Oneindig veel binnen- 
en buitenpret

Spannende dino- 
avonturen

DE PANNEDE PANNE

DE PANNEDE PANNE HANNUIT
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Introductie
Het in september 2005 opgerichte EDUCPASS is een 
private organisatie, die zich richt op Belgische leerkrachten, 
van alle niveaus en alle stromingen, om hen te helpen bij 
het zoeken naar en het organiseren van pedagogische 
activiteiten. Wij treden dus alleen op als tussenpersoon 
tussen het toeristische en culturele aanbod en het 
onderwijs.

Het principe van het 
EDUCPASS-paspoort:
Het principe is gebaseerd op het Educpass-paspoort en de 
bijbehorende ‘verkennerscoupons’.
De ‘verkennerscoupon’ staat op naam en is bestemd 
voor de ‘steunende leden’ van onze vereniging. Met deze 
coupon is gratis toegang mogelijk voor 2 personen (*) per 
kalenderjaar door middel van overhandiging van de coupon 
bij de kassa van onze partners.
Daarbij moet niet vergeten worden, dat het hoofddoel 
is kennis te vergaren met het oog op het voorbereiden 
van een mogelijk schooluitje met uw leerlingen. Het 
paspoort en de coupons kunnen niet aan anderen worden 
overgedragen. De pashouder moet ALTIJD aanwezig zijn!
De coupons zijn niet geldig in groepsverband. Hartelijk 
dank voor het naleven van deze regels.

 Wat zijn de veranderingen 
voor 2023?
Er zijn 3 formules voor u ontwikkeld:
De papieren formule
De digitale formule
De VIP-formule (speciaal voor gepensioneerde 
leerkrachten)

De papieren formule: U moet uw EDUCPASS-kaart 
aan de kassa laten zien als bewijs van uw beroep (deze 
ontvangt u per post tegelijk met uw paspoort) en de 
verkennerscoupon van de betreffende partner, die van het 
paspoort los moet worden gemaakt.

De digitale formule:  De digitale formule is geen 
applicatie! Met uw smartphone moet u inloggen op onze 
site www.educpass.be en allereerst uw Educpass kaart 
weergeven. Hiervoor heeft u een internetverbinding nodig 
(wifi, 3G of 4G). Vervolgens gaat u naar het visitekaartje 

van de partner die u wenst te bezoeken. U klikt op 
‘Laat de coupon zien’ en u toont uw smartphone aan de 
kassamedewerker. Deze geeft u de ‘attractiecode’ die u 
moet invoeren in het kader: ‘coupon valideren’. Wanneer 
de coupon gevalideerd is, krijgt u gratis toegang voor uw 
bezoek. Let op, de coupon kan slechts één keer gebruikt 
worden. Zodra de coupon is gevalideerd, wordt deze 
ongeldig.

De VIP-formule: Op verzoek van onze 
partners hebben de leerkrachten geen 
toegang meer tot het Educpass-paspoort 
en de bijbehorende voordelen aangezien 
ze niet meer met hun klas kunnen 
komen...
De VIP-leden krijgen een plastic Educpass-kaart, waarmee 
ze hun voormalige beroep kunnen aantonen en kortingen 
kunnen krijgen in heel België, en zelfs elders in Europa.
U hoeft de kaart alleen maar te tonen bij de kassa’s… en 
het schijnt te werken, aldus de vele getuigen!
Ongeveer veertig partners hebben gereageerd op ons 
verzoek om 50% korting te verlenen aan kaarthouders en 
voor 2023. Het logo VIP is op de pagina.

Hoe verkrijgt u korting en 
hoe betaalt u uw bijdrage 
voor 2023?
U heeft al het paspoort voor 2023 of de VIP-kaart 2023
U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken op onze 
rekening Educpass nr. BE03 7555 4740 3284, (BIC: 
AXABBE22).
Papieren formule = € 50. Digitale formule = € 30. VIP-
formule = € 15.
Bij mededeling vult u uw registratienummer als leerkracht in 
of het nummer van uw Educpass-kaart + UW POSTADRES!
BELANGRIJK: laat het ons weten indien u van postadres 
bent veranderd.
LET OP! Sinds 2023, kunt u uw betaling direct online 
uitvoeren via onze website www.educpass.eu.
SPECIALE PROMOTIE : met de code OO2023, u 
hebt een korting van 10 € op uw lidgeld 2023. Geldig tot 
31/03/2023.

Heeft u nog geen paspoort of VIP-kaart?
Dan moet u even controleren of u al bij ons ingeschreven 
bent.

Hoe? U gaat naar onze website www.educpass.be.
Klik op het tabblad Lidmaatschap. Volg op de link ‘ik wil lid 
worden’. Voer uw registratienummer als leerkracht in. Als 
u al bent ingeschreven, verschijnt een bericht met deze 
boodschap.
In dat geval hoeft u alleen maar het bedrag van de bijdrage 
voor 2023 over te maken (zie hierboven).
Als er geen boodschap verschijnt, dan dient u het formulier 
in te vullen om uw inschrijving te voltooien. Bevestig uw 
inschrijving. Hierna ontvangt u een bevestigingsbericht met 
uw Educpass lidmaatschapsnummer.
U kunt daarna de betaling uitvoeren van de gekozen 
bijdrage (zie hierboven).

Een collectieve bestelling van paspoorten? Nog 
aantrekkelijker!
Scholen die een collectieve betaling doen of een 
betaling via een ‘coördinerende leerkracht’ (min. 10 
bijdragen) krijgen korting op het digitale paspoort 
(niet op de papieren versie). Neem a.u.b. contact 
met ons op via info@educpass.be.

De bijdrage voor 2023 geeft 
recht op:
Papieren versie:
• een lidmaatschapskaart voor 2023
• Een ‘European Teacher paspoort’ met 
120 verkennerscoupons waarmee u 
gratis toegang krijgt voor 2 personen 
bij onze partners(*) van 1/01/2023 
tot 31/12/2023 en toegang tot 
tentoonstellingen of bijzondere 
evenementen
• het jaarboek ‘Onderwijs en 
Ontspanning 2023’
• Korting op door ons 
georganiseerde evenementen 
(dagen, weekenden, reizen): 
raadpleeg onze website www.
educ-voyages.be

Digitale versie:
• een lidmaatschapskaart voor 2023 
die u kunt downloaden op uw smartphone.
• 120 verkennerscoupons die u kunt downloaden 
op uw smartphone

• toegang tot de digitale versie van onze jaarlijkse brochure 
‘Onderwijs & Ontspanning 2023’.
• korting op door ons georganiseerde evenementen en 
reizen: raadpleeg onze website www.educ-voyages.be

 VIP-versie:
• een lidmaatschapskaart voor 2023 die per post naar uw 
adres wordt gestuurd
• het jaarboek ‘Onderwijs en Ontspanning 2023’
• korting op door ons georganiseerde evenementen en 
reizen: raadpleeg onze website www.educ-voyages.be

 (*) 90 % van onze partners biedt gratis toegang 
voor 2 personen. De overige partners bieden 

maar één persoon gratis toegang wanneer het 
individuele toegangstarief hoger is dan € 30. 
Raadpleeg voor meer informatie de lijst met 
voordelen op onze website.

Marc FLASSCHOEN

Het paspoort voor actieve leerkrachten!



Abdijmuseum Ten Duinen  19
Archéoforum 23
Archéosite® en Museum van Aubechies – Beloeil 53
Artotheek 60
Atlantikwall Raversyde 15
Atomium 51
Autoworld Museum 47
Bagatelle 5
Bastogne War Museum 68
Bellewaerde 21
BELvue Museum 46
Betovering.be  45
Blegny-Mine  25
Bois-du-Luc 53
Boudewijn Seapark 12
Bouillon Archeoscoop 65
Château du Clos Lucé Parc Léonard da Vinci  7
Choco-Story Brugge 14
Choco-Story Brussels   46
Coddy Games 45
Cozmix 18
De Grotten van Remouchamps 29-36-37
De Ontdekkingen van Comblain 28
Design Museum Brussels 50
Diamantmuseum Brugge 18
Dierenpark van Bouillon 64
Dinant Evasion 34-35
Dit nooit meer !  24
Dodengang  19
Espace de l’Homme de Spy 38
Espace Gallo-Romain 62
Euro Space Center 65

Fondation Folon  43
Forestia Park 27
Friet Museum 14
Gaspar Museum 71
Grotten van Hotton 70
Hergé Museum 41
Het « Doudoumuseum » 61
Het «Maison du patrimoine médiéval mosan»  33
Het Belfort van Bergen 59
Het Ecomuseum van Viroin 39
Het Museum van het openbaar vervoer van Wallonië 26
Historisch Centrumkanaal 57
Historium 13
Huis van Metallurgie 25
In Flanders Fields Museum 20
Internationaal museum van het Carnaval en het Masker 62
Kabellift 57
Kasteel van Reinhardstein 30
Koezio 50
Koninklijk Legermuseum  47
L’Atelier de Parfumerie Delforge 33
La Coupole 7
Le Bois du Cazier 55
Le MILL 52
Le Mont Mosan  26
Lego® Discovery Centre Brussels  44
Leisteenmijn van Recht 30
Maison Van Gogh  59
Malagne Archéoparc van Rochefort 38
Malgré-Tout Museum Prehistoric Park 39
Malmundarium 31
Manhay History 44 Museum 66

Meren van l’Eau d’Heure 56
Memoriaal van de slag van Waterloo 1815 42
Mini-Europe 49
Monde Sauvage 29-36-37
Mons Memorial Museum 60
Mudia 69
Mundaneum 58
Musée L 41
Museum Félicien Rops 32
Museum van de Nationale  Bank van België 43
Museum van de wastechniek  31
Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk 9
Nationale Necropool van fort Loncin 27
Ontspanning Centrum van Claire-Fontaine 58
Parc animalier de Rochehaut  et agri-musée 63
Parc Astérix 8
Parc Chlorophylle 67
Parc de Futuroscope 6
Planetarium 48
Plopsa 16-17
Riveo 70
Silex’s 61
SPARKOH ! 56
Speelgoedmuseum 28
Tabloo 22
Ten strijde. Verhalen over emancipatie 24
Train World 48
Versterkt kasteel van Bouillon 64
Yper Museum 20
ZOO Antwerpen 11
Zoo Planckendael 10

Overzicht - Pedagogisch aanbod

Deze gids is per provincie (behalve voor Vlaanderen) per 
kleurcode onderverdeeld

Elke partner(attractie,museum of overnachting) stelt zich voor  op ½ of 
een A4 pagina per provincie of per regio.
De informatie voor « individuele » bezoeken staat bij een pictogram.

 Openingstijden en -uren  Tarieven voor individuele bezoeken  

 Algemene informatie

HOE GEBRUIK JE DEZE BROCHURE ? 

WAT IS MIJN VOORDEEL? 

KLEURCODE: HENEGOUWEN/WAALS BRABANT/BRUSSEL HOOFDSTAD/NAMEN/LUXEMBURG/LUIK/VLAANDEREN/FRANKRIJK

Onderaan elke ½ of A4 pagina, zie je je Educpass voordeel . Ter herinnering, 
bij een individueel bezoek mag je een persoon (volwassene of kind) naar 
keuze meenemen.



5

Fran
krijk / P

edagogisch
 aan

bod¢

Paris

Lyon

Nantes

Bordeaux

Kaart van Frankrij
1. Bagatelle
2. Futuroscope
3. La Coupole
4. Château du Clos Lucé  

Parc Léonard da Vinci
5. Parc Astérix

Het pretpark Côte d’Opale
Gelegen tussen Berck en Le Touquet, op ongeveer 70 
km van Cap Gris Nez, is Parc Bagatelle de must-see 
bestemming van het gezin. Met meer dan 35 attracties, 
een show, 10 horecaruimtes, 2 winkels, of je nu met 
familie bent, tussen ais, in groepen, jongen en ouden, 
het is de garantie voor een onvergetelijke dag.
Als je roekeloos bent, wacht Le Triops vanaf de top 
van zijn 45 meter op je om hem uit te dagen: durf je 
heen en weer te gaan met twee lussen, twee inversies, 
allemaal met je voeten in de lucht. !! of ga aan boord 
van de Silver Wings voor een reeks spins. Houd je 
meer van de Famous Jack en zijn vele afdalingen, wees 
dan voorzichtig met zeer krappe bochten. Noodzaak 
om af te koelen, de draaikolk van het vlot aan boord 
van zijn boeien of de afdalingen van de River Splash of 
de Rapido zullen u tevreden stellen. Bagatelle is ook 18 
attracties voor het gezin en 11 voor de allerkleinsten. 
Een gastronomische pauze nodig 10 plaatsen bieden 
alle soorten catering, cafetaria, fastfood, barbecue. 
Bagatelle is ook een verbluffende en hectische show 
geregisseerd door Tim Silver. En vergeet niet een 
omweg te maken naar de boerderijdieren van de 
kleine vrienden.
Bereid en plan uw bezoek voor en vermijd wachten 
bij de ingang van het park door uw tickets te kopen 
op www.parcbagatelle.com

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 1 persoon

www.parcbagatelle .com

Geopend van 15 april tot 1 oktober 
Te raadplegen openingstijden en sluitingsdagen  
op www.parcbagatelle.com

Volle prijs (vanaf 12 jaar): 28,90€ (van 4 tot 11 jaar)
Kinderen: (van 4 tot 11 jaar inbegrepen): 22,90
Gratis voor kinderen tot 4 jaar

RD 940 - 62155 Merlimont
 02 21 89 06 38

contact@parcbagatelle.com

Bagatelle
Merlimont
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Welkom in het park waar innovatie 
een sensatie is! Dompel je onder in 
de leuke, futuristische en magische 
sfeer van Futuroscope, met meer 
dan 25 originele belevingen voor alle 
smaken en leeftijden en 4 thema’s 
die nauw in verband staan met de 
onderwijsprogramma’s ! Ten dienste 
van het leer- en de cursusvereisten van 
jouw leerlingen. 

“Objectif Mars”, de eerste echte 
rollercoaster van Futuroscope!
260 dagen, 55 miljoen kilometer, 
zwaartekracht 0. Na 60 jaar ruimteverken-
ning rekruteert het Futuroscope-opleidings- 
centrum zijn volgende klasse van astro- 
nauten voor de eerste menselijke verkenning van de 
rode planeet. Hier zullen de leerlingen hun weers-
tand moeten testen in extreme om-standigheden 
en moeten bewijzen dat ze in staat zijn om deel te 
nemen aan de ruimtemissie van 2040. Zullen zij er 
klaar voor zijn?

Maak in 4 minuten een «Buitengewone Reis» 
– uitgeroepen tot beste Europese attractie
Aan boord van een ongelooflijke vliegmachine, stijgen de 
studenten op. Met hun voeten in de leegte, genieten ze 
van het gevoel lichter dan lucht te zijn..... Aan de grenzen 
van de werkelijkheid en de verbeelding, ontdekken ze de 
fata morgana van de Egyptische woestijn, springen ze in 
base-jump van de wolkenkrabbers van de futuristische 
stad Dubai en vliegen ze over Yellowstone National 
Park. Een toestel aan de top van de technologie; een 
90° kantelbaar platform, de projectie van een film in 

6K die echte beelden en 3D computerbeelden op 
een gigantisch torisch scherm van 600m2 mengt. Een 
ultieme ervaring!

Hoofd in de sterren 
«Door de ogen van Thomas Pesquet» 
Beleef het ruimteavontuur van Thomas Pesquet... 
Ontdek zijn missie aan boord van het ISS 
(International Space Station) en zijn visie op de 
schoonheid en kwetsbaarheid van de planeet en de 
plaats van de mens in de ruimtevaart.

De sleutel tot het denken
Show ontworpen en geproduceerd door ECA2. 
Dompel u onder in het rijk der dromen en het 
sprookje van 3D watereffecten, lichteffecten 
en beeldprojecties op een waterscherm. Een 
uniek technisch apparaat op een van de grootste 
waterscènes van Europa. Elke avond bij het vallen 
van de avond en inbegrepen in de ticketprijs.

Een originele schoolreis, want leren terwijl je plezier 
hebt, is pas echt de moeite waard.

www.futuroscope.com

www.futuroscope.com

CS 52 000- 86133 Jaunay-Clan Cedex
 00 33 5 49 49 59 06  

contacts@futuroscope.fr www.futuroscope.com

Uw voordeel   

 :

Verkennerscoupon =gratis toegang voor1 
persoon. (1 of 2 dagen) voor de leerkracht 

Niet geldig in groepen

6
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dienst van het onderwijs.  Het History 
Center en het 3D planetarium.
Oorspronkelijk was er een enorme bunker gebouwd door 
de nazi’s in 1943-1944 voor het opslaan, voorbereiden en 
lanceren van raketten V2 in Londen. La Coupole, vlakbij 
Saint-Omer, sinds 1997 is een geschiedeniscentrum dat 
analyse mogelijk maakt en de conflicten van de twintigste 
eeuw begrijpen.
Uitbreiding natuurwetenschapper van La Coupole, het 3D 
planetarium, 10K-3D uniek in Europa, compleet, sinds 2012, 
de historisch programma van het museum.

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen

www.lacoupole-france.com 

Historisch centrum en planetarium:
9.00 tot 17.30 uur, september tot en met maart
9.00 tot 18.00 uur, april tot en met juni
9.00 tot 19.00 uur, juli en augustus

Het Historische Center: Volwassene: 10,50 € / kind: 
7,50 €.
Planetarium: Volwassene: 9 €/ Kind: 7,50 €.
Prijs onder voorbehoud van wijzigingen gedurende 
het jaar.Rue André Clabaux – 62570 WIZERNES – France

Tél : 00.33.3.21.12.27.27 / Fax : 00.33.3.21.39.21.45
lacoupole@lacoupole.com

La Coupole
Saint-Omer

H et kasteel Clos Lucé – de laatste woonplaats van 
Leonardo da Vinci – is met zijn park de eerste 

locatie die een volledig beeld geeft van de kunst en vele 
ideeën van deze Italiaanse meester. In het kasteel komen 
alle facetten van Leonardo da Vinci – als civiel en militair 
ingenieur, botanicus, architect en talentvol schilder – in 
de vorm  van maquettes, doeken of informatiezuilen tot 
leven aan de orde. Het kasteel Clos Lucé is een kennis- en 
interpretatiecentrum dat zich tot taak stelt de wereld van 
deze geniale uitvinder aan een breed publiek – en in de 
allereerste plaats aan scholieren – te presenteren door hun 
een beeld te geven van zijn dagelijkse leven. Om uw bezoek 
te doen slagen, bieden wij u verschillende mogelijkheden 
(vrij bezoek, bezoek met ondersteunend pedagogisch 
materiaal of rondleiding) en 19 pedagogische workshops 
over wetenschappen, natuur, muziek, gastronomie en 
natuurlijk over tekenen.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon = gratis toegang 
voor 2 personen alleen voor het gratis 

bezoek aan de site evenementloze

www.closluce-education.com

Januari: van 10.00 tot 18.00 uur. Van februari t/m juni: van 9.00 tot 
19.00 uur. Juli en augustus: van 9.00 tot 20.00 uur. September en 
oktober: van 9.00 tot 19.00 uur. November en december: van 9.00 
tot 18.00 uur. Gesloten op 1 januari en 25 december.

Vanaf € 9,50

Rue du clos Lucé - F-37400 AMBOISE
Tél. 00.33.247.57.55.78

 reservations@vinci-closluce.com

Château du Clos Lucé 
Parc Léonard da Vinci 

Amboise
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1. Nationaal Gedenkteken van het 
Fort van Breendonk

2. ZOO Antwerpen
3. Zoo Planckendael
4. Boudewijn Seapark
5. Historium
6. Choco-Story
7. Friet Museum
8. Atlantikwall Raversyde

9. Diamantmuseum Brugge
10. Cozmix
11. Dodengang
12. Abdijmuseum Ten Duinen 
13. In Flanders Fields Museum
14. Yper Museum
15. Bellewaerde
16. Tabloo

Kaart van 
Vlaanderen

E314

E313

E19

E34E19
E17

E40

E17E40

E403

E40

N ationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
Het Nationaal Gedenkteken van het Fort van 

Breendonk is één van de beste bewaarde getuigenissen 
van de nazigruwel tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Tijdens een beklijvend bezoek ontdekt u de donkere 
geschiedenis van SS-Auffanglager Breendonk. Van de 
kille slaapzalen en de werf voor dwangarbeid tot de 
folterkamer en de executieplaats: de volledige site ademt 
de verschrikking die de gevangenen onder Duits bewind 
hebben ondergaan. 
Aan de hand van getuigenissen, foto’s en filmmateriaal 
maakt u bovendien kennis met zij die hier geleden hebben 
en gestorven zijn voor onze vrijheid.

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen

zie www.breendonk.be > plan uw bezoek 
> openingstijden

zie www.breendonk.be > plan uw bezoek > prijzen

Brandstraat 57B - 2830 Willebroek
booking.breendonk@warheritage.be / 03 860 75 25

Nationaal Gedenkteken  
van het Fort van Breendonk

Willebroek

www.breendonk.be

NEW
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Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon = gratis toegang 
voor 2 pers (niet geldig in mei, juni, juli, 

augustus, september)

www.ZOOantwerpen.be

Dagelijks open vanaf 10.00

www.ZOOantwerpen.be/scholen

Koningin Astridplein 20,
2018 Anvers

Antwerpen

De natuur is de beste 
leerschool!
In ZOO Antwerpen beleven jouw leerlingen de natuur 
van heel dichtbij. Ze staan oog in oog met talrijke 
exotische dieren in een rustgevende oase, midden 
in de Antwerpse metropool. In de Mensapenvallei 
wandel je met je klas tussen de chimpansees en de 
gorilla’s met een boeiend  uitzicht  op de capriolen 
van deze mensapen. Je ontdekt hier de allerschattigste 
babygorilla’s Thandie en Vizazi! Nog enkele niet te 
missen hotspots in de ZOO: de witte neushoorns 
in hun nieuwe historische verblijf, de koala’s, het 
rifaquarium en de Vlindertuin (maart-september). 
Ravotten doen je leerlingen in de SpeelZOO en de 
Berenvallei.
Bij elk gereserveerd klasbezoek bieden wij je:
•  een voordelig toegangstarief voor elke leerling
•  een gereduceerd scholentarief voor een rondleiding met 

een gids, vanaf 15 leerlingen (€ 30 per gids i.p.v. € 100)
•  een gratis knutsel- en spelletjesboek, voor thuis of 

in de klas!
•  kant-en-klare lespakketten, artikels en beestige 

filmpjes op ZOOschool.be (ook zonder bezoek gratis 
te downloaden!). Eén gratis terugkomticket per 10 
deelnemende leerlingen.

Kom met de trein
ZOO Antwerpen ligt vlak naast het Centraal Station. 
Met een groepsbiljet van de NMBS betaal je slechts 
€ 2 per leerling (3-12 jaar) heen & terug.
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De natuur is de beste 
leerschool!

In ZOO Planckendael hop je van het ene continent naar het 
andere. Klepperende ooievaars? Kenmerkend voor Europa. 
De savanne in Afrika herbergt giraffen en antilopen. Welkom 
op de veranda van de lemuren, dicht bij de moormaki’s en 
ringstaartjes. Betoverend! Ontdek met je klas het grootste 
bonoboverblijf van Europa. Deze wereld biedt je zoveel 
méér dan een dag boordevol plezier, op nog geen 20 min. 
van Brussel. 
Als leraar kies je in Planckendael altijd voor een rijk 
gevuld en gevarieerd programma. Wij bieden je bovendien 
een gratis gids, vanaf 15 leerlingen. Maak je keuze uit 
verschillende boeiende rondleidingen die naadloos 
aansluiten bij de eindtermen en ontwikkelingsdoelen.
Bovendien is Planckendael vlot bereikbaar met autocar 
(parking gratis) of met de trein. Aan het station van 
Mechelen stap je na je treinreis over op de Planckendael 
Express (mits reservatie).
Bij elk gereserveerd klasbezoek bieden wij je:
•  een voordelig toegangstarief voor elke leerling
•  een gereduceerd scholentarief voor een rondleiding met 

een gids, vanaf 15 leerlingen (€ 30 per gids i.p.v. € 100)

•  een gratis knutsel- en spelletjesboek, voor thuis of 
in de klas!

•  kant-en-klare lespakketten, artikels en beestige 
filmpjes op ZOOschool.be (ook zonder bezoek gratis 
te downloaden!). Eén gratis terugkomticket per 10 
deelnemende leerlingen.

Kom met de trein
Neem de trein naar het station van Mechelen en laat je met 
de Planckendael Express (te reserveren) tot aan de ingang 
van ZOO Planckendael brengen. Promotarief voor scholen: 
€ 3 voor de treinreis H/T én de rit met de Express H/T!

Promotarief voor scholen: € 3 voor de treinreis H/T én 
de rit met de Express H/T!

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon = gratis toegang 
voor 2 pers (niet geldig in mei, juni, juli, 

augustus, september)

www.ZOOplanckendael.be

Dagelijks open vanaf 10.00

www.ZOOplanckendael.be/scholen

Leuvensesteenweg 582
2812 Mechelen ( Muizen)

Mechelen

1111
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Het park
Geniet van de unieke dolfijnenvoorstelling “EchoMaris” 
en maak kennis met één van de bijzonderste diersoorten 
van onze oceanen, de tuimelaar dolfijn. Laat je in deze 
pakkende live beleving verrassen door hun kracht, 
elegantie en buitengewone talenten. Dankzij wondermooie 
natuurbeelden op een gigantisch videoscherm maak je 
kennis met hun onderwaterwereld en de andere dieren 
die daar wonen. Maar deze voorstelling maakt je ook 
bewust van hun bedreigingen, de plasticsoep in onze 
oceanen en wat de mens hieraan kan doen… Luister 
mee naar de echo van de zee, EchoMaris!
In het zeeleeuwentheater ga je samen met imposante 
zeeleeuwen mee op wereldreis. Ontdek de leefwereld van 
Californische zeeleeuwen in deze boeiende, educatieve 
presentatie vol verrassingen! Ga ook langs bij de prachtige 
zeehondenlagune midden in ons groen park en ontdek 
alles over één van de bekendste inwoners van onze 

Noordzee.
Boudewijn Seapark biedt niet alleen voorstellingen. Het 
pretpark heeft ook 20 outdoor attracties zoals de coole 
familiecoaster Orca Ride, de piratenboot Sancta Maria, 

of de reuzengrote speeltuinen. Beleef dolle pret in het 
ondiepe openlucht waterpark Bobo’s AquaSplash met 8 
glijbanen, de Splash Emmer en zonovergoten ligweide 
met gratis WiFi.
Regenachtig weer? Dan zorgt Bobo’s Indoor met 10 
overdekte attracties voor urenlang speelplezier!

Uniek schoolprogramma over 
zeezoogdieren
Zin in een extraatje? Dan kun je het educatief en interactief 
programma voor scholen bijboeken. De trainers van 
Boudewijn Seapark nemen je mee op ontdekkingstocht bij 
de dolfijnen én de zeeleeuwen. De hele school krijgt een 
voorstelling in het zeeleeuwentheater en aansluitend in 
het dolfinarium. Zo zie je de dieren van op de eerste rij! Je 
leert al spelend over het leven van dolfijnen, zeeleeuwen 
en zeezoogdieren in het algemeen. Niet alleen hoe ze 
leven in dolfinaria, maar ook in het wild. Als extraatje 
mag de hele school op de foto samen met de dolfijnen.
Duur: 40 min. Reservatie verplicht, beperkte plaatsen.

Voordelige schooltarieven!
Een bezoekje aan Boudewijn Seapark kan al vanaf € 10,95 p.p.
Reserveren kan makkelijk via het online formulier op 
www.boudewijnseapark.be !
Opendeurdagen 1 april t.e.m. 14 mei en de herfstvakantie! 

Wil je het park graag op voorhand ontdekken? Dat kan!
Van 1 april t.e.m. 14 mei en de herfstvakantie heeft elke 
leerkracht GRATIS toegang tot het park op vertoon van 
zijn persoonlijke Lerarenkaart aan de kassa van het park*. 
Familieleden mogen natuurlijk ook mee! Vergezellende 
familie betaalt €20,50 (i.p.v. € 29,50 voor een volwassene 
en i.p.v. €27,50 voor een kind).
*Enkel geldig voor individuele bezoeken. Niet geldig in 
groepsverband.

www.boudewijnseapark.be

www.boudewijnseapark.be

www.boudewijnseapark.be

Alfons De Baeckestraat 12 
8200 Brugge (Sint-Michiels)

050/38.38.38 - info@boudewijnseapark.be

Uw voordeel  

 : 
Verkennerscoupon = Gratis toegang 

voor 1 persoon van 1 april t.e.m. 14 
mei en de herfstvakantie in Vlaanderen. 
Geldig voor individuele bezoeken en 

niet voor groepen

Boudewijn Seapark
Pretpark met uniek dolfinarium Pretpark met uniek dolfinarium 

Brugge
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www.historium.be 

Raadpleeg onze website voor de actuele 
openingstijden.

Tickets vanaf 6 euro p.p. Op onze website vind je 
een overzicht van alle mogelijkheden en tarieven.

Markt 1 – 8000 Brugge 
Tel. +32 50 27 03 11 
info@historium.be 

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen

B eleef Jan van Eyck in Brugge! In het Historium, de 
meest bezochte attractie van Brugge, stap je terug 

in de tijd, naar de Brugse middeleeuwen. Je kunt er op 
verschillende manieren zien hoe Brugge bruiste tijdens de 
Gouden Eeuw. Kom met je klas en ontdek er hoe het er 
in de Brugse Middeleeuwen aan toe ging en maak kennis 
met de schilder Jan van Eyck !

Historium Story
In de Historium Story volg je het verhaal van Jan van Eycks 
leerjongen (gebaseerd op het schilderij ‘Madonna met 
kanunnik Joris van der Paele’). Met een audiogids wandel je 
door de wonderlijke attractie waar in 7 themakamers met 
decors, film en speciale effecten de belangrijkste plaatsen 
uit de Brugse Middeleeuwen tot leven worden gebracht.

Historium  
Virtual Reality
Met de Historium Virtual Reality keer je virtueel terug 
naar 1435. Je vaart de haven binnen, ziet de Waterhalle 
en het Belfort van toen en vliegt van de Markt naar de 
vroegere Sint-Donaaskerk. De VR-beleving is een unieke 
ervaring die je voelt tot in de toppen van je tenen en 
populair bij jong en oud!

Historium Exhbition
Op een interactieve manier krijg je meer informatie over 
Brugge als bloeiende handelsstad tijdens de Gouden 
Eeuw (15e eeuw), alsook de architectuur, middeleeuwse 
gebruiken en de schilder Jan van Eyck. Geniet ook van het 
prachtig panoramisch uitzicht op de Markt en het Belfort.

Educatief bezoek
Maak tijdens het bezoek gebruik van onze educatieve 
pakketten met doe-opdrachten, op maat gemaakt voor 
alle leeftijden. Je leerlingen ontdekken zo meer over Jan 
van Eyck en de Brugse Middeleeuwen. 
Op onze website bieden wij ook een lespakket aan, om 
te gebruiken in de klas voor of na het bezoek. Hierin vind 
je meer informatie over de schilder Jan van Eyck en de 
Gouden Eeuw van Brugge in al haar facetten.

Historium 
Brugge

-50%  
op de  

toegangsprijs



T e ontdekken in ons chocolademuseum  :  Choco-
Story is ondergebracht in een 15de eeuws gebouw 

in Brugge.Verspreid over 4 verdiepingen tonen we de 
historiek van cacao en chocolade.   Van de gekruide 
cacaodrank van de Maya’s tot de zoete lekkernij van 
vandaag : chocolade. Meer dan 1000 objecten en meer 
dan 80 tekstpanelen vertellen er u alles over en na uw 
bezoek kan u het demonstreren van Belgische pralines 
volgen en er ook van proeven.

T e ontdekken in ons frietmuseum : het Frietmuseum 
is gehuisvest in de Saaihalle of Genuese Loge, 

Vlamingstraat 33 te 8000 Brugge.
In dit didactisch museum tonen wij de evolutie van de 
wilde Peruviaanse aardappel van 10.000 jaar geleden, tot 
de lekkere Belgische Friet van vandaag.
Meer dan 400 antieke voorwerpen en meer dan 50 
tekstpanelen tonen dit aan de bezoeker. 
Er is ook een apart parcours voor de kindjes.
Na het bezoek kan een frietje geproefd worden in de 
Middeleeuwse kelder.

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen

Het museum is elke dag open, van 10u tot 17u. Het 
bezoek duurt ongeveer 1u

Het museum is elke dag open, van 10u tot 17u.

Toegangsprijzen voor individuelen : Volwassenen:
13,00 € / Studenten, 65+: 11,00 € / Kinderen 
(3-11 jaar): 8,00 € / Kinderen onder 3 jaar: gratis 
• Toegangsprijzen voor groepen (min 15p) :  
Volwassenen: 11,00 € / Studenten, 65+: 9,50 € / 
Kinderen (3-11 jaar): 6,50 €

Toegangsprijzen voor individuelen : Volwassenen: 9,50 €
Studenten, 65+: 8,00 € / Kinderen (3-11 jaar): 5,50 €
Kinderen onder 3 jaar: gratis
Toegangsprijzen voor groepen (min 15p) :
Volwassenen: 8,00 € / Studenten, 65+: 7,00 € / Kinderen 
- (6-11 jaar): 5,00 €Wijnzakstraat, 2 (St-Jansplein) -  

8000 BRUGGE - Tél. + Fax. : 050.61.22.37 
info@choco-story-brugge.be

Saaihalle - Vlamingstraat 33 - 8000 Brugge
Tél. + Fax. 050.34.01.50 
 info@frietmuseum.be

Choco-Story Friet Museum
Brugge Brugge

www.choco-story-brugge.be www.frietmuseum.be
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Atlantikwall Raversyde is een unieke plek waar 
geschiedenis en natuur samenkomen. Maak een 

tijdsreis doorheen de middeleeuwen (ANNO 1465 is 
enkel nog te bezoeken met gids) of verken bunkers en 
loopgraven uit de twee wereldoorlogen.

BATTERIJ AACHEN 
In het volledig gerenoveerde WO I Bunkercomplex 
Batterij Aachen ligt de focus op de kustverdediging en 
het leven in een kustbatterij. Kijk door de bril van de 
Duitse soldaat met beeld, animaties en 3D-reconstructies.
 
ATLANTIKWALL RAVERSYDE
Verken de meer dan 60 bunkers, observatieposten, 
geschutstellingen en onderaardse gangen van de 
Duitse verdedigingslinie ‘Atlantikwall’, gebouwd om een 
geallieerde aanval te verhinderen. 

ANNO 1465
Maak kennis met de bewoners van het verdwenen 
Middeleeuws vissersdorp Walraversijde in de 
gereconstrueerde huizen. Kom meer te weten over het 

leven in het dorp en het archeologisch onderzoek (enkel 
geleid bezoek met gids).

NATUURPARK
Wie graag een frisse neus wil ophalen, kan unieke 
planten en dieren spotten in het Natuurpark. Ook het 
strand ligt op wandelafstand. Combineer je bezoek met 
het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren (VOC). 
Surf naar www.vogelopvangcentrum.be voor meer info.

Verken Atlantikwall Raversyde met een gids, 
zoekboek, lesmap of audiogids. Een greep uit ons 
educatief aanbod:
•  Zoekboek - In het spoor van Alfred, Een Duitse 

soldaat (6-12 jaar). Verken Batterij Aachen 
(WO I) met een zoekboekje. Je treedt in de 
voetsporen van Alfred, een Een Duitse soldaat.

•  Lesmap Off the Wall (12-18 jaar). Ontdek heel 
wat ideeën om je bezoek aan Atlantikwall 
Raversyde voor te bereiden in de klas. Ook 
tijdens je bezoek zijn er heel wat doe-

activiteiten. Voorzien.
•  Of reserveer een audiogids en ga voor een 

individueel bezoek (te reserveren, gratis).

Uw voordeel  

 : 
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen.  
Niet geldig in juli/augustus

Atlantikwall Raversyde
Oostende

www.raversyde.be

www.raversyde.be
facebook/raversyde
Instagram : Atlantikwall_Raversyde

Volwassenen: € 10,00/ persoon. Reductie: € 8,00/ persoon 
(enkel op vertoon van kaart rechtgevend op reductie). 
Kinderen jonger dan 6 jaar: gratis. Kinderen 6 t.e.m. 17 jaar: 
€ 4,00/ persoon. Studenten 18 t.e.m. 26 jaar: € 4,00/ persoon 
(mits voorleggen studentenkaart/ met activiteitenpas 
jeugdverenigingen Oostende). Gezinsticket: € 26,00/ max 2 
ouders en 3 kinderen.  Audiogids bij gratis events: € 3,00Nieuwpoortsesteenweg, 636 - 8400  Ostende

Tél. 059.70.22.85 
info@raversyde.be 



In het wondermooie natuurdecor van de 
Amblève-vallei in de Belgische Ardennen, 

aan de voet van de beroemde Watervallen 
van Coo, liggen 25 avontuurlijke attracties je 
op te wachten. Zweef met de Mega Mindy 
Flyer op 65 meter hoogte of geniet van het 
prachtige uitzicht vanuit de Bel RTL Zetellift. 
Durf jij het vulkanische rotslandschap vol 
dino’s te trotseren op de DinoSplash of ga 
je liever op avontuur in de wereld van Maya 
en haar vriendjes tijdens de Vlindervlucht? 
Alle stoere leerlingen durven een tocht te 
maken doorheen het bos van Smurfenland 
op de gloednieuwe Smurfer of maken een 
razende trip naar beneden op de Bobslee.
Bereken vrijblijvend de prijs voor je klas 
via de scholenwebsite of boek online je 
schoolreis aan een voordelig tarief met 5% 

korting dankzij de promocode 8015 via www.
plopsaschools.be

Toegang :
Plopsa Coo 
Coo 4
4970 Coo-Stavelot

Praktische 
informatie :
Site: www.plopsaschools.be 
E-mail: info@plopsa.be

Plopsa Coo,  
De perfecte combinatie 
tussen natuur en avontuur.

Plopsaland De Panne,  
Attractiepret voor jong en oud. 

Plopsa Station Antwerp,  
Het indoorpark in het Centraal Station van Antwerpen! 

Meer dan 50 betoverende binnen- en 
buitenattracties nemen je mee op een 

magisch avontuur doorheen het park. Ben jij een 
echte adrenalinezoeker? Waag je aan Europa’s 
Best New Coaster ‘The Ride to Happiness by 
Tomorrowland’ en beleef de rit van je leven waarbij 
je maar liefst 5 keer overkop gaat. Of wat dacht je 
van een fascinerende boottocht op de avontuurlijke 
DinoSplash, doorheen een prehistorisch landschap 
met levensechte dinosaurussen. Vlieg in slechts 
twee seconden van 0 naar 90 km/u tijdens een 
spannende rit op de spectaculaire Anubis The Ride 
of raas tegen een snelheid van meer dan 70 km/u 
over de rails van de houten achtbaan Heidi The 
Ride. Bij slecht weer leven kleine avonturiers zich 
uit in het overdekte Mayaland! 
Combineer een dagje Plopsaland De Panne met een 
gratis educatief project zoals de Energieklas by Eneco 

of de Buurtpolitie-Verkeersklas. Bereken vrijblijvend 
de prijs voor je klas via de scholenwebsite of boek 
online je schoolreis aan een voordelig tarief met 
5% korting dankzij de promocode 8015 via www.
plopsaschools.be.

Toegang :
Plopsaland De Panne 
De Pannelaan 68
8660 De Panne

Praktische informatie :
Site: www.plopsaschools.be 
E-mail: info@plopsa.be

16

Verras jouw leerlingen met een bezoek aan het 
meest unieke indoorpark in België, waar alle 

Studio 100-helden hen van harte welkom heten. 
Help samen met Mega Mindy boeven vangen op de 
Vliegende Fietsen, klim en klauter in Maya’s Speeltuin 
of laat je samen met Piet Piraat meedrijven op de 
woeste golven in Storm op Zee. Blijf je liever aan 
wal? Ga samen met Wickie de Viking op de te gekke 
Wickie Valtoren.
Ook jouw geliefde Belgische stripfiguren voelen zich 
helemaal thuis in Plopsa Station Antwerp. De Lucky 
Luke Express neemt je mee naar het Wilde Westen 
voor een onvergetelijk avontuur, Jommeke nodigt je 
uit voor een superleuke rit op Jommekes Carrousel 
of wat dacht je van een unieke tocht doorheen het 

Smurfendorp? In Plopsa Station Antwerp waan je 
je een dag in het leven van jouw favoriete helden! 
Bereken vrijblijvend de prijs voor je klas via de 
scholenwebsite of boek online je schoolreis aan 
een voordelig tarief met 5% korting dankzij de 
promocode 8015 via www.plopsaschools.be

Toegang   : 
Plopsa Station Antwerp
Mediaplein 
2018 Antwerpen

Praktische informatie :
Site: www.plopsaschools.be
E-mail: info@plopsa.be



Zowel bij mooi als slecht weer biedt Plopsa 
Indoor Hasselt uren attractiepret op meer 

dan 25 spetterende attracties! Trotseer de golven 
van de Woeste Zee, scheer als een speer door 
de ruige rotsen op de Wickie Coaster of geniet 
van een prachtig uitzicht op de Vuurtoren of de 
K3 Zweefmolen. Ga in de baai van Piet Piraat op 
ontdekkingstocht in De Scheve Schuit. Waag je bij 
mooi weer zeker aan een klim op de Grote Klimberg, 
probeer het water van de Dansende Fonteinen te 
ontwijken en help Mega Mindy een handje bij de 
Vliegende Fietsen. Het K3-verkeerspark leert je op 
een speelse manier de verkeersregels. Maak je jouw 
leerlingen graag wat extra wegwijs in het verkeer? Mis 
dan zeker de Verkeersklas niet! Het educatieve project 
is volledig gratis en hoeft enkel vermeld te worden bij 
reservatie! Bereken vrijblijvend de prijs voor je klas 

via de scholenwebsite of boek online je schoolreis 
aan een voordelig tarief met 5% korting dankzij de 
promocode 8015 via www.plopsaschools.be

Toegang:
Plopsa Indoor Hasselt
Gouverneur Verwilghensingel 70 
3500 Hasselt

Praktische informatie:
Site : www.plopsaschools.be
E-mail : info@plopsa.be

Plopsaqua De Panne & Landen-Hannuit
Beleef uren waterpret! 

LEERKRACHTEN GRATIS NAAR  DE 
PLOPSA-PARKEN
Als leerkracht geniet je van GRATIS onbeperkte 
toegang tot alle Plopsa-parken. Bij aankoop van 
minstens één ander betalend e-ticket ≥1m, krijgen 
leerkrachten* een GRATIS e-ticket ≥1m (≥1,40m 
Holiday Park) voor Plopsaland De Panne, Plopsaqua  
De Panne, Plopsa Indoor Hasselt, Plopsa Station 
Antwerp, Plopsaqua Landen-Hannuit, Plopsa Coo, 
Plopsa Indoor Coevorden, Holiday Park, Majaland 
Kownaty & of Majaland Warsaw! Laat je betoveren 
door de Plopsa-magie en ontdek wat Plopsa te bieden 
heeft voor de ideale schoolreis met jouw klas!
*Op vertoon van je lerarenkaart of een ander 
document dat aantoont dat je het beroep van 
leerkracht uitoefent aan de ingang van het park. 
Aanbod enkel geldig online via www.plopsaschools.be.

1 JAAR LANG PLOPSA-PLEZIER  AAN 
VOORDEELTARIEF
Word je liever het hele jaar door betoverd door de  
magie van de Plopsa-parken? Koop als leerkracht nu je 
Plopsa-FunCard of Plopsa-SwimCard met €10 korting 
en je Plopsa-GoldCard met maar liefst €25 korting 
en geniet van 1 jaar lang Plopsa-plezier! Inwonende 
gezinsleden kunnen hun abonnement aankopen met 
tot €15 korting. Aanbod enkel geldig aan de kassa van 
het park. 

SCHOOLTARIEVEN*:
Per 15 leerlingen (lager en secundair onderwijs) / 
per 10 leerlingen (kleuters) kan 1 begeleider gratis  
meegenieten van de Plopsa-sfeer.
PLOPSALAND DE PANNE**  
lager: €21,99/leerling; secundair: €23,99/leerling
PLOPSAQUA DE PANNE**: €13,50/leerling
PLOPSA INDOOR HASSELT: €13,50/leerling
PLOPSA STATION ANTWERP**: €13,50/leerling
PLOPSAQUA LANDEN-HANNUIT: €13,50/leerling 
PLOPSA COO**: €14,50/leerling 
*onder voorbehoud van wijzigingen
**treinstation in de nabijheid van de parken

OPENINGSDAGEN EN – UREN:
Raadpleeg de actuele kalenderop www.plopsaschools.be

Zijn jouw leerlingen echte waterratten? 
Ga samen met Maya De Bij en Bumba 

op avontuur doorheen de magische 
bloemen- en circuswereld in Plopsaqua 
Landen-Hannuit. Koel op een zomerse 
dag lekker af in het Buitenbad of ga op 
ontdekking in de Buitenspeeltuin. In 
Plopsaqua De Panne leer je de wondere 
wereld van Wickie De Viking kennen in een 
winters tafereel. Echte Vikingen durven 
bovendien een frisse duik te nemen in 
het buitenzwembad. Geniet zowel in 
Plopsaqua De Panne als Plopsaqua Landen-
Hannuit van spannende momenten op één 
van de spectaculaire glijbanen en laat je 
verrassen in de Waterspeeltuinen met 

speciale watereffecten. Trotseer hevige 
regenbuien en golven in het Stormbad 
of laat je meevoeren door de Wild River. 
Alleen echte waaghalzen durven een vrije 
val te maken vanop 20 meter hoogte op 
de Sky Drop. 
Bereken vrijblijvend de prijs voor je klas 
via de scholenwebsite of boek online je 
schoolreis aan een voordelig tarief met 
5% korting dankzij de promocode 8015 
via www.plopsaschools.be.

Toegang :
Plopsaqua De Panne     
De Pannelaan 68
8660 De Panne 

Plopsaqua Landen-Hannuit
Rue De Landen187
4280 Hannuit

Praktische 
informatie :
Site: www.plopsaschools.be 
E-mail: info@plopsa.be

Plopsa Indoor Hasselt,  
Beleef de beste indoor- en outdoor avonturen! 
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Z in om kennis te maken met de schitterende en 
mysterieuze wereld van diamanten? Wees dan 

welkom in het Diamantmuseum Brugge! 
Het Diamantmuseum werd opgericht om het ambacht van 
de diamantbewerking te bewaren. Diamant is het hardste 
natuurlijke materiaal, en vraagt dus bijzondere technieken 
om deze te bewerken. Ons museum toont u elke stap van 
ruwe steen tot sprankelend juweel. 

Brugge: de eerste 
diamantstad
Wist u trouwens dat het diamantslijpen een Brugse 
uitvinding is? In het Diamantmuseum Brugge ontdekt u hoe 
goudsmid Lodewijk van Bercken de uitvinder werd van het 
diamantslijpen tijdens de Gouden Eeuw van Brugge. Het 
museum brengt ook het verhaal van de vele slijpersateliers 
die in de twintigste eeuw actief waren in West-Vlaanderen.
Wie aan diamant denkt, denkt aan juwelen, maar diamant 
heeft ook een heel wat fascinerende wetenschappelijke 
facetten. U kan zelf haar eigenschappen ontdekken in 
het interactieve laboratorium. Het museum belicht ook 
de baanbrekende technologie die gebruikt wordt om 
diamant te ontginnen en te bewerken. Een pronkstuk van 
het museum is Boris: de robot die synthetische diamant 
kan maken, een materiaal met talloze toepassingen in het 
dagelijkse leven en in de industrie.
Vervolledig uw bezoek door onze juwelengalerij te 
bewonderen, die een collectie aan bijzondere diamanten en 
juwelen bevat, waaronder de Jumbo Diamant, de grootste 
diamant van het land. Ten slotte is er onze interactieve 

slijpdemonstratie die u toont hoe een briljant geslepen 
wordt. Het slijpproces wordt vergezeld door leuke uitleg 
en straffe weetjes. 

Scholenaanbod
Voor scholen beschikken wij ook over een pedagogisch 
dossier, gratis verkrijgbaar
op aanvraag voor zowel basis als secundair onderwijs. 
Schoolgroepen genieten niet alleen van
een extra voordelig tarief, maar ook van een eigen 
slijpdemonstratie! Neem contact op voor meer informatie.

Diamantmuseum Brugge
Brugge

www.diamondmuseum.be

Normaal: elke dag van 10h30 tot 17h30. Voor de meest 
recente informatie over actuele openingstijden, gelieve 
de website te raadplegen: www.diamantmuseum.be/nl

Volw.: €9,5, 
Studenten/Senioren: €8,5, 
<6 jaar: gratis, 
schoolgroepen: €7 p.p.

Katelijnestraat 43 - 8000 Brugge 
050 34 20 56 

info@diamondmuseum.be

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen
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PLANETARIUM EN FULLDOME
OBSERVATORIUM

STEM-WORKSHOPS
VAN KLEUTER- TOT HOGER ONDERWIJS

picknickmogelijkheden · boeken kan 7 dagen op 7 · voor een kort bezoek, 
halve of hele dag · bus vanaf station Brugge mogelijk mits reservatie

Cozmix is het bezoekerscentrum van Volkssterrenwacht Beisbroek vzw

ZEEWEG 96 - 8200 BRUGGE ·      050 39 05 66    

INFO@COZMIX.BE ·       WWW.COZMIX.BE

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen  
tot een full-dome show. 



Unieke archeologische site 
Flits met je groep terug naar de middeleeuwen! De 
Duinenabdij was toen één van de ‘grote vijf ’ abdijen in 
graafschap Vlaanderen. Haar omvang was immens en de 
abdij had een grote invloed op de streek. Vandaag blijft 
haar ruïne over. Ontdek met een gids de bouw van 
deze gigantische middeleeuwse abdij en ervaar hoe de 
monniken er leefden.

Eigentijds museum  
De educatieve kortfilm, het indrukwekkende LEGO® 
model en de vele intrigerende archeologische vondsten 
tentoongesteld in het museum spreken tot ieders 
verbeelding! 

Of ... beklim  
de Zuid-Abdijmolen! 
Waar de Zuid-Abdijmolen vandaag staat, stond in de 
middeleeuwen één van de molens van de Duinenabdij! 
Molenaar Patrick Geryl is tot op vandaag de enige 

overblijvende fulltime molenaar in België. Wie een bezoek 
brengt aan de molen hangt aan zijn lippen: met veel plezier 
leidt hij je rond in zijn habitat: de Zuid-Abdijmolen. 
Voel de wind spelen met de molen, zie hoe het graan 
gemalen wordt tot meel en ruik de geschiedenis. 
Een echte aanrader!  
Check het uitgebreide aanbod aan rondleidingen en 
workshops op www.tenduinen.be 

Abdijmuseum Ten Duinen 
Koksijde

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen

www.tenduinen.be

Raadpleeg www.tenduinen.be  voor de actuele 
openingstijden. 

Tickets vanaf € 1 per leerling. 
Leerkrachten genieten gratis inkom. 
Begeleiders zonder lerarenkaart betalen €5 euro inkom. 
Reserveer je groepsbezoek minstens 3 weken vooraf 
via www.tenduinen.beA. Verbouwelaan 15 - 8670 Koksijde 

T +32 (0) 58 53 39 50 
abdijmuseum@koksijde.be

D e loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog spreken 
meer dan 100 jaar later nog steeds tot de 

verbeelding. 
De Dodengang in Diksmuide: een unieke ontdekking 

van de onwezenlijke omstandigheden die de soldaten 
te verduren kregen. Deze site is inderdaad het laatste 
loopgravencomplex uit de Eerste Wereldoorlog dat we 
vandaag in België nog bezitten. Aan de hand van interactieve 
schermen, foto’s, films, authentieke collectiestukken en 
uiteraard de loopgraven zelf wordt u helemaal in deze 
voormalige hel ondergedompeld.

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen

zie www.dodengang.be > plan uw bezoek 
> openingstijden

 zie www.dodengang.be > plan-uw-bezoek >prijzen

Ijzerdijk 65 - 8600 DIksmuide
booking.dodengang@warheritage.be / 051 50 53 44

Dodengang
Diksmuide

www.dodengang.be

NEW NEW
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E en museum met een lach. Zo kan je het Yper Museum 
het best omschrijven. Wie er binnenwandelt ontdekt 

elf eeuwen Ieper en Westhoek. Een boeiende geschiedenis 
wordt er afgewisseld met hilarische filmpjes en ludieke 
knipogen. Via een interactief en eigenzinnig parcours 
doorheen een reuzegrote 3D-maquette ontdek je de 
middeleeuwse grootstad in al zijn glorie. Je ervaart het 
leven in een van de meest welvarende steden van Europa. 
Je leert hoe Ieper zich na een waanzinnige 14de eeuw 
van conflict en ziekte herpakte en uitgroeide tot een 
belangrijke vestingstad. Laat je vervolgens verwonderen 
door de ‘schat van Ieper’ in een mooi verduisterde zaal. 
Een 250-tal unieke, mysterieuze insignes voeren je recht 
naar de middeleeuwse mens. Deze speldjes toonden wie 
je was en waar je voor stond: van heilig tot zeer profaan, 
van puur devotioneel tot extreem sexueel, van gelovig tot 
bijgelovig. Het zijn de social media van de middeleeuwen. 
Stuk voor stuk komen ze uit de plaatselijke bodem, goed 
bewaard in de Ieperiaanse klei. Uniek in Vlaanderen! Even 
uitblazen? Ga even liggen in onze Cinema Vauban. Een 

zeven minuten durend filmpje vertelt je alles over 300 jaar 
Ieper vestingstad. Vernieuwend, historisch onderbouwd en 
gedurfd ludiek. Daarna nemen drie iconische vrouwen je op 
sleeptouw doorheen de negentiende eeuw. Kantklosster 
Clara vertelt over rijkdom en armoede, kunstenares 
Louise toont haar schone kunsten en Léontine begeleidt je 
naar haar stijlvolle, negentiende-eeuwse Antony fotostudio. 
Laat je fotograferen en krijg de foto meteen toegestuurd 
in een originele vintage look. Mooie herinnering aan je 
bezoekje toch?

Meer info over ons educatief aanbod via https://
www.ypermuseum.be/scholenaanbod 

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen

www.ypermuseum.be

Schoolgroepen: €3 per persoon
Gecombineerd ticket met het In Flanders Fields 
Museum: € 6 per persoon
Groepsprijs vanaf 15 personen. 1 gratis ticket per 15 
personen (student en docent)Lakenhallen - Grote Markt 34 - 8900 Ieper

Tel: +32/57.239.220 - ypermuseum@ieper.be

Yper Museum

01/04 > 15/11 : du mardi au dimanche de 10 à 17h
16/11 > 31/03 : du mardi au dimanche de 10 à 17h 
Fermés du 8 Janvier au 22 Janvier 2018

Lakenhallen - Grote Markt 34 - BE 8900 Ieper
Tel: ++32(0)57.239.220

Musée In Flanders 
Fields - 
Ypres

Le Musée “In Flanders Fields” présente 
le récit historique de la Première Guerre 

mondiale. Il est installé dans la Halle aux draps. 
L’exposition permanente raconte l’invasion de 
la Belgique, les premiers mois de la guerre ainsi 
que les quatre années de guerre de tranchées 

La scénographie est centrée sur l’expérience 
humaine. Dans le musée, vos élèves pourront 
découvrir et apprécier de façon plus intense les 
histoires de la 1e Guerre Mondiale.

En combinaison avec un workshop et/ou une 
visite guidée dans les alentours d’Ypres, la visite 
du musée devient une expérience  vraiment 
personnelle au moment où les jeunes s’arrêtent 
aux endroits où ces histoires se sont déroulées. 

en effet découvrir à vos élèves les traces dans 
le paysage ou dans la ville.

pedagogique-dossier-et-offre

Yper museum
Ypres

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes

Un musée qui donne le sourire. Une belle 
description de l’Yper Museum ! Les 

visiteurs y découvrent onze siècles d’histoire 
d’Ypres et du Westhoek. 

drôles et de clins d’œil ludiques. Un parcours 
interactif et original à travers une maquette 
géante en 3D vous permettra de découvrir 
la métropole médiévale dans toute sa gloire. 
Vous serez plongé au cœur de la vie dans une 
des cités les plus prospères d’Europe. Vous 
apprendrez comment, après un XIVe siècle 

Ypres s’est ressaisie et est devenue une ville 

Ensuite, laissez-vous surprendre par le « trésor 
d’Ypres », dans une belle salle plongée dans 
la pénombre. Deux cent cinquante insignes 
uniques et mystérieux vous transportent 
immédiatement au Moyen-Âge. Ces épingles 
montraient qui vous étiez et ce que vous 
représentiez : de pieuses à profanes, de 
purement dévotionnelles à extrêmement 
sexuelles, de religieuses à superstitieuses. Les 
insignes étaient les réseaux sociaux du Moyen 
Âge. Tous les insignes présentés ici ont été 
trouvés dans le sol d’Ypres, bien conservés 
dans l’argile yprésienne. Unique en Flandre !

Besoin d’une pause ? Prenez place dans notre 

minutes vous dira tout sur les 300 années 

sur des données historiques et audacieusement 
ludique !

Ensuite, trois femmes emblématiques vous font 
traverser le XIXe siècle. La dentelière Clara 
vous parle de la richesse et de la pauvreté, 
tandis que l’artiste Louise vous montre ses 
œuvres et que Léontine vous conduit jusqu’à 
son élégant cabinet de photographie Antony. 

Faites-vous photographier. La photo vous sera 
envoyée dans un look vintage original. 

Un beau souvenir de votre visite, non ?

 

NEW

01/04>15/11: du lundi au dimanche de 10 à 18 h
16/11>31/3: du lundi au dimanche de 10 à 17 h
Fermé du 21/01 au 4/2 2019

voir : www.ypermuseum.be

Lakenhalle - Grote Markt 34 - 8900 Ieper
Tel: ++32/57.239.220
www.ypermuseum.be

Ieper

W elkom in dit zeer beklijvende, interactieve museum 
over de Eerste Wereldoorlog. Geen droge 

opsomming van feiten en getallen, wel moderne technieken 
die de geschiedenis pakkend tot leven brengen en je zo 
recht in het hart treffen. Alsof je zelf in de loopgraven 
zit of de verwoestende vernietiging van Ieper met eigen 
ogen ziet. Iedereen ontvangt een poppy-armband die 
de taal automatisch instelt en waarmee je doorheen de 
tentoonstelling enkele persoonlijke verhalen ontdekt. Zo 
kunnen leerlingen de verhalen van WO I op een intense 

manier ontdekken. In combinatie met een begeleide 
tocht in de streek rond Ieper of een workshop wordt 
het museumbezoek helemaal persoonlijk op het moment 
dat jongeren halt houden op die plaatsen waar de verhalen 
zich afspeelden. Na een bezoek aan het museum leidt een 
gekwalificeerde gids de schoolgroep langs de sporen in 
het landschap of in de stad.

Meer info over ons educatief aanbod via https://
www.inflandersfields.be/nl/bezoek/school

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen

www.inflandersfields.be

Zie www.inflandersfields.be Zie www.ypermuseum.be

Gr. sc. (tot 25 jaar): € 4,50. Gecombineerd ticket met het Yper 
Museum: € 6. Groepsprijs vanaf 15 personen. 1 gratis ticket per 15 
personen (student en docent). Audiogids: €2 per persoon. Workshop 
(1 uur): 35 €. Rondleiding per bus (3 uur): 105 €. Rondleiding door het 
museum (1 uur): 55 €. Begeleide wandelingen (2 uur): 70 €.Lakenhallen - Grote Markt 34 - BE 8900 Ieper

Tel: ++32(0)57.239.220
flandersfields@ieper.be

In Flanders Fields Museum
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01/04>15/11: du lundi au dimanche de 10 à 18 h
fermé du 7/1 au 22/1 2019

 

Lakenhallen - Grote Markt 34 - BE 8900 Ieper
Tel: ++32(0)57.239.220

Musée In Flanders 
Fields - 
Ypres

Le Musée “In Flanders Fields” présente 
le récit historique de la Première Guerre 

mondiale. Il est installé dans la Halle aux draps. 
L’exposition permanente raconte l’invasion de 
la Belgique, les premiers mois de la guerre ainsi 
que les quatre années de guerre de tranchées 

La scénographie est centrée sur l’expérience 
humaine. Dans le musée, vos élèves pourront 
découvrir et apprécier de façon plus intense les 
histoires de la 1e Guerre Mondiale.

En combinaison avec un workshop et/ou une 
visite guidée dans les alentours d’Ypres, la visite 
du musée devient une expérience  vraiment 
personnelle au moment où les jeunes s’arrêtent 
aux endroits où ces histoires se sont déroulées. 

en effet découvrir à vos élèves les traces dans 
le paysage ou dans la ville.

pedagogique-dossier-et-offre

Yper museum
Ypres

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = l’entrée gratuite  
pour 2 personnes

Un musée qui donne le sourire. Une belle 
description de l’Yper Museum ! Les 

visiteurs y découvrent onze siècles d’histoire 
d’Ypres et du Westhoek. 

drôles et de clins d’œil ludiques. Un parcours 
interactif et original à travers une maquette 
géante en 3D vous permettra de découvrir 
la métropole médiévale dans toute sa gloire. 
Vous serez plongé au cœur de la vie dans une 
des cités les plus prospères d’Europe. Vous 
apprendrez comment, après un XIVe siècle 

Ypres s’est ressaisie et est devenue une ville 

Ensuite, laissez-vous surprendre par le « trésor 
d’Ypres », dans une belle salle plongée dans 
la pénombre. Deux cent cinquante insignes 
uniques et mystérieux vous transportent 
immédiatement au Moyen-Âge. Ces épingles 
montraient qui vous étiez et ce que vous 
représentiez : de pieuses à profanes, de 
purement dévotionnelles à extrêmement 
sexuelles, de religieuses à superstitieuses. Les 
insignes étaient les réseaux sociaux du Moyen 
Âge. Tous les insignes présentés ici ont été 
trouvés dans le sol d’Ypres, bien conservés 
dans l’argile yprésienne. Unique en Flandre !

Besoin d’une pause ? Prenez place dans notre 

minutes vous dira tout sur les 300 années 

sur des données historiques et audacieusement 
ludique !

Ensuite, trois femmes emblématiques vous font 
traverser le XIXe siècle. La dentelière Clara 
vous parle de la richesse et de la pauvreté, 
tandis que l’artiste Louise vous montre ses 
œuvres et que Léontine vous conduit jusqu’à 
son élégant cabinet de photographie Antony. 

Faites-vous photographier. La photo vous sera 
envoyée dans un look vintage original. 

Un beau souvenir de votre visite, non ?

 

NEW

01/04>15/11: du lundi au dimanche de 10 à 18 h
16/11>31/3: du lundi au dimanche de 10 à 17 h
Fermé du 21/01 au 4/2 2019

voir : www.ypermuseum.be

Lakenhalle - Grote Markt 34 - 8900 Ieper
Tel: ++32/57.239.220
www.ypermuseum.be

Ieper



vroegboekkorting-10% reservaties vóór 31/01/23

Voordelen voor scholen
Gratis busparking

1 begeleider gratis per 10 leerlingen kleuter/lager 
of 15 leerlingen middelbaar 

 
Tarieven geldig voor een uitstap voor min. 20 

leerlingen en een reservatie min. 21 dagen voor 
de dag van bezoek. 

 Info en reserveringen
Contacteer ons via +32 (0)10 42 17 17 of 

reservations.blw@cda-parks.com. 

Wist je dat Bellewaerde een eigen indoor 
waterpark heeft? Je klas beleeft hier spetterende 
avonturen! Je leerlingen glijden er van de 
glijbanen, amuseren zich volop in de speelzones 
en ontdekken er een heuse klimmuur. 

Het hele jaar door waterpret in 
Bellewaerde Aquapark

Tickets: 11,50 euro
Volwassentarief aan de kassa’s : 22 €

1 gratis toegang (t.e.m. 7/01/24)
Niet cumuleerbaar met groepsuitstap. 

Niet geldig op dagen waarop het park volzet is. 

Ontdek meer voordelen op educpass.be

vroegboekkorting-10% reservaties vóór 31/01/23

Geniet samen met je leerlingen van de gevarieerde 
attracties, bewonder de exotische dieren en kom 
tot rust in de prachtige groene omgeving. 

Plezier en avontuur in 
Bellewaerde Park

Tickets: € 20,00 (kleuter)

  € 22,00 (lager)

  € 23,00 (middelbaar)

Volwassentarief aan de kassa’s : € 39

Verras je leerlingen met maar 
liefst 6 nieuwigheden 
tijdens jullie uitstap naar 
Bellewaerde Park! 

Ontdek twee nieuwe 
familie-attracties, bewonder 
de giraffen,leeuwen en 
Amoertijgers van héél 
dichtbij in hun vernieuwde
verblijven, laat je kinderen 
ravotten op de nieuwe 
speelzone of stil
jullie honger in het 
vernieuwde middeleeuws 
restaurant.

NIEUW
in 2023

Voordelen voor scholen
Gratis busparking

1 begeleider gratis per 10 leerlingen kleuter/lager 
of 15 leerlingen middelbaar 

 
Tarieven geldig voor een uitstap voor min. 20 

leerlingen en een reservatie min. 21 dagen voor 
de dag van bezoek. 

 Info en reserveringen
Contacteer ons via +32 (0)10 42 17 17 of 

reservations.blw@cda-parks.com. 

1 gratis toegang (t.e.m. 7/01/24)
Niet cumuleerbaar met groepsuitstap. 

Niet geldig op dagen waarop het park volzet is en 
tijdens laatavondopeningen.

Ontdek meer voordelen op educpass.be



www.tabloo.com

www.tabloo.com

www.tabloo.com

Gravenstraat 3, 2480 Dessel
T. 014 33 40 50 / info@tabloo.com

T abloo is het gloednieuwe bezoekers- en 
ontmoetingscentrum in Dessel over radioactiviteit, 

het beheer van radioactief afval en het onderzoek naar 
nucleaire toepassingen. Tabloo ligt op een unieke plaats, 
vlak bij de plaats waar radioactief afval veilig en voorgoed 
geborgen zal worden.
Tabloo is een initiatief van NIRAS (de instelling die instaat 
voor het veilige beheer van radioactief afval in ons land), 
samen met de partnerschappen STORA en MONA en hun 
respectievelijke gemeenten Dessel en Mol.
Tabloo bezoeken met je klas … dat is beleven & ontdekken
Centraal in Tabloo staat de interactieve expo, waar 
tientallen opstellingen je een unieke inkijk bieden in de 
wereld van radioactiviteit.
Hoelang je bezoek aan de expo duurt, kies je volledig zelf. 
We raden je aan om zeker 1,5 tot 2 uur in te plannen. Een 
audiogids is inbegrepen in je toegangsticket. Voor kinderen 
vanaf 8 jaar is er een aangepaste audiogids.

Daal 225 meter onder de grond
Er valt heel wat te beleven in de expo, zoals de lift-
experience. Daal als het ware 225 meter af naar het 
ondergrondse labo HADES en ondervind zelf wat 
geologische berging van radioactief afval zou kunnen 
betekenen.
Activiteiten op maat
Tabloo biedt nog andere activiteiten aan: workshops, een 
labosessie, het Bergemeesterspel of nog een gegidste 
wandeling naar de toekomstige bergingssite. 
Net als de expo benaderen deze activiteiten het thema 
radioactiviteit door zowel een wetenschappelijke als 
maatschappelijke invalshoek.

Kennismakingsdagen
Wil je graag eerst een persoonlijk bezoek brengen aan 
Tabloo? Neem gerust deel aan een van de leerkrachtendagen: 
www.tabloo.com/middelbare-scholen.

Tabloo
Dessel

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen
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Provincie luik
1. Archéoforum
2. Ten strijde. Verhalen over emancipatie
3. Dit nooit meer !
4. Blegny-Mine 
5. Huis van Metallurgie
6. Het Museum van het openbaar vervoer van 

Wallonië
7. Le Mont Mosan
8. Forestia Park

9. Nationale Necropool van fort Loncin
10. Speelgoedmuseum
11. De Ontdekkingen van Comblain
12. De Grotten van Remouchamps
13. Monde Sauvage
14. Kasteel van Reinhardstein
15. Leisteenmijn van Recht
16. Malmundarium
17. Museum van de wastechniek

O nder de place Saint-Lambert neemt Archéoforum 
jullie mee op ontdekkingstocht doorheen de 

geschiedenis van Luik, van bij het vroegste ontstaan tot 
op heden. Jullie zullen er sporen herkennen van een 
prehistorisch kamp, de overblijfselen van een Gallo-
Romeinse villa en de funderingen van de verschillende 
kerken en kathedralen die zich vroeger op dit plein 
bevonden.
Voor individuele bezoekers biedt de rondleiding de 
mogelijkheid om de site te ontdekken zonder beperkingen, 
met behulp van een boekje of een interactieve tablet. 
Deze laatste biedt een «individueel» parcours, bestemd 
voor alle doelgroepen, en een «gezin» parcours met 
spelletjes en manipulaties voor de allerkleinsten.

Voor schoolgroepen worden bezoeken in het Nederlands 
georganiseerd met de Dienst voor Toerisme van Luik. 
Jullie moeten contact opnemen met deze instelling om 
een bezoek te boeken.

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen

www.archeoforumdeliege.be

Openingstijden: dinsdag tot vrijdag  
van 9 tot 17 uur.
Zaterdag van 10 tot 17 uur
Gesloten op maandag en zondag.

Prijs voor het schoolbezoek:
Leerling: 3 €
Begeleidende persoon: gratis

Place Saint-Lambert - 4000 Liège 
Tél. 04.250.93.70

infoarcheo@awap.be

Archéoforum
Luik
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Parcours door de nazi-
kampen om ons vandaag te 
verzetten
Ontdek met deze meeslepende ervaring de geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog, de opkomst van het 
nazisme en de concentratie- en vernietigingskampen 

vanuit het oogpunt van zij die zich hebben verzet. 
Tussen de propagandatoespraken, de arrestaties, het 
Gestapo-kantoor, de treinwagon naar het ondenkbare 
en de gruwel van de kampen door, volgt het bezoek 
stap voor stap het onmenselijke traject van de mensen 
die door het naziregime werden gedeporteerd.  
Tijdens een parcours waarin projecties, geluidsfragmenten, 
simulaties en getuigenissen elkaar opvolgen, confronteert 
het bezoek ons   met de huidige realiteit en vraagt het: 
wat kunnen we vandaag doen en hoe kunnen we ons 
vandaag VERZETTEN? Een permanente tentoonstelling 
van Les Territoires de la Mémoire.

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen

www.citemiroir.be

Maandag tot vrijdag: 9 tot 16 uur (laatste toegang). 
Zaterdag en zondag: 10 tot 16 uur (laatste toegang). In 
juli en augustus: van 10 tot 16 uur (gesloten op zondag). 
Gesloten op feestdagen en de tweede maandag van 
december, alsook op 27/09, 24/12 en 31/12.

7€ (volwassenen) - 5€ (-26 jaar/senioren) - 1,25€ (artikel 27) 
1 begeleider gratis / groep van 15 personen.
Gratis toegang voor leden van de Territoires de la Mémoire, 
houders van een Waalse Gewestkaart, Educpass, Carte Prof of 
Leraren Kaart en elke eerste zondag van de maand.

La Cité  Miroir – Place Xavier Neujean 22 - 4000 Liège. 
Tél. 04 230 70 50 

Email :  reservation@citemiroir.be. 

Dit nooit meer !
LuikLuik

D eze tentoonstelling blikt terug op de 
arbeidersstrijd en herinnert ons eraan dat de 

maatschappelijke solidariteit waarvan we vandaag in 
België kunnen genieten een kostbare nalatenschap is 
waarvoor generaties arbeiders en arbeidsters hebben 
gestreden. Ze bewijst dat, onder impuls van collectieve 
acties, de wereld kan veranderen en sociale vooruitgang 
mogelijk is. 
In de strijd - Verhalen over emancipatie is een echte 
reis door de tijd die handelt over de strijd voor een 
rechtvaardigere en meer solidaire maatschappij. 
Beelden, geluiden, stemmen en lichteffecten dompelen 
de bezoeker onder in de geschiedenis van de sociale 
verworvenheden die de solidaire maatschappij van 
vandaag hebben vorm gegeven.
Een permanente tentoonstelling van het Centre 
d’Action Laïque van de provincie Luik.

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen

www.citemiroir.be

Maandag tot vrijdag: vertrek om 9 uur - 11 uur - 13 uur - 15 
uur. Zaterdag en zondag: vertrek om 11.00 - 13.00 - 15.00 
uur. Van 1 juli tot 31 augustus: vertrek om 11 uur - 13 uur - 
15 uur (gesloten op zondag. Gesloten op feestdagen en de 
tweede maandag van december en op 27/09, 24/12 en 31/12.

Prijs: 7€ / Gereduceerde prijs: 5€ (student, 
werkzoekende, senior, FED+ kaart) - 1,25€ (artikel 27)
Gratis toegang: 1 begeleider / groep van 15 personen - 
Prof. Card - Waalse Gewestkaart - Educpass of Leraren 
Kaart en elke eerste zondag van de maand.La Cité  Miroir – Place Xavier Neujean 22 - 4000 Liège. 

Tél. 04 230 70 50 
Email :  reservation@citemiroir.be. 

Ten strijde. Verhalen over 
emancipatie
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U niek in België, bezoek een authentiek steenkoolmijn !
Blegny-Mine is één van de vier authentieke 

koolmijnen van Europa waarvan de ondergrondse galerijen 
nog toegankelijk zijn voor de bezoekers. Trek je jas aan, 
zet je helm op, en zak met de liftkooi tot -30m en -60m 
diep voor een ontdekking van het dagelijkse leven en 
van het werk van de «Koempels». Ontdek het volledige 
extractieproces en het kolensorteer-en wasproces tot de 
verkoop. De gidsen zijn meestal oud-mijnwerkers en ze 
spreken Nederlands.
Blegny-Mine en de drie andere mijnsites uit Wallonië 
worden erkend als Wereldpatrimonium door de Unesco. Ontdek ook in één dag :

-  Maria-Put die acht eeuwen steenkoolontginning 
weergeeft (begeleid bezoek)

-  de biotoop van de steenberg : omloop te voet met 
een audiogids het leven rond en op de steenberg 
waar de natuur zijn recht teruggenomen heeft.

-  de rondrit met het toeristentreintje (50’) : reis door 
de boomgaarden van de het Land van Herve en de 
oude stad van Dalhem

-  Speeltuinen, dierenpark, mijn-golf
Pedagogische lespakket verkrijgbaar op onze website.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

www.blegnymine.be

Op aanvraag, iedere dag, van 01/02 tot 30/12/2023 
(gesloten op 24 en 25/12). 
Bezoek in het Nederlands om 9.30 u., 
10.30 u.,11.30 u., 13 u., 14 u., 15 u. en 16 u.

Leerlingen ≤ 18 jaar : 9 € 
Leerlingen > 18 jaar : 10 € 
Andere programma’s op aanvraag
Tarieven geldig tot 30/06/2023

Rue Lambert Marlet, 23 – 4670 BLEGNY
domaine@blegnymine.be

Blegny-Mine 
Blegny
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R eis door 4 eeuwen industriële avonturen met echte 
schatten van ons erfgoed: de oudste bewaarde hoog-

oven van België (1693), de indrukwekkende stoomma chine 
uit Ambresin (1840), de eerste motoren en het prototype 
van een dynamo van Z. Gramme (1871) maken deel uit 
van dit spannende avontuur. Treed de oude smederij 
(17de – 18de eeuw) binnen, ont dek de geheimen van het 
Waalse ijzer, ontmoet Cocke rill en Dony (grondlegger 
van de zinkindustrie op wereld schaal), spelbepalers en 
symbolen van de Industriële Revolutie in Luik. Beleef de 
metamorfosen van de Luikse ijzerindustrie. 

Met onze animaties ontdekken de leerlin gen op een leuke 
en speelse manier de technologische ontwikkelingen van 
de Luikse ijzerindustrie. Het museum is ideaal gelegen 
naast Médiacité en op 15 minuten te voet van Luik-
Guillem ins en van het centrum.

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen

www.mmil.be

Ma-Vr van 9u tot 17u
WE van 01/04 tot 31/10 van 14u tot 18u

5€ (volwassenen) / 4,5€ (60+ en studenten 18-
25) / 4€ (kinderen (6-18) / Gratis voor <6 jaar

Bd. Raymond Poincaré, 17 - 4020 LIEGE
Tél. 04.342. 65. 63 

info@mmil.be 

Huis van Metallurgie
Luik



R uim twee eeuwen mobiliteitsgeschiedenis!
Het museum verkent de geschiedenis van het 

stedelijk vervoer in de regio Luik en Wallonië van de 18e 
eeuw tot heden.
In het museum, gelegen in een geheel gerenoveerde 
voormalige tramremise in het hart van de wijk Vennes-
Fétinne, wordt een vijftigtal voertuigen tentoongesteld: 
postkoetsen, trams, trolleybussen e.d. De historische 
documenten, de geluidseffecten en de interactieve en 
audiovisuele middelen maken van deze tentoonstelling 
een geheel.
Het museum richt zich niet alleen op het verleden, maar 

ook op de uitdagingen van de hedendaagse mobiliteit en de 
innoverende projecten in België en de rest van de wereld 
op het vlak van duurzame mobiliteit.

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen

www.musee-transports.be

Van 1 maart tot 30 november 
(documentatiecentrum het hele jaar geopend).
Weekdagen: van 10 tot 17 uur
Weekends en feestdagen van 14.00 tot 18.00 uur.

Volwassenen 6 € / studenten en senioren 5 € / 
kinderen van 6 tot 12 jaar. 4 € / kinderen van 3 tot 6 
jaar 1 € / - 3 jaar gratis / Groepen van min. 15 pers. 
scholen 2 € / volwassenen 4 € / Rondleiding met gids 
(25 (max. 25 personen per gids): vaste prijs van 45 € 
bovenop de toegangsprijs.Rue Richard Heintz, 9 – 4020 Liège – Belgique

Tél. : 32(0)4/361.94.19
info@musee-transports.be

Het Museum van het openbaar 
vervoer van Wallonië

Luik
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M ont Mosan is de ideale plek om te ontspannen 
met familie, vrienden, school of groep.

Laat de kinderen veilig spelen in onze speeltuin met 
glijbanen, springkussens enz.
Ontdek onze mini-dierentuin met kleinere dieren zoals 
Vietnamese varkens, kangoeroes, stokstaartjes, mara’s en 
anderen.
Bewonder onze Zeeleeuwenshow met magnifieke dieren 
die behendig springen en spelen met de bal. 
Beleef de intelligentie van papegaaien tijdens de Vrijheid 
Papegaaienshow.
Volg het voederen van zeehonden en pinguïns van nabij.

www.montmosan.be

Voor 2023:
Van 10 tot 19 uur
April: weekends
Mei tot augustus: elke dag 
September en oktober: weekends

Van 20 personen: 
* Toegangsprijs 8€ per kind 
* Supplement 8€ voor de attracties 
* 3 volwassenen gratis voor 20 betalende kinderen 

Rue Plaine de la Sarte, 4500 Huy 
montmosan@skynet.be

085 23 29 96

Le Mont Mosan
Huy

Uw voordeel  

 :
Verkennerscoupon =  

gratis toegang voor 2 personen

NEW

-50%  
op de  

toegangsprijs
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300 DIEREN, 30 SOORTEN !
Het dierenpark nodigt u uit om de dieren van onze contreien 
in halve vrijheid te ontdekken. Meer dan veertig hectare aan 
vlaktes en bossen huisvesten onze 300 dieren verdeeld in 
een dertigtal soorten.
Didactische borden zijn voor elke omheinde ruimte geplaatst 
met alle informatie over elke soort. Rondleidingen zijn ook 
mogelijk, alleen op reservering.
De beren leven nu in een nieuwe enorme omheinde ruimte, 
in halve vrijheid (sinds 2015). De lynxen zijn ook verhuisd 
sinds het voorjaar van 2016, ze bevinden zich nu in een 
grotere en veel natuurlijkere omheinde ruimte in de heuvels 
van het dierenpark!
Educatieve dossier en quizzen ! 
U kunt onze dossiers en quizzen nu downloaden op onze website. 

Meer dan 100 hindernissen,  
13 parcoursen ! 
Het Avonturenpark biedt verschillende boom-parcoursen 
aangepast aan de leeftijd en de grootte van de kinderen 
en jongeren, evenals enne gigantische tokkelbaan van 120 
m vanaf 12 jaar !
Deze aanvullende activiteit is ideaal om de teamgeest van 
uw klas te versterken, het bos te ontdekken en plezier te 
beleven in een 100% natuuromgeving!
Het voordeel : als u een toegangsticket voor het 
Avonturenparcours koopt, krijgt u gratis toegang tot het 
Dierenpark! De ideale formule om je te herbronnen en je 
uit te leven op een leuke manier.

Praktische informatie 
Van half november tot half maart: open op reservering (min. 
20 betalende pers.) en naargelang de weersomstandigheden.
U kunt onze educatieve dossiers aanvragen bij het 
reserveren.

Forestia  
Park

Theux

www.forestia.be

www.forestia.be

www.forestia.be

Rue du Parc, 1 B-4910 THEUX / LA REID  
Infos : 087.54.10.75 ou hello@forestia.be  
GPS : Rue du Pied de la Fagne 4910 Theux

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen.   

Alleen voor het Dierenpark

Een gedenkplaats en een ode 
aan de vrede.
Als belangrijke site in de Grote Oorlog herbergde de 
Nationale Necropool van fort Loncin het hoofdkwartier 
van generaal LEMAN tijdens de Slag om Luik en werd 
het het bekendste slachtoffer van de vuurkracht van de 
houwitsers van het Duitse leger van 1914.
Want op 15 augustus 1914 explodeert een kruitmagazijn 
van het fort door de beschietingen van de ‘Dikke Bertha’, 
waardoor een merendeel van zijn 550 verdedigers onder 
het puin verpletterd wordt. Een deel van hen rust vandaag 
nog steeds onder de ruïnes.
Het fort, zijn museum, zijn crypte en een indrukwekkend 
scenografisch parcours, maken het voor deze 
buitengewone site mogelijk om zijn rol als schildwacht van 
het geheugen voor iedereen en in het bijzonder voor de 

jongste generaties op te nemen door de fragiliteit van onze 
democratische waarden en het lijden door de oorlogen 
te benadrukken.
De prijs voor een bezoek met gids bedraagt €4 per 
leerling, gratis voor de begeleidende leerkrachten.
Bezoeken kan het hele jaar door na reservatie via onze 
website ‘fortdeloncin.be’.
De duur van het bezoek is ongeveer 2 uur en er is de 
mogelijkheid om ter plaatse te picknicken.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

www.fortdeloncin.be 

www.fortdeloncin.be

Prijs van het bezoek met commentaar van een gids, 4€ 
per leerling, gratis voor begeleidende leerkrachten
Bezoeken het hele jaar door op reservering via onze 
website fortdeloncin.be.

Rue des Héros 15, - 4431 Ans 
Tél :  04 246 44 25 - moxhet.fernand@gmail.com

Nationale Necropool
van fort Loncin

Ans

-50%  
op de  

toegangsprijs

-50%  
op de  

toegangsprijs



K om naar Comblain-au-Pont en ontdek de natuur.
Grot, rivier, landschap, steengroeve, rotspartijen: dit 

is het ideale kader voor uw praktijkervaringen.
Elke leeftijdsgroep vindt de nodige activiteiten, zoals:
• de kleuterscholen ontmoeten het kleine volk van de 
rivier of verkennen het Vleermuizencentrum;
• De lagere scholen gaan steen bewerken of worden 
avonturiers in de onderwereld;
• Het middelbaar zal in de wereld van de geologie duiken.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang in de grot voor 2 

personen van 15/06 tot 15/09 en 28/10 
tot 05/11/2023

www.decouvertes.be

Open : het hele jaar op reservatie voor groepen 
scholen

 Prijs: van 3.00 € tot 8,00 €/leerling/animatie -  Duur: 
van ¾ uur tot 3.30 uur/animatie – Infrastructuur :  
pick-nickzone, souvenirs. 

Place Leblanc, 7 - 4170 Comblain-au-Pont
Tél. 04 369 26 44

Mail : info@decouvertes.be

De Ontdekkingen  
van Comblain

Comblain-au-Pont

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

www.museedujouet.info

Bezoeken van 14.30 tot 17.30 uur (laatste toegang 17.00 uur),  
in het weekend, op feestdagen en tijdens Belgische schoolvakanties.
Voor groepen alleen op afspraak met verplichte reservering op 
0455/10 66 50
GESLOTEN: 1 januari, 24-25-31/12 en paaszondag
Na de kerstvakantie tot eind januari

Volwassenen: € 7,00 • Kinderen: € 3.00 (Gratis voor – 3 jaar)
Senioren/Studenten/Mensen met een handicap/Groep: € 6,00
Rondleiding door een gids op reservering:
Niet in schoolverband: € 20.00 (maximaal 20 pers.) FR/NL/Waals
Scholen: € 2.50 /kind en gratis rondleiding

Rue de Lognoul, 6 - 4190 Ferrières - Tél. 086.400.823 
ferrieres@museedujouet.info 

Speelgoedmuseum
Ferrières

DRAAI, DRAAI, PAARDENMOLENS ! 
In de Maryse en Freddyzaal kom je terecht in het 
universum van de carrousels en andere draaimolens… !
Draai, draai, mooie houten paarden, 
draai honderd keer, draai duizend keer, 
draai vaak en draai altijd, 
draai, draai bij de toon van de hobo. 
Draai, draai oude paarden in galop,
Laat de oude carrousels draaien,
Laat de paardenmolens van de burgerij draaien
Draai, draai, vaders, moeders en kinderen 
Naar ‘Houten paarden’ van Paul Verlaine
Meer dan 1500 stukken speelgoed van 1850 tot nu te 
bezichtigen… !
Speelgoed van Belgische makelij zoals de DURSO-
figuurtjes, Nazaire BEEUSAERT-paardjes, poppen, religieus 
speelgoed en een paard in galop uit 1968 dat beweegt 
op muziek! 

Een collectie straatspelen en spellen uit de hele wereld! 
Ontdek de Stelende Ekster en het meer dan honderd jaar 
oude poppenhuis! 
Een kiosk met tijdelijke tentoonstellingen en andere te 
ontdekken verrassingen! 
Speelzaal voor kinderen en boetiek met souvenirs. 
Pedagogische dossiers op aanvraag en de mogelijkheid om 
pedagogische koffers te huren. 
Reuzenganzenspel voor klassen uit het basisonderwijs en 
straatspelen in het zomerseizoen. 

28

Lu
ik

 /
 P

ed
ag

og
is

ch
 a

an
bo

d

-50%  
op de  

toegangsprijs

-50%  
op de  

toegangsprijs



Onnodig om ver te reizen of 
een smak geld uit te geven
Ga op Safari in Monde Sauvage, op amper 25 km van Luik ! 
U maakt een echte Afrikaanse safari, met een treintje of uw 
eigen voertuig, tussen de giraffen, nijlpaarden, neushoorns, 
zebra’s, gnoes en nog veel meer wilde dieren. Het park 
vertoont een naturlijke omgeving waarin de meeste 
dieren in halve vrijheid leven. U ontdekt ook de Zuid-
Amerikaanse zone, de volières, de reuzenkoepel en zijn 
Mayatempel, de grote roofdieren en de beren, het Noord-
Amerikaanse woud, het eiland met de apen en maki’s, het 
uilengebied, de struisvogels en nog tal van verrassingen 
en nieuwigheden. Mis vooral onze drie shows niet met 
papegaaien, zeeleeuwen en roofvogels. 
Het zijn hoogtepunten tijdens uw uitstap naar de Monde 
Sauvage. 

H et bezoek aan deze prachtige grotten die door 
de eeuwen heen zijn gevormd, begint met een 

wandeling van iets meer dan een kilometer door een 
sprookjesachting decor. Dankzij de mooie nieuwe 
verlichting, laat de boventse galerij u de sensatie, de 
mysteries en de schoonheid bewonderen van de 
onderaardse wereld. U ziet wonderlijke stalagmieten en 
stalactieten, en ontdekt de zaal die 8000 jaar geleden 
bewoond werd door jagers van het paleolithicum. 
De wandeling voert u nadien naar de oude sifons van de 
Rubicon, een onderaardse rivier, en naar de grote zaal van 
de kathedraal. Het vervolg van het bezoek gebeurt met 
een bootje op de Rubicon, langs de onderste galerijen. 
Het is  de langste onderaardse riviertocht van Europa, 
die toegankelijk is voor het publiek. 
De gids laat u genieten van een fabelachtig spektakel en 
geeft gedetailleerde uitleg over alle natuurwonderen.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

www.mondesauvage.be  
www.fraxinus-aventure.be 

Open van 04 februari 2023 tot en met 12 november 2023, 
daarna elk weekend en elke dag tijdens de kerstvakantie tot 
en met 07 januari 2024.

Schoolgroepen (min 20 personen) :
Kinderen 0 tot 15 jaar: 13 €/pers. / Volwassenen: 17 €/pers.
Deze prijzen zijn slechts ter informatie 
en kan variëren tijdens het seizoen

Fange de Deigné, 3 - 4920 AYWAILLE -  
Tél. 04.360.90.70 – Fax. 04.360.91.08 

reservation@mondesauvage.bewww.lesgrottes.be

Open van 04 februari 2023 tot 30 november 2023, daarna 
elk weekend en elke dag tijdens de kerstvakantie tot 
07 januari 2024.

Schoolgroepen (min 20 personen) :
Kinderen van 3 tot 18 jaar: 9 €/pers. / Volwassenen: 13 €/pers.
Deze prijzen zijn slechts ter informatie 
en kan variëren tijdens het seizoen.

Rue de Louveigné, 3 - 4920 REMOUCHAMPS 
Tél. 04.360.90.70 – Fax. 04.360.91.08 

reservation@mondesauvage.be

Monde SauvageDe Grotten  
van Remouchamps

AywailleRemouchamps
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«Blauwsteen» van Recht, 
de wat andere lei ! 

Het dorp Recht was van de 18de tot begin van de 
20ste eeuw een belangrijke ontginningsplaats voor 
blauwsteen. Bovendien was Recht voor zijn steenhouwerij 
bekend. Bovengronds werd blauwsteen hier al heel lang 
geexploiteerd.
In 1886 beslisten de gebroeders Margraff de leisteen langs 
een ondergrondse mijn te winnen.

Bezoekers kunnen vandaag op een rondgang van 800 m 
de reusachtige ondergrondse ontginningshallen in het 
leigesteente bewonderen.
In het kader van een boeiende bezichtiging krijgt de 
bezoeker heel wat informatie over de bijzonderheden 
van de regionale aardrijkskunde en over het gevaarlijke 
werk van de mijnwerkers in de diepte van de mijn. 

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

www.schieferstollen-recht.be

Het hele jaar: dinsdag tot zondag van 10:00 - 17:00 uur 
(Laatste toegang om 16:00 uur)
Op maandag gesloten, met uitzondering van feestdagen

Volwassene: 8€ p.p.
Kind (5 – 15 jaar): 5€ p.p. / Kind (< 5 jaar): gratis
Gezin (2 volwassenen en 2/3 kinderen): 22€
Groep (vanaf 15 personen): 7€ p.p.

Zum Schieferstollen, Recht, 31 - B-4780 St. Vith
Tél: +32(0)80 57 00 67 - Gsm: +32(0)479 63 48 75

info@schieferstollen-recht.be

Leisteenmijn van Recht
Saint Vith

R einhardstein is een gedeeltelijk herbouwde 14e 
eeuwse vesting. In 1354 begon Renaud de Waimes 

met de bouw van het kasteel op verzoek van zijn suzerein, 

hertog Wenceslas van Luxemburg. Een militair landgoed, 
toen een jachthuis, de site ging van hand tot hand tot de 
18e eeuw. Na ongeveer 150 jaar verlaten te zijn geweest, 
werd de site vanaf 1969 uit zijn as hergeboren dankzij het 
initiatief van professor Jean Overloop. Vandaag de dag is 
het kasteel een museum geworden waarin de collecties 
van de professor zijn ondergebracht.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

www.reinhardstein.net

6 Bezoeken per dag tijdens Belgische en Nederlandse 
schoolvakanties en feestdagen
Elk weekend van het jaar geopend.
Bezoeken 11:00-12:00-13:00-14:00-15:00- 16:00
 Woensdagen buiten het seizoen 14:30 één bezoek 

volwassenen € 10,50
Kinderen, senioren, studenten € 8,50
Speciale prijs voor schoolgroepen  vanaf 8€
Gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar

Chemin du Cheneux, 50 - 4950 OVIFAT
Tél. : 080/446868 / 

info@reinhardstein.net

Kasteel van Reinhardstein
Ovifat

-50%  
op de  

toegangsprijs



Interactieve en ludieke ruimte
Het pedagogisch aanbod van het toeristisch en cultureel 
centrum bij het oude klooster van Malmedy richt zich 
zowel tot kleuterklassen, als de lagere en middelbare 
school en is interessant voor leerkrachten van allerlei 
vakken: geschiedenis, wereldoriëntatie, economie, folklore, 
esthetica. 
Workshop “leer”: ontdekking van de oude stad van de 
leerbewerkers;
Workshop “papier”:  zelf papier maken is echt een 
mustvoor bezoekers; 
Workshop “carnaval”: een bezoek aan het hart van 
de folklore van Malmedy met een voorstelling van de 
“Cwarmê” ;
Het Historium  : een film over de geschiedenis van 
Malmedy ; de economie, het cultureel erfgoed, de dorpjes, 
de natuur en de lokale producten. 

SPECIFIEKE ANIMATIES OP AANVRAAG 
De talrijke educatieve aanbiedingen van het Malmundarium 
richten zich op kleuter-, basis- en middelbare scholen: 
permanente activiteiten, rondleidingen à la carte en 
educatieve documenten die kunnen worden gedownload 
van de website.
TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN
Het  Malmundarium stelt een gevarieerd programma van 
tentoonstellingen voor. 

Malmundarium
Malmedy

www.malmundarium.be

10-17u
Juli en augustus: 10-18u
Gesloten op maandag  
(behalve in juli en augustus)

Schoolgroepen: 3 € pp. Rondleidingen (max 20 pers) 
30 € + 3 € pp (1 u, een workshop naar keuze). 50 € + 3 pp 
(2 u, volledig bezoek van de site).  Animaties (max 20 pers)
30 € + 3 € pp (1u, papier maken)
70 € + 3 € pp (3u, carnavalsontdekking)

Place du Châtelet, 9 - 4960 Malmedy
Tél : +32(0)80/799.668

info@malmundarium.be

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

31

Lu
ik / P

edagogisch
 aan

bod

De was doen  
zoals 100 jaar geleden
Een bezoek aan het museum kan voor jong en oud een 
zeer waardevolle ervaring zijn.
* Door te ontdekken hoe de was werd gedaan vóór de 
uitvinding van de wasmachine, kunnen kinderen de technische 
aspecten van een wasmachine beter begrijpen. Zo is een 
aansluiting op stromend water, elektriciteit om de trommel 
te laten draaien en het water te verwarmen, chemicaliën 
en elektronica onontbeerlijk. De machine weerspiegelt de 
technische omstandigheden in een samenleving. Het object 
leeft enigszins alsof het niet in een meer algemene context 
gesitueerd is. Door naar het verleden te kijken, kunnen we 
de werking ervan in vraag stellen.
* Er kan een reflectie op gang worden gebracht over de 
levenswijze, de waarden van mensen van verschillende 
generaties. Ouderen hebben een wereld gekend waar 
technische goederen schaars waren, waar men geld 
spaarde en apparaten, machines en kleding zo lang 
mogelijk bewaarde. De jongsten zullen in 2023 met hun 
buitensporige consumptie en de eisen die de opwarming 
van de aarde en de exploitatie van de aarde stellen, met 
deze logica worden geconfronteerd.
* Een klas ontvangen betekent ook kinderen ontvangen, 
ze laten experimenteren en aanraken. Daarom hebben 
wij het «laboratorium» opgericht waar kinderen oude 
wasmachines kunnen bedienen.
* Voor de jongste bezoekers hebben wij een tentoonstelling 

ontworpen met 11 panelen die de verschillende activiteiten 
van de wasserij in 1950 laten zien.  We gebruikten 
tekeningen van Marc Renier geïntegreerd met documenten 
uit die tijd.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

Elke dag van 9 tot 18 uur op afspraak 

kind 1€ - begeleider gratis

Rue Hanster  10 à 4900 Spa
087/771418 / 0495/274671 / info@museedelalessivespa.be

Museum van  
de wastechniek

Spa

NEW



Provincie Namen

E411

E42

1. Museum Félicien Rops
2. L’Atelier de Parfumerie 
3. Het «Maison du patri-

moine médiéval mosan» 
4. Dinant Evasion
5. Espace de l’Homme de Spy
6. Malagne Archéoparc van 

Rochefort
7. Malgré-Tout Museum 

Prehistoric Park
8. Het Ecomuseum van Viroin

3

7
8

2
5

1

6
4

G elegen in het hart van het oude Namen, presenteert 
het museum de leven en werk van Félicien Rops vanaf 

zijn begin als karikaturist in zijn meest zwavelhoudende 
werken. Geboren in 1833 en stierf in 1898, Félicien Rops 
reisde door de 19e eeuw, deze eeuw verstoord door 
industriële vooruitgang, de evolutie van manieren en 
moderniteit waaruit zou voortkomen Symboliek in de 
kunst. Het museum is de plaats van expressie van dit 
ongewone temperament.
De route van de vaste tentoonstelling biedt een insteek 
compleet werk van Rops in zijn diversiteit: het begin in 
sociale satire en karikatuur, lithografie, humor Baudelairien, 
het Parijse leven, de opkomst van het werk gegraveerd en 
de alomtegenwoordigheid van vrouwen, erotiek, links met 
de literaire wereld, reizen ...

Naast deze vaste collectie herbergt het museum ook 
tijdelijke tentoonstellingen over de 19e eeuwse thema’s, 
gravure, kunstenaarsgraveurs Belgische en buitenlandse 
tijdgenoten, etc.
Veel educatieve activiteiten beschikbaar. Info: www.
museerops.be

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen.   

Behalve juli en augustus.

www.museerops.be  

Geopend van dinsdag tot zondag van 10 tot 18 uur.
Gesloten op 24, 25, 31 december en 1 januari.

Col. perm. 3€/1,5€ (korting)/1€ (schoolgroepen)
Gecombineerd ticket: €5/€2,5 (korting)/€1,5 
(schoolgroepen). Sinds september 2022 hebben door de 
FWB erkende scholen gratis toegang tot het museum 
(met uitzondering van hogescholen en universiteiten). 
Voor niet-erkende scholen blijft het tarief 1€ buiten de 
tijdelijke tentoonstellingsperiode of 1,5€ in het geval 
van een tentoonstelling.

Rue Fumal 12 - 5000 Namen 
Tél: 081/77.67.55 / Fax: 081/77.69.25 

info@museerops.be 

Museum Félicien Rops
Namen
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W ie een bezoek brengt aan het atelier van 
Parfumerie Delforge, maakt kennis met de 

wereld van het parfum in het algemeen en die van ons 
in het bijzonder; je leert er de verschillende fases van 
het onderzoek, de samenstelling en creatie van unieke 
geuren kennen; je wandelt er door het atelier en zijn 
ondergrondse gewelven en snuift er de geschiedenis op 
van dit uitzonderlijke gebouw in het hart van de Citadel 
van Namen; tot slot vind je er, dankzij deskundig advies, 
het parfum dat perfect bij jou past…
BEZOEK AAN HET ATELIER (duur +/- 1 uur)
Met gids of audiogids in het Frans, Nederlands, Duits, 
Engels, Spaans en Italiaans.
- individueel, op zaterdag (behalve op feestdagen) om 15.30 
uur, tijdens schoolvakanties, van maandag tot zaterdag 
(behalve op feestdagen) om 15.30 uur. 3,50 € per persoon 
(3,00 € voor kinderen jonger dan 12 jaar).
- degressief tarief voor groepen: offerte op maat en vooraf 
reserveren.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

www.delforge.com

Gratis toegang het hele jaar door van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 
uur (17.30 uur van november tot en met februari). Zon- en feestdagen, van 14.00 tot 18.00 
uur (17.30 uur van november tot en met februari). DE WINKEL is het hele jaar geopend 
van maandag tot en met zaterdag, van 10.00 tot 18.00 uur (17.30 uur van november tot en 
met februari). Zon- en feestdagen, van 14.00 tot 18.00 uur (17.30 uur van november tot en 
met februari). Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Voor groepen van minstens 15 personen: het tarief 
is degressief: prijsopgave op maat en voorafgaande 
reservering.

Citadelle de Namur
 Route Merveilleuse 60, 5000 Namur

Téléphone : 081 22 12 19

L’Atelier de Parfumerie  
Delforge

Namen

K om naar het (Maison du patrimoine médiéval mosan) 
huis van het middeleeuwse erfgoed en ontdek er de 

stroom, de stad en het kasteel, de mens en zijn omgeving 
tijdens de middeleeuwen. 
Het MPMM bevindt zich in het centrum van Bouvignes 
(Dinant), een middeleeuwse stad waarvan de structuur 
kenmerkend is voor de Middeleeuwen. Het is niet alleen 
een museum, maar ook een interpretatiecentrum met 
maquettes, reconstructies, interactieve palen, projecties... 
De rode draad van het museumbezoek is de middeleeuwse 
Maas. 
Het MPMM biedt animaties en rondleidingen die aangepast 
zijn aan een breed publiek. Verschillende pedagogische 
hulpmiddelen zijn beschikbaar. De toegang is gratis voor 
schoolgroepen. Alleen de animaties zijn tegen betaling. 
Bezoek onze website voor meer informatie  
www.mpmm.be.

Maasklas
Tijdens deze dag ontdek je het historische erfgoed en de 
natuur van de Maasvallei via een boot- en voettocht van 
Dinant/Anseremme naar Bouvignes/Crèvecoeur. Vanop 
de boot krijg je een frisse kijk op de stad, de rivier en de 
menselijke bedrijvigheid.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

www.mpmm.be

Open: 10.00-18.00 uur (17.00 uur van 01/11 tot 31/03).
Gesloten op maandag.
Voor groepen: elke dag op reservering.

Toegang voor volwassenen: € 6,00 - Toegang 
voor minderjarigen, senioren en houders van een 
kortingskaart: € 3,00
Scholieren: gratis toegang voor scholieren.
Rondleiding vanaf € 4,00 per leerling.
Begeleidende volwassene gratisPlace du Bailliage 16 - B-5500 Bouvignes (Dinant)

Tél. : 00 32 82 22 36 16
info@mpmm.be

Het «Maison du patrimoine 
médiéval mosan» 

Dinant

-50%  
op de  

toegangsprijs

-50%  
op de  

toegangsprijs
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Met de afvaart van de Lesse,
genieten uw leerlingen van een uitstap in het hart van 
de ruige natuur! 
Evenwicht, samen werken en de waarde ervaren van de 
inspanning van het peddelen zijn waardevolle elementen 
voor een schooluitstap !
Vaar in alle veiligheid aan boord van onze Klassieke kajaks, 
bijzonder stabiel en zelfledigend.
Twee trajecten naar keuze: 
Houyet-Anseremme : 21km (5u)
Gendron-Anseremme :  12 km (2u30),
Gratis:
lichte peddels
zwemvesten
picknick emmer
warme douches bij de aankomst.
Tarief: vanaf €15 /pers. !
Minimum leeftijd : 12 jaar oud (5 als er een volwassene 
in dezelfde kayak zit)

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon = 
Afvaart van de Lesse in tweepersoonskajaks Klassiek 

voor 2 personen 
Niet geldig in juli – augustus en op feestdagen.

Zin in aventure ?
Kids, Ardennen, Alpen, Mont-Blanc en Annapurna 
challenge, voor elke leeftijd en alle sportieve niveaus ! 
Ontdek touwbruggen, zip-lines, klimrotsen, 
ondergrondsparcours, paintball, lasergame, 
oriëntatie- raadsel parcours en Schattenjacht in een 
schitterend domein van 18 hectaren.
Tarief : vanaf €12 /pers. ! 
Minimum leeftijd : 8 jaar oud

Dinant Evasion 
Dinant

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon = 
Ardennen Challenge voor 2 personen 

Niet geldig in juli – augustus en op feestdagen.

-50%  
op de  

toegangsprijs

-50%  
op de  

toegangsprijs



Het waterleven en de 
werking van de sluizen? 

Beleef de realiteit aan boord van onze boot « Le Copère »
Scheep in voor een tocht van 45 minuten of 2 uur 
over de Hoge-Maas en ga terug in de geschiedenis van 
de monumenten: de Citadel van Dinant, het viaduct 
Charlemagne, het liefdes eiland van Félicien Rops, het 
kasteel van Freÿr … 
Varieer het plezier en combineer de activiteiten : bezoek 
van het natuurpark van Furfooz… tientallen ideeën voor 
onvergetelijke dagen! 
Tarief : vanaf €6,50 /pers. 
Praktische informatie : 

Rondvaarten op de Maas : 
Open van 01/04 tot 31/10
Al onze activiteiten zijn toegankelijk per trein.

www.dinant-evasion.be

Rue du vélodrome 15 - 5500 DINANT
Tél. 082 22 43 97

info@dinant-evasion.be
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Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon = Rondvaart van 
45 minuten of 2 uur voor 2 personen 

Niet geldig in juli – augustus en op feestdagen.

-50%  
op de  

toegangsprijs



Route de Louveigné 3, 4920 Aywaille
+32 (0)4 360 90 70      www.lesgrottes.be
reservation@mondesauvage.be 

Les Grottes de Remouchamps
Fange de Deigné 3, 4920 Aywaille
+32 (0)4 360 90 70      www.fraxinus-aventure.be
reservation@mondesauvage.be 

Fraxinus Aventure
Fange de Deigné 3, 4920 Aywaille
+32 (0)4 360 90 70      www.mondesauvage.be
reservation@mondesauvage.be 

Monde Sauvage Safari Parc

In het hartje van het woud zal dit 100% 
veilige avonturenparcours in de bomen 
groot en klein aanspreken, want er zijn 
verschillende niveaus, aangepast aan elke 
leeeijd. Evenwichtsoefeningen, glijbanen, 
reuzenneeen, afdalingen, beklimmingen 
tot aan de top van de grote essenboom, 
waar u een waar u een 
spectaculair 
panorama 
hebt van de 
omgeving.

fraxinus avontuur

De Grooen van
Remouchamps

De gidsen van de groeen verwelkomen u en 
laten u kennis maken,  jdens een wandeling 
van 1200m doorheen verschillende zalen en 

galerijen, met de wondermooie 
ondergrondse wereld van de groeen. Op 

het einde van de wandeling bevindt zich de 
majestueuze en gigan sche zaal «De 

KKathedraal». Het vervolg van het bezoek ge-
beurt met een bootje op de Rubicon. Het is 

de langste onderaardse bevaarbare 
riviertocht in Europa.

In het dierenpark en zijn safari gaan jullie met een treintje en te voet op ontdekking naar hun 
collectie van 1300 dieren. Drie didactische voorstellingen (zeeleeuwen, vliegende papegaaien en 

roofvogels) worden voor u georganiseerd gedurende uw dagbezoek. U maakt kennis met 282
diersoorten langs verschillende gebieden in volle natuur. Ontdek schroefhoorngeiten, fretkatten en 

beermarters voordat je naar het Zuid-Amerikaanse hoogvlakte gaat waar reuzenmiereneters
en manenwolven op je wachten !natuur - ondergronds - avontuur

Voor elk schoolbezoek gereserveerd voor de Monde Sauvage:
     2 gratis toegangen aangeboden aan elke leraar, geldig het 
     hele jaar*
     Gratis: 1 leraar per 15 leerlingen in het basis- en secundair/
     per 10 kindjes in de kleuterklassen*
     Gratis Safari treintje
          1 folder*
     3 educatieve voorstellingen (zeeleeuwen, roofvogels, 
     papegaaien)
     Duur van het bezoek : ongeveer 5 uur
                            

avontuur in het hartje van 
de vallée de l’amblève
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en manenwolven op je wachten !natuur - ondergronds - avontuur

Voor elk schoolbezoek gereserveerd voor de Monde Sauvage:
     2 gratis toegangen aangeboden aan elke leraar, geldig het 
     hele jaar*
     Gratis: 1 leraar per 15 leerlingen in het basis- en secundair/
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     Duur van het bezoek : ongeveer 5 uur
                            

avontuur in het hartje van 
de vallée de l’amblève
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H et Archéoparc van Rochefort geeft u een kijk op 
de overblijfselen van een Gallo-Romeinse villa die 

één van de grootste landbouwbedrijven van Noord-Gallië 
was. Maar hoe leefden onze Gallo-Romeinse voorouders 
2000 jaar geleden? Wie bewoonde dat enorm gebouw in 
Malagne? Welke waren hun beroepsaktiviteiten?

Kom op bezoek en ontdek deze geklasseerde 
overblijfselen, de heropgebouwde schuur en smederij, de 
Romeinse sier- en moestuinen, de teelten, en het kweken 
van antieke dierenrassen. Onze pedagogische ploeg neemt 
u mee op reis doorheen de geschiedenis van Noord-
Gallië, en samen met hen komt u meer te weten over 
leefgewoontes en ambachten. Dit alles gebeurt op een 
speelse en didactische manier die kadert in een geheel 
van experimentele archeologie.

Wij hebben maar liefst 18 workshops te bieden aan 
kleuter- en lager onderwijs. Bel ons, en we begeleiden u 
in de samenstelling van uw programma! U komt meer te 
weten over al onze animaties via website www.malagne.be

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

 www.malagne.be

Gans het jaar toegankelijk op reservatie voor groepen 
(behalve tussen 24 december en 2 januari). Open van 
11 tot 18 uur voor toerisme van April tot November 
tijdens weekends, feestdagen en belgische schoolvakanties. 
Gesloten op maandag

Tussen € 9,5 en € 18,5/leerling.  
GRATIS toegang voor de begeleider.
Contacteer ons voor info over tarieven !

Rue du Coirbois 85 – 5580 Rochefort 
Tél. : 084 22 21 03 

malagne@malagne.be

Malagne 
Archéoparc van Rochefort

Rochefort

Een nieuwe blik op de 
Neandertaler
40 000 geleden woonden er Neandertalers in de Grot van 
Spy, aan de oevers van de Orneau. Resten van drie onder 
hen, een man, een vrouw en een kind, werden er gevonden 
aan de ingang van de grot aan het einde van de 19de eeuw. 
De ontdekking van de “Mens van Spy” wijzigde de ideeën 
van de onderzoekers over de komst en de evolutie van de 
Mens. Sinds toen werken archeologen voortdurend om de 
sporen van hun bestaan te verzamelen, te analyseren en te 
interpreteren om zo een beter beeld te kunnen schetsen 
van het leven van deze jagers-verzamelaars. 
Tijdens deze sleutelperiode in de Prehistorie ontwikkelde 
de Neandertaler, die gauw door de eerste anatomisch 
moderne mensen zou worden verdrongen, een levenswijze 
en ingenieuze technieken om zich aan te passen aan het 
klimaat en aan een voortdurend veranderende omgeving. 
Vandaag neemt Spyrou, de waarheidsgetrouwe “Mens 
van Spy”, u mee voor de ontdekking van dit verdwenen 
universum. Dankzij ons aanbod aan activiteiten voor elke 
leeftijd vanaf de tweede kleuterklas, kan iedereen de 

wetenschappelijke en menselijke avonturen herbeleven 
die hebben geleid tot de erkenning van een “Mens” die 
niet helemaal was zoals wij maar wel verbazingwekkend 
gelijkend! 
Een ontmoeting met de Mens van Spy  : een mooie 
manier om de blik op onze wereld en de prehistorie te 
veranderen!

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

www.hommedespy.be

Individuele bezoekers: van woensdag tot zondag, van 
13u tot 17u. 
Groepen (reservatie verplicht) : van dinsdag tot vrijdag, 
van 9u30 tot 17u; zaterdag en zondag van 13u tot 17u.

Groepen : tarieven op aanvraag verkrijgbaar. 
Individuele bezoekers : 5€/volwassen;  4€/seniors, 
leden van het lerarenkorps ; 3€/6-18 jaar en studenten; 
Gratis voor kinderen van minder dan 6 jaar. 

Route d’Eghezée, 301-303
5190 Onoz (Jemeppe-sur-Sambre)

081/74 53 28 / info@hommedespy.be

Espace de l’Homme de Spy
Onoz

-50%  
op de  

toegangsprijs
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Kom en ontdek actief de 
knowhow van het verleden!
Gelegen op de site van de Ferme-Château de Treignes, 
de Ecomusée du Viroin nodigt u uit om terug te gaan in 
de tijd en het landelijke erfgoed van Entre-Sambre-et-
Meuse te ontdekken. Ontdek de ambachtelijke knowhow, 
oude ambachten en het dagelijks leven, gereedschappen 
en traditionele recepten van een Waals dorp uit het begin 
van de 20e eeuw ... om jezelf volledig onder te dompelen 
in het verleden, herontdek de banden die mannen en 
hun mensen verenigden. omgeving en vertrek als leerling 
klompenmaker, smid of kruidkundige!
Zo heb je de mogelijkheid om je schoolprogramma - 
vroeg leren, milieustudies, sociale wetenschappen, Frans, 
biologie of zelfs geschiedenis - te verrijken met onze 

educatieve activiteiten, gericht op actieve deelname, 
reflectie op huidige landelijkheid en ecologische transitie. 
Wij bieden workshops aan rond de thema’s vakmanschap, 
de boerenomgeving en wilde planten. Al onze activiteiten 
zijn geschikt voor zowel primair als secundair.
We reizen ook naar scholen om bij u te animeren.

Uw voordeel 

 :

Verkennerscoupon = gratis toegang 
voor 2 personen. Behalve evenement

www.ecomusee-du-viroin.be

Ma-vr: 9:00 - 12:00 en 13:00 -17:00
Gesloten op 24, 25, 26, 31/12 en 1 en 2/01
Duur: vanaf een uur afhankelijk van de activiteit

vanaf 5 €/leerling, afhankelijk van de activiteit. 
Vanaf de tweede activiteit geldt een glijdend tarief.  
Gratis: 1 leraar voor 15 leerlingen 

Rue Eugène Defraire 63 - 5670 Treignes  
Tél. : 060 39 96 24

info@ecomuseeduviroin.be

Het Ecomuseum van Viroin
Treignes

Een reis naar de prehistorie 
en de oudheid
Ontdek onze brede waaier van activiteiten en workshops, 
aangepast aan leerlingen van de kleuterschool tot de 
middelbare school: stuwend bakken, vuurproductie, oker 
schilderen, ontdekking van prehistorische materialen, 
Gallo-Romeinse munten... laat iedereen de verdwenen 
gebaren nabootsen en zo onze oorsprong op een 
concrete, tastbare manier begrijpen.
De galerij van de evolutie van de mensheid
De reis begint in Afrika, zo’n 7.000.000 jaar geleden, en 
voert naar de vier hoeken van de wereld, tot de aankomst 
in onze streken van de eerste boeren, in het recente 
neolithicum.
Deze «tijdlijn»-vitrine, verspreid over ongeveer 
vijftien meter, toont de vergelijkende evolutie van de 
prehistorische mensheid en haar technieken aan de 
hand van originele voorwerpen en afgietsels van fossiele 
schedels.
Ontdek onze permanente tentoonstellingsruimte over 
regionale archeologie en ons park dat onlangs is uitgerust 
met gloednieuwe habitats.

Tijdelijke tentoonstelling :
Vanaf mei 2023: Fortissimi sunt Belgae  
Deze tentoonstelling is gewijd aan de Keltische volkeren 
die in oude geschriften «Belgae» worden genoemd.
De tentoonstelling onderzoekt de identiteit, specificiteit 

en diversiteit van deze volkeren tussen hun aankomst en 
het begin van de Romanisering van het betrokken gebied, 
d.w.z. de laatste drie eeuwen voor Christus. 
Aan de hand van uitzonderlijke voorwerpen, maar ook van 
alledaagse voorwerpen (juwelen, wapens, munten, keramiek 
die door deze volkeren werden gemaakt en/of gebruikt), 
zal de tentoonstelling de volkeren van Belgisch Gallië uit 
de schaduw halen en tonen wat gemeenschappelijk en wat 
verschillend is tussen de Ambianen, Atrebates, Bellovacs, 
Caletes, Eburonen, Mediomatrici, Menapiërs, Morins, 
Nerviërs, Remes, Suessions, Treviriërs... 
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Uw voordeel 

 :

Verkennerscoupon = gratis toegang 
voor 2 personen buiten evenementen

www.museedumalgretout.be

 Van maandag t.e.m. vrijdag van 9u30 – 17u30 – 
weekend en feestdagen van 10u30 – 18u00. 

Duur: 50 min/activiteit
Prijs: 3 /leerling voor 1 activiteit (entree inbegrepen) 
2 €/leerling per extra activiteit. 
Gratis: 1 leraar voor 15 leerlingen

28 rue de la Gare, 5670 Treignes
Infos et réservation : + 32 (60) 39 02 43

secretariat@cedarc-mmt.be

Malgré-Tout Museum 
Prehistoric Park

Treignes

-50%  
op de  

toegangsprijs



info@treignes.info    |    www.treignes.info

Treignes, Dorp vol Musea
in de gemeente Viroinval

Een uitzonderlijke diversiteit aan levende animaties.

Van de plaatselijke archeologie tot het plattelandsleven van onze dorpen via de 
hedendaagse kunst, de School van Eertijds en het Stoomtreinmuseum,

het geheel in een prachtig gebied.

Er zijn talrijke mogelijkheden om te logeren, parkeerplaatsen,
 accommodatieopties, catering, en aantrekkelijke activiteiten.

E40

E411

Provincie   
Waals Brabant

4

2
3

1

1. Musée L
2. Hergé Museum
3. waterloo1815
4. Fondation Folon
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Kom samen met uw 
leerlingen en ontdek het 
leven, het oeuvre en de 
carrière van Hergé !

U kent reeds de schepper van Kuifje en Bobbie, ontdek 
nu de vader van het Europese stripverhaal, een multi-
getalenteerde kunstenaar.
De pedagogische koffertjes zijn na reservering gratis 
verkrijgbaar in het Hergé Museum en nodigen de leraren 

en hun leerlingen uit om de acht zalen van het museum 
te ontdekken.
Deze leerkoffertjes bieden leuke en dynamische activiteiten 
aan voor de leerlingen in het lager onderwijs (naargelang 
de verschillende basisvaardigheden) en de leerlingen van 
de eerste leerjaren in het secundair onderwijs.
Gelieve ze twee weken van tevoren te reserveren via 
resa@museeherge.be of 010.488 413.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

www.museeherge.be

DI tot VR 10.30 tot 17.30 uur (kassa gesloten om 17u) 
ZA & ZO10.30 tot 18.00 uur (kassa gesloten om 
17.30) Gesloten op maandag, 24, 25, 31 december en 1 
januari. Gratis inkom 1e zondag van de maand

€ 12 kroostrijke gezinnen / € 7 studenten, senioren 
(met kaart) / € 5 kinderen (7-14j.) / Groepen enkel na 
reservering min. 4 dagen van tevoren / € 9/p.p. groepen 
volwassenen (vanaf 15 p.) / €5/kindgroepen scholieren 
(vanaf 15 kinderen).26, rue du Labrador - 1348 Louvain-la-Neuve

Tél.: +32(0)10.48.84.21 - (3 minuten lopen van het station)
E-mail : resa@museeherge.be

Hergé Museum
Louvain-la-Neuve
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S til, een museum ? Niet in Louvain-la-Neuve, waar 
in het Musée L de kunstwerken dialogeren : een 

Boeddha naast een middeleeuwse Christus, klassieke 
schriften tegenover rekenmachines... Het museum van de 
UCLouvain selecteert uit zijn inventaris van 20.000 werken 
ongeziene combinaties om de wereld en onze menselijke 
natuur te belichten. De bezoeker krijgt kunst te zien, maar 
niet uitsluitend. Ook stukken uit de wetenschappelijke 
collecties van de UCLouvain krijgen een glansrol. De 
2.600 m² grote expositieruimte toont zowel specimen 
uit de natuurlijke historie, archeologische en etnografische 
voorwerpen als wetenschappelijke uitvindingen in een 

gebouw dat symbool staat voor de Belgische moderne 
architectuur. Het mag duidelijk zijn dat het Musée L geen 
gewoon museum is. Het is een plek waar uitwisseling en 
beleving, emotie en ontdekking hand in hand gaan.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

www. MuseeL.be

Open van dinsdag tot vrijdag van 9u30 tot 17u, weekends 
en feestdagen van 11u tot 17u. 3de donderdag van de 
maand, ‘s avonds tot 22u. Gesloten op maandag, 21 juli, 15 
augustus, 25 december en 1 januari.

8 € : Individuele toegang / 6 € : Senioren / 4 €: groepen 
van minimaal 10 personen / 3 €: 13-25 jaar, mensen met 
een handicap / 1,25 €: Artikel 27 / Gratis: 0-12 jaar, leraar 
/ 2 € : Mediaguide.
Bezoek: € 6,00 per leerling voor een actief bezoek (1u30) 
(min. 12 leerlingen, ingang museum inbegrepen)
10,00 € per student voor een workshopbezoek (3u) (min. 
12 studenten, ingang museum inbegrepen)Place des Sciences, 3

1348 Louvain-la-Neuve
Tél. +32(0)10/47.48.41 / info@museel.be

Musée L
Louvain-la-Neuve

-50%  
op de  

toegangsprijs

-50%  
op de  

toegangsprijs
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U heeft voor uw les de beschikking over 20 ha van 
ons domein, en zijn 6 plaatsen om te bezoeken: het 

Museum (1), het Panorama (2), de Leuw van Waterloo (3), 
ons animatiebivak (4), de hoeve van Hougoumont (5) en 
niet te vergeten onze restaurants (6)!

DE 6 ATTRACTIES VAN HET 
DOMEIN
In ons Ondergronds Museum (1) leren kinderen de 
geschiedenis van de slag kennen dankzij talrijke interactieve 
apparaten.
Na de reuzenmaquette en zijn 10.000 personages gaat het 
bezoek verder in de grote galerij met 70 uniformen en 
met de film van Gérard Corbiau die in de 4D-bioscoop 
wordt vertoond.

U heeft ook toegang tot het gigantische Panorama van 
1912 (2).
Het meest indrukwekkend is misschien wel het 
adembenemende uitzicht vanaf de top van de beroemde 
de Leuw van Waterloo (3).
In de tuinen van de Leuw ligt het bivak van 1815 (4). 
Soldaten in wapens en uniformen vuren hun geweren en 
kanonnen af!
U kunt uw bezoek ook uitbreiden naar de hoeve van 
Hougoumont (5), waar op 18 juni 1815 de verschrikkelijke 
gevechten plaatsvonden en die worden verteld in een 
originele multimedia-installatie.
Het bezoek van het domein kan alleen of met een door 
ons geselecteerde gespecialiseerde gids van de slag.
Ideaal voor een klassenuitje van een halve of een 

hele dag, onze twee restaurants (6) of onze speciale 
schoolsnackrooms verwelkomen u voor een gezellige 
pauze.

ELKE KLAS IS UNIEK
Neem contact op met onze onderwijsafdeling voor een 
persoonlijk aanbod. school@waterloo1815. be

www.waterloo1815.be

7 dagen per week geopend 
April - juni: 9.30 - 18.30 uur
Juli - augustus: 9.30 - 19.30 uur
September - oktober: 10.00 - 18.30 uur
November - maart: 10.00 - 17.30 uur

Volwassenen: € 19,5 / € 23 - Studenten / Senioren: € 17,5 
/ € 23 - Kinderen (10-17 jaar): € 9,75 / € 11,50
Kinderen tot 10 jaar: gratis
Schoolgroepen: 7 / 8 € per leerling

Route du Lion 1815, 1420 Braine-l’Alleud
Téléphone 02 385 19 12

Mail : school@waterloo1815.be

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen.  Behalve 

juli/augustus en evenementen

Braine-l'Alleud

Op het domein van de slag bij Waterloo, 
(her)leeft de geschiedenis!



Een origineel en interactief 
museum!

Midden in het prachtige Solvaypark ligt het museum 
van de Stichting Folon. In een oude kasteelhoeve, 
opent Folon voor ons het boek van zijn leven. Al 
bladerend ontdek je er de vele facetten van zijn kunst 
en zijn universum: aquarellen, zeefdrukken, gravures, 
affiches, bewerkte objecten, glasramen, sculpturen, ,.. 
Het levendige parcours (films, muziek, optische effecten) 
en de kleurige, poëtische wereld van Folon maken het 
tot een unieke plek om zijn kunst en zijn thema’s (milieu, 
mensenrechten...) te ontdekken, in een door hemzelf 
ontworpen decor dat zowel volwassenen als kinderen 
aanspreekt. Je komt binnen in een reusachtig boek, 
wandelt in het hoofd van de Blauwe Man, verdwaalt in 
het spiegelspel, dringt binnen in de geheimen van het 
kunstenaarsatelier en beëindigt het parcours onder een 
myriade van sterren. 
De educatieve dienst biedt een brede waaier artistieke & 
wetenschappelijke workshops aan, gecombineerd met een 
interactief bezoek aan het museum. Er wordt o.a. gewerkt 
rond de thema’s vrijheid, milieu, humanisme en illustratie. 
Creativiteit wordt gestimuleerd via een aquarel-initiatie. 
De pedagogische activiteiten zijn ontwikkeld voor kinderen 
en jongeren vanaf de eerste kleuterklas tot en met het 
zesde middelbaar.
Er zijn pedagogische (multidisciplinaire) dossiers 
beschikbaar om de klas voor te bereiden op een thematisch 
bezoek rond kinderrechten en milieu aan het museum.

Daarnaast biedt de pedagogische dienst twee 
specifieke programma’s aan:
-  Reverso - bezoek/workshop met taalbad: Frans/Engels 
/Nederlands /Duits
-  Access Art - voor leerlingen van het kunstonderwijs
Meer info over het aanbod op aanvraag via: 
info@fondationfolon.be

Fondation Folon
Terhulpen

www.fondationfolon.be

Op maandag gesloten
Van dinsdag tot vrijdag, van 9u00 tot 17u00
Zaterdag en zondag van 10u00 tot 18u00

Toegang tot het museum:  
4€/kind; gratis voor leerkrachten
Begeleidingspakket: 80€ per groep  
van maximaal 27 studenten.
Duur: 1u30

Drève de la Ramée, 6A 1310 – Terhulpen 
Tél. : 02/653.34.56

info@fondationfolon.be

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

www.nbbmuseum.be

Open van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur

Gratis toegang
Rondleidingen van een uur, verplicht reserveren
via de website www.nbbmuseum.be
Audiogidsen voor individuele bezoekers

Warmoesberg 57 – 1000 Brussel
Tél. 02 221 22 06 / museum@nbb.be 

H et Museum van de Nationale Bank van België, 
gevestigd in een voormalig 19e-eeuws bankgebouw 

op een boogscheut van het station Brussel-Centraal, biedt 
rondleidingen op maat, aangepast aan het niveau en de 
mogelijkheden van uw leerlingen! Dompel jezelf onder 
in de geschiedenis van het geld, leer over de evolutie van 
onze betaalmiddelen en ontdek de verschillende taken 
van een centrale bank. Het museum biedt verschillende 
mogelijkheden. Wens je graag een combinatie van 
de verschillende thema’s of enkel het historische of 
economische aspect? Geen enkel probleem!
De gids ondersteunt zijn/haar bezoek via multimediatools, 
zoals video’s en een interactieve quiz, om bepaalde 
concepten beter te verwerken. Test op die manier je kennis 
van het eurosysteem, maak kennis met het prudentieel 
toezicht en beheer zelf het inflatieniveau. Bereid je je 

bezoek aan ons museum graag voor in de klas, of hou je 
graag een nabespreking? Het museum voorziet educatief 
materiaal voor zowel lager als middelbaar onderwijs en 
verschillende spelletjes, knutselactiviteiten en video’s over 
economische concepten en over de taken van de Nationale 
Bank en haar rol in het eurosysteem. Allemaal gratis te 
raadplegen op onze website (www.nbbmuseum.be)!
Een rondleiding kan gratis worden aangevraagd voor 
groepen vanaf 10 personen. Een geleid bezoek duurt 
ongeveer 1 uur. Reserveren kan via het online formulier 
(Bereid je bezoek voor - Scholen | NBB Museum). Een vrij 
bezoek zonder gids behoort ook tot de mogelijkheden. 
Laat je leerlingen het museum zelf ontdekken aan de hand 
van onze thematische bezoekersboekjes of een audiogids. 
Ook hier vragen we om het bezoek op voorhand te 
reserveren.

Museum van de Nationale  
Bank van België

Brussel
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www.legodiscoverycentre.be
Meer info op:

Docks Bruxsel
Lambermontlaan 1, 1000 Brussel 

info.brussels@legodiscoverycentre.com

Stap in het ultieme LEGO® 
avontuur!
Welkom bij het LEGO Discovery Centre, een plek waar 
de fantasie geen grenzen kent! Deze indoor attractie 
is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 2 tot 10 jaar. 
Kom en ontdek hoe LEGO stenen op een leuke en 
educatieve manier gebruikt kunnen worden tijdens een 
schoolreisje met jouw school!

12 activiteitenzones
Reis door een levensgrote LEGO wereld aan boord van 
de Imagination Express, verken de iconische gebouwen 
van Brussel en een fantasiewereld in MINI World, speel 
met meer dan 2 miljoen LEGO stenen, ga op ruimte 
missie met je eigen ruimteschip, bekijk exclusieve 4D 
LEGO films in onze bioscoop, neem deel aan een 
van onze workshops onder leiding van ons team van 
Master Model Builders en nog veel meer! Het speel- en 
ontdekkingscentrum dompelt je onder in een wereld 
vol avontuur!

LEGO® Discovery  
Centre Brussels

Bruxelles

Profiteer van onze 
exclusieve aanbieding voor 
scholen:
Lage prijs: €9,5/pp (van toepassing tot 
30/06/2023)
Een gratis begeleidende volwassene/leraar 
per groep van 10 leerlingen

Info en reservatie:
www.legodiscoverycentre.be
Voor groepen van meer dan 60 personen, 
contacteer ons via info.brussels@
legodiscoverycentre.com

E40

A4

E429

E40

1. Lego® Discovery Centre Brussels
2. Coddy
3. Betovering.be
4. Choco-Story Brussels 
5. BELvue museum
6. Koninklijk Legermuseum
7. Autoworld Museum

8. Planetarium
9. Train World, 
10. Mini-Europe
11. Design Museum Brussels
12. KOEZIO
13. Atomium
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Brussel Hoofdstad
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(Her)ontdek de stad op een originele 
manier, samen met je leerlingen! 
Coddy’s Urban Escape Games laten je, met behulp van 
je smartphones, al spelenderwijs een stad bezoeken! De 
mobiele applicatie leidt de leerlingen doorheen de stad, 
langs verschillende bezienswaardigheden waar de raadsels 
op hen wachten! Beantwoord alle vragen binnen de tijd 
om in je missie te kunnen volbrengen!
Train je talen, oefen je lessen Frans of geschiedenis met 
onze scenario’s of verbeter je aardrijkskunde terwijl je 
door de straten van de binnenstad loopt! Op zoek naar 
een leuke, originele, ludieke en zelfs educatieve schoolreis? 
Kies dan voor een stedelijk avontuur met Coddy!

Praktische informatie:
- De Coddy-spellen worden gespeeld in teams van 2 tot 
6 personen, vanaf 8 jaar.
- Elke speler van een team speelt rechtstreeks op zijn eigen 
smartphone (min. 1 smartphone per team).
- Een lijst met beschikbare steden en scenario’s vindt je 
op onze website.
- Onze spellen zijn beschikbaar in verschillende talen (FR, 
NL, EN, ES, IT)
- Vanaf 7€ excl. BTW pp.

Contact
Voor de organisatie van je schooluitstap, neem contact op 
met events@coddygames.com
Onze account manager zal al je vragen beantwoorden!

B etovering.be is een geweldig middeleeuws fantasie-
avonturenspel dat voor iedereen toegankelijk is in 

het hart van het eerste stadsbos van Brussel!
Met behulp van een kaart en een perkament volg je paden 
vol valkuilen en uitdagingen die je moet overwinnen om je 
queeste te volbrengen. Je wordt geholpen en uitgedaagd 
door charismatische, raadselachtige en excentrieke 
personages, gespeeld door een team van energieke en 
getalenteerde Anim’Actors.
De kern van het avontuur: samenwerking. Er is maar 
één manier om te slagen... dat is samen, in een geest van 
solidariteit en welwillendheid.
Op het ritme van de verschillende hoogtepunten van 
het schooljaar verwelkomen wij u en uw leerlingen om 
onvergetelijke momenten te delen in het gezelschap van 
betoverende heksen en dappere ridders.
En natuurlijk komt u aan het einde van het schooljaar, 
gedurende de hele maand juni, ontspannen met een puur 

recreatieve en feestelijke buitenactiviteit! Je kunt er ook 
als gezin van genieten om een middagje weg te zijn van de 
tijd en het dagelijkse leven of om een verjaardag te vieren.
Als optie voor de meer moedigen: het boomklimmen 
optie, toegankelijk vanaf 1m50 met opgeheven armen 
(vanaf 8 jaar)

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon = 1 gratis spel  
voor 6 personen (alleen digitale coupons)

www.coddygames.com

Openingstijden: 7 op 7, 24 uur per dag zijn onze spelletjes 
beschikbaar.

Budget: Vanaf 7€ excl. BTW per persoon. Voor een offerte 
op maat, contacteer events@coddygames.com

Kalio Tech SRL
Brussels, Belgium

hello@coddygames.com

Coddy Betovering.be
Brussel Neder-Over-Heembeek

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon = Gratis toegang voor 
2 personen tot het Betovering avontuur 

(exclusief het boomklimmen). 

www.betovering.be

Elk weekend geopend van half april tot begin november 
+ specifieke openingsdata voor scholen en tijdens 
schoolvakanties te ontdekken op onze website  
www.betovering.be

Schoolgroepen: 12,50€/toegang, +5,50€/pers. voor het 
boomklimmen optie Individueel: 14€/toegang, +5,50/pers. 
voor het boomklimmen optie

420 Trassersweg 
1120 Neder-Over-Heembeek 

 | info@betovering.be  

-50%  
op de  

toegangsprijs

-50%  
op de  

toegangsprijs
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E en niet te missen museum voor chocoladeliefhebbers!
Neem een duik in de wereld van cacao en chocolade, 

doorkruis een Maya tempel daar waar de cacaobonen 
5000 jaar geleden werden geconsumeerd, stap aan boord 
van de boot van Cortez die deze bonen meebracht naar 

Europa; ontdek hoe de chocolade werd verbruikt aan het 
Franse Hof in de 17de eeuw en daarna hoe een praline 
werd vervaardigd in het begin van de 20ste eeuw in België.
De cultuur van cacao en haar transformatie zullen geen 
geheimen meer hebben voor u. Demonstratie, degustatie 
en audiogids zijn inbegrepen in het bezoek.

www.choco-story-brussels.be

Elke dag open van 10U tot 18U (laatste Ingang om 17U) 

Schoolgroepen : (0-11 jaar) 6.00 € / kind ; (12-26 jaar) 
8.00 € / kind ; volwassene :  9.50 € / persoon
2 begeleiders gratis per groep van 20.
Gids : 90.00 € / Gids (enkel op reservatie)

Stoofstraat, 41 - 1000 Brussel
TEL : 02/514 20 48 ou 0488 / 29 15 44

info@choco-story-brussels.be

Choco-Story Brussels  

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

Brussel

Geschiedenis en democratie 
beleven 
Het BELvue wil iedereen, maar vooral jongeren, 
onderdompelen in het verleden, het heden en de toekomst 
van de Belgische samenleving. Wat is democratie? Hoe 
werkt de maatschappij? Waarom is met elkaar debatteren 
belangrijk? En hoe kan dat met respect voor andere 
meningen? Ons educatief team werkte een breed aanbod 
uit. 

Durven denken 
Justitie of democratie, financiële educatie of inclusiviteit… 
Rond deze en andere onderwerpen voorzien we 
educatieve en interactieve activiteiten en materialen 
voor scholen, leerkrachten en alle mogelijke andere of 

bijzondere onderwijsprofessionals. De rode draad: doen 
nadenken. 
Ons aanbod voor onderwijs houdt altijd rekening met 
de eindtermen. 

Een ruime keuze 
Voor onze educatieve en interactieve activiteiten 
verkennen we uiteenlopende werkvormen: workshops, 
doe-tentoonstelling, museumbezoek met of zonder gids. 
Ook online tools, talloze documenten, pedagogische 
dossiers, uitleenmaterialen behoren tot de mogelijkheden. 
Nood aan ondersteuning? Dan zijn er onze vormingen 
voor (toekomstige) leerkrachten. 

www.belvue.be

Maandag voor groepen mits reservatie
Dinsdag tot vrijdag: 9u30-17u
Juli en augustus: 9u30-17u
Weekend, korte schoolvakanties en feestdagen: 11u-19u.
Gesloten op 1/01 en 25/12.

Standard: 10 € 
Groepen, senioren: 8 €
18-25 jaar, werkzoekenden & personen met een 
handicap: 5 €
-18 jaar & leerkrachten: gratis   

Paleizenplein, 7 - 1000 Brussel 
Tel. : +32-(0)2-500 45 54  

info@belvue.be

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen

BELvue museum
Brussel

-50%  
op de  

toegangsprijs
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B eleef 1000 jaar militaire geschiedenis in hartje 
Brussel, van middeleeuwse wapens en harnassen 

tot het F-16 gevechtsvliegtuig! Leer alles over de eerste 
en tweede wereldoorlog in onze prachtige permanente 
expo’s, bewonder meer dan 100 vliegtuigen in onze 
Luchtvaarthal en ontdek het unieke panorama op Brussel 
vanop de Triomfboog in het Jubelpark! 

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

www.legermuseum.be

Openingstijden 
Dinsdag tot zondag, 9:00-17:00
Gesloten op 01/01, 01/05, 01/11, 25/12

https://legermuseum.be/nl/plan-uw-bezoek/tarieven

Jubelpark 3 – 1000 Brussel
Onthaal: 02/ 737 78 33 – Educatieve Dienst: 02/ 737 78 07

sandrine.place@whi.be - reservatie@warheritage.be

Koninklijk Legermuseum
Brussel

A utoworld, het nationale automuseum is gelegen in 
De Europese wijk . Het is ondergebracht in het 

prachtige  historisch gebouw van het Jubelpark dat werd 
gebouwd naar aanleiding van de 50e verjaardag van België.

    Meer dan 300 voertuigen van 1896 tot op heden worden 
er permanent tentoongesteld.

    In het museum zijn ook tal van themazones ingericht, 
waaronder:‘Sport & Competition’,‘Design Story’, Belgium 
at Autoworld en recent ook een Tintin-zone waar je 
verschillende wagens uit het stripverhaal van Hergé aan 
bod komen.  

    Het museum biedt ook een zeer leuke audiogids. . De 
bezoekers kunnen zelf kiezen waar ze iets over willen 
horen en per zone worden verschillende aspecten en een 
paar bijzondere auto’s uitgelicht. Het gebruik hiervan is 
inbegrepen in de toegangsprijs.

    Naast de vaste collectie organiseert Autoworld ook heel 
wat grote en kleinere tijdelijke thema- tentoonstellingen. 
Raadpleeg hiervoor de expokalender op de website www. 
autoworld.be 

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

www.autoworld.be

Maandag tot vrijdag van 10u00 tot 17u00
Zaterdag en zondag : 10u00 tot 18u00

Volwassen 15 € / Volwassen groep > 15 pers 11 € 
Senioren 13 € / Studenten 11 €  
Kinderen van 6 tot 12 jaar 7 €
Kinderen < 5 jaar gratis
Audiogids inbegrepen 

Jubelpark 11 1000 Brussel België 
Tel : 02/736.41.65 • Fax : 02/736.51.36  

info@autoworld.be

Autoworld  
Museum

Brussel

-50%  
op de  

toegangsprijs
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www.trainworld.be

Van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur. 

5 euro per leeling
gratis voor leerkrachten en begeleiders*
*raadpleeg de voorwaarden op onze site

Prinses Elisabethplein 5
1030 Schaerbeek 

02 224 75 88 / scholen@trainworld.be

I n Train World maak je gebruik van al jouw zintuigen 
om de verschillende facetten van de spoorwegen te 

ontdekken.
Je beleeft er de wereld van de treinen van vroeger, nu en 
morgen. Je wandelt tussen locomotieven, neemt plaats in 
treinen van 100 jaar oud, bezoekt een spoorweghuisje en 
loopt over een echte spoorwegbrug. Je ervaart zelfs hoe 
het voelt om een trein te besturen.
Met de klas naar Train World !
Stap in samen met je leerlingen genieten van een 
spannende ontdekkingstocht tussen de treinen.
Train World biedt rondleidingen maar ook gratis 
educatieve pakketten op maat van jouw leerlingen  aan,  
van kleuteronderwijs tot secundair onderwijs. Ons 
schoolaanbod helpt je om de rijkdom van Train World te 
ontdekken. Met dit lesmateriaal kan je zelf aan de slag in 
de klas en in het museum.
Onze educatieve pakketten:
“Op zoek naar  tjoek tjoek”: 3e kleuterklas (5 – 6 jarigen)

“In een klein stationnetje”: 1e graad van het lager onderwijs
“Op het juiste spoor”: 2e en 3e graad van het lager 
onderwijs
“Dat loopt als een trein 1: Kruip in de huid van…”: 1e 
graad ASO van het secundair onderwijs
“Dat loopt als een trein 2: Test jezelf!” : 2e en 3e  graad 
van het secundair onderwijs ASO/ TSO/ BSO
Aangepaste gidsbeuren
Train World heeft een team van gekwalificeerde gidsen 
die rondleidingen op maat kunnen aanbieden. 
SchoolWorkshops 
De SchoolWorkshops van Train World zijn een creatief en 
muzisch aanbod voor de tweede en derde graad van het 
lager onderwijs. Elke workshop gaat door in Train World 
en wordt vooraf gegaan door ofwel een gegidst bezoek 
ofwel een vrij bezoek. Workshop “Op het juiste spoor” 
of Workshop “De reis van de muzikale trein”.
Bezoek www.trainworld.be/voor-scholen voor alle 
informatie en het lesmateriaal.

Train World,  
een reis door de tijd

Brussel

Het Heelal in het hart  
van de klas !
Beleef een compleet nieuwe ervaring in het Planetarium. 
Reis mee tussen de planeten, scheer over het oppervlak 
van Mars en slalom tussen de ringen van Saturnus. En 
daar stopt het nog niet. Hier kun je zelfs de grenzen van 
ons zonnestelsel of de Melkweg overschrijden. Verken de 
verste verten van het universum en ontsluier mee de 
geheimen van het heelal.
Na een bezoek aan het Planetarium bekijk je de hemel 
met heel andere ogen! Uurrooster films:

Schoolperiode :
Maandag / Dinsdag /Donderdag / Vrijdag om 16u
Woensdag om 14u, 15u en 16u
Zaterdagen en zondagen / Feestdagen 
Tijdens de schoolvakanties: raadpleeg het gedetailleerde 
uurrooster op www.planetarium.be
om 10.30u (film speciaal voor de allerkleinsten), 11.30u, 
12.30u, 14u, 15u en 16u
Lessen : enkel voor scholen en na reservatie via
resplan@planetarium.be of per telefoon.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

www.planetarium.be

Het Planetariumis gesloten op 24, 25  
en 31 december 2023 en op 1 januari 2024.

Volwassenen: € 8,00
Kinderen/Studenten/60+: € 6,00
Scholengroepen: € 5,00 per deelnemer. (1 leerkracht 
gratis per 15 leerlingen)

Boechoutlaan 10 – 1020 BRUSSEL
Tél. 02.47.47.050 

Planetarium
Brussel
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S tuur uw leerlingen op ontdekkingsreis langs de 
mooiste gebouwen van de Europese Unie. Deze 

reis is een ideale aanvulling op de lessen aardrijkskunde, 
geschiedenis, talen, cultuur, ...
Mini-Europe is een park waarin alle wonderen van 
Europa in miniatuurformaat worden tentoongesteld. 
Bonsai’s, bloemenperkjes en dwergbomen, vormen 
het perfecte decor voor de 350 monumenten die tot 
in de kleinste details werden nagemaakt op schaal 
1/25. Duizenden levensechte figuurtjes en animaties! 
Ontsteek de uitbarsting van de Vesuvius of zie de Ariane-
raket opstijgen. De twee uur durende vermakelijke 
en leerzame wandeling, laat u de 27 deelstaten van 
de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (her)
ontdekken met hun historische, architecturale en 
culturele rijkdommen.

DE PEDAGOGISCHE 
PROGRAMMA’S 
1. Een geleid bezoek (duur: 2u, alle leeftijden)* 
In het Nederlands of in een andere taal. Tijdens een 
geleide reis doorheen Mini-Europe vertelt de gids 
vrijuit over de steden en monumenten die belangrijk 

zijn geweest in de geschiedenis van het huidige Europa. 
Opgefleurd met anekdotes, wordt het bezoek meer 
dan de moeite waard.
2. De Europ-oly (duur: 2u, 10 tot 14 jaar)* 
Max 2 groepen van 25 leerlingen tegelijkertijd. Ontdek 
alle facetten van de Europese Unie (de voordelen, de 
redenen van de uitbreiding, de euro, de instellingen, enz.) 
al zoekend in het park. Dit interactief spel, in handen 
van een animator, speelt zich af in het park.
3. Europa voor de allerkleinsten (duur: 2u, 3 tot 
6 jaar)*
Een gids neemt de kinderen mee op een 
ontdekkingstocht door het park, aangepast aan hun 
jonge leeftijd. Een speelse reis verteld aan de kinderen 
en doorspekt met talrijke animaties.

HET PEDAGOGISCH 
MATERIAAL
• Een leerkrachtendossier* 
• Een catalogus per leraar met de meest interessante 
details (speciaal deel van 10 pagina’s over de inzet van 
de Europese Unie). 

• Een werkboekje* voor de leerlingen. 
• Een verhaal* bestemd voor de allerkleinsten 
(kleuterschool). Samen met de schildpad, op zoek 
naar zijn huisje, doorkruisen jullie verschillende 
landen van Europa en al hun bekende monumenten 
op een speelse en ludieke wijze (dans, enz.)
* mag uitgeprint worden en is beschikbaar op www.
minieurope.eu in de rubriek “Documenten”.

OM U ZO GOED MOGELIJK 
TE ONTVANGEN
• Een gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer of de auto. 

• Een grote parking voor bussen. 
• Een picknick ruimte. 
• Verkorte tarieven voor scholen en interessante 
combinatiemogelijkheden om uw dag te vullen.

www.minieurope.eu 

Seizoen 2023: van 11/03/2023 tot 07/01/2024
 www.minieurope.eu

Kinderen (< 12 jaar): 13,50 € / Volwassenen: 19,00 
€ / Kleutergroepen: 6,90 € / Schoolgroepen: 8,90 € 
/ Volwassenengroepen: 15,50 € / Seniorengroepen: 
14,00

Bruparck 1020 Brussel  
Tel  +32 2 474.13.13 / Fax +32 2 478.26.75

Email: info@minieurope.eu

Uw voordeel 

 :

Verkennerscoupon = gratis toegang 
voor 1 persoon. Buiten de schoolgroep 

Mini-Europe
Brussel



50

B
ru

ss
el

 H
oo

fd
st

ad
 /

 P
ed

ag
og

is
ch

 a
an

bo
d

H et Design Museum Brussels, ontstaan na de 
aankoop van een privécollectie door het Atomium, 

is toegewijd aan design en zijn geschiedenis. De collectie 
van het museum, the Plastic Design Collection, omvat 
het landschap van plastic in de designwereld van de 
jaren 1950 tot vandaag. Naast deze collectie opende 
het museum belgisch design belge, een permanente 
tentoonstellingsruimte gewijd aan Belgisch design en 
zijn belangrijkste figuren en stromingen sinds meer dan 
100 jaar. Het Design Museum Brussels verkent eveneens 
andere thema’s binnen design, namelijk: de impact ervan 
op de maatschappij en ons dagelijks leven door middel van 
een historische, sociale, culturele en politieke benadering 
van design en de belangrijkste stromingen.

Educatief en mediatie-aanbod:
We bieden, op afspraak, aangepaste rondleidingen voor 
scholen (lager en middelbaar) en creatieve workshops 
(6-14 jaar) aan. Tijdens de rondleidingen kunnen de 
leerlingen op een leerzame en leuke manier kennismaken 

met de tentoonstellingen van het museum. De creatieve 
workshops nodigen de leerlingen uit om design te 
ontdekken op een zintuiglijke en educatieve manier, met 
behulp van sensoriele en experimentele spelletjes, als ook 
historische en technische vragen komen aan bod. 
Onze workshops: De 5 w-vragen voor design (1ste tot 
en met 6e leerjaar, basisschool), Materialen, vormen en 
kleuren (1ste tot en met 4e leerjaar, basisschool), Design 
(plast-tic/-tisch) in vragen (5de leerjaar basisschool tot en 
met 2de middelbaar).
Een pedagogisch dossier is beschikbaar op onze website 
in de rubriek Onderwijs-Documenten.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

designmuseum.brussels

Elke dag van 11u. tot 19u. (Bekijk het op onze 
website)

Leerkracht : € 8 / € 6 • Student : € 8 / € 6
Tiener (12-18) : € 4 / € 3
Kind (0-11) : gratis
Tarief Workshop (2u): € 140/groep (max. 20 lln., 
reken € 5 meer per lerares/leraar)

Belgiëplein 1, 1020 Brussel
02 699 49 29 – www.designmuseum.brussels

Reservatie & informatie: info@designmuseum.brussels / 
02 669 49 21. Bereikbaarheid: metrostation Heizel (lijn 6) 

& Tram 7 (Heizel)

Design Museum Brussels
Brussel

Het multi activiteitenpark 
indoor 
Een unieke locatie om de cohesie binnen een groep te 
vergroten!
Wil je samen een uniek moment beleven, de teamspirit 
aanwakkeren, je studenten of collega’s samenbrengen? 
Zoek je een ruimte met avontuurlijke en ontspannende 
activiteiten voor jong en oud? 
Ontdek al onze activiteiten :
Elite Agents missie: 4 districten om in team te 
doorlopen. Een intens avontuur voor zowel het lichaam 
als de geest. Met als laatste district een hoogteparcours 
op 12 meter hoogte! De garantie voor een sterke 
ervaring samen die zowel actie als emotie combineert 
in alle veiligheid. Toegankelijk voor iedereen, ook wie niet 
sportief is! Het allerbelangrijkste: samenwerken als team.
Om uw veiligheid te garanderen, hier de toelatingsvoorwaarden : 
Meerderjarige verantwoordelijke aanwezig in het park 
voor de -14 jarigen (niet noodzakelijk om deel te nemen 
aan activiteit)
Minimum 1m40 groot zijn
Geen hartproblemen hebben
Niet claustrofobisch zijn of hoogtevrees hebben
Verboden voor zwangere vrouwen
Karaoke Club: een premium karaoke ruimte volledig 
gedecoreerd in thema en 100% geprivatiseerd voor 
waanzinnige momenten! Een muzieklijst met 35.000 nummers 
in alle stijlen. VIP bar-service: drankjes, cocktails en tapas.
Wacht niet meer en ga op avontuur in KOEZIO!

www.koezio.co

Openingsuren: geopend van maandag tot zondag, kijk op 
onze website voor de openingstijden.

Mission Agents d’Elite: 22 €/volwassene & student 
(speciaal tarief voor leraren en studenten).
Karaoke: 150 euro/kamer.

Lambermontlaan 1, 1000 Brussel
02 319 54 53

KOEZIO

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
2 gratis tickets voor de missie van de 

Elite Agents (behalve op zaterdag)

Brussel



51

B
ru

ssel H
oofdstad / P

edagogisch
 aan

bod

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

Brussel

HET SYMBOOL VAN BELGIË 
EN BRUSSEL.
Het Atomium werd ontworpen en gebouwd voor de 
Wereldtentoonstelling van Brussel in 1958 en houdt het 
midden tussen beeldhouwkunst en architectuur. Het was 
het belangrijkste paviljoen en tevens zinnebeeld van Expo 
58. De constructie stelt een elementair ijzerkristal voor 
dat een 165 miljard keer werd vergroot, en is met haar 
unieke silhouet in de loop der jaren uitgegroeid tot het 
symbool van Brussel en België. Het Atomium, vindt zichzelf 
voortdurend opnieuw uit en verrast zijn bezoekers met 
tentoonstellingen en activiteiten, waardoor het jaar na jaar 
zijn plaats in het kransje van bezienswaardigheden in de 
hoofdstad van Europa behoudt. Het Belgische icoon biedt 
vanbinnen een panoramisch uitzicht en een surrealistische 
wandeling door verrassende ruimtes en volumes die op 
zichzelf al een omweg verdienen.

EXPO 58
Expo 58, gegrift in ons collectief geheugen als een 
bevoorrechte gebeurtenis, vertelt het verhaal van meer 
dan 60 jaar geschiedenis van een paviljoen dat het symbool 
is geworden van Brussel en België. De geschiedenis van het 
Atomium komt uitgebreid aan bod. Een tweede luik vertelt 
het verhaal van het verval op het einde van de jaren ‘90 
voor de renovatie en haar tweede leven sinds 2006. Men 
kan ook in de permanente tentoonstelling een schaalmodel 
van de Expo 58 site bewonderen. Dit unieke model werd 
door Etienne Tollenaere gemaakt ter ondersteuning van het 
Atomium. Als iedereen Expo 58 van foto’s en video’s kent, 
soms zelfs in kleur, gaat het om een unieke 3D-weergave 
van de site van de wereldtentoonstelling die in België 
plaatsvond in 1958.

DE MAGIE VAN DE 
ARCHITECTUUR, DE 
GENEUGTEN VAN DE 
CULTUUR.
Naast haar indrukwekkende architectuur en erfgoedwaarde, 
is het Atomium bovendien ook een plaats van cultuur. 
Op dit moment nodigt het Atomium met «Restart» 

bezoekers uit om deze digitale ervaring te ontdekken, die 
hen onderdompelt in klank en licht. Het visuele en auditief 
poëtische parcours nodigt uit tot een hypnotische ervaring 

die de schijnbare tegenstelling tussen dit metalen gebouw 
van Expo 58, symbool van vooruitgang en wetenschap, en 
introspectie wegneemt. Het bezoek eindigt met de winkel 
van het Atomium, die vol staat met souvenirs en originele 
geschenken.
Het ticket voor het Atomium biedt ook 
automatisch toegang tot het Design Museum 
Brussels dat zich 150 m verderop bevindt.

Atomium

 www.atomium.be 

Elke dag van 10u. tot 18u

Tarieven (individueel/groep 20 p.):
Leraar : € 11 / € 9
Tiener (>115cm - 17) : € 8,50 / € 6,50
Student : € 8,50 / € 6,50
Kind (<115 cm) : gratis

Atomiumsquare, 1020 Brussel
02 475 47 75 – www.atomium.be

Reservatie & informatie: info@atomium.be 
Bereikbaarheid: metrostation Heizel (lijn 6)

& Tram 7 (Heizel)



provincie henegouwen
1. Le MILL
2. Archéosite® en Museum  

van Aubechies – Beloeil
3. Bois-du-Luc
4. Le Bois du Cazier
5. Meren van l’Eau d’Heure
6. SPARKOH !
7. Historisch Centrumkanaal
8. Kabellift
9. Ontspanning Centrum van Claire-Fontaine

10. Mundaneum
11. Maison Van Gogh
12. Het Belfort van Bergen
13. Artotheek
14. Mons Memorial Museum
15. Het « Doudoumuseum »
16. Silex’s
17. Internationaal Museum van het Carnaval en 

het Masker
18. Espace Gallo-Romain
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H et Museum Idel Ianchelevici (MILL), gehuisvest in het 
voormalig gerechtsgebouw van de stad, getuigt van 

de culturele geschiedenis van La Louvière, wiens artistieke 
collectie het beheert.
De permanente tentoonstelling promoot het werk van de 
beeldhouwer en tekenaar Idel Ianchelevici, en daarnaast 
loopt een programma van multidisciplinaire tijdelijke 
tentoonstellingen .
De creatieve workshops rond de vaste collectie laten een 
specifieke benadering van Ianchelevici’s beeldhouwkunst en 
zijn gebruikte technieken toe.
Beschikbare workshops: boetseren in klei - bas-reliëf in klei - 
bas-reliëf in gips - boetseren en gieten in gips - metaalgieten 
- ‘taille direct’ (rechtstreeks kappen).
Er zijn zoveel mogelijkheden om de gebruikte materialen 
en gereedschappen tijdens het interactieve bezoek in het 
museum te verkennen.

Het kind wordt leerling-beeldhouwer voor de duur van 
een activiteit en keert terug naar school met zijn creatie! 
Ook maakt het programma van multidisciplinaire tijdelijke 
tentoonstellingen het publiek vertrouwd met de artistieke 
benaderingen van gisteren en vandaag. 
De workshops hieromtrent zijn ontwikkeld in functie van 
de behandelde technieken en thema’s die te zien zijn in het 
museum: tekenen, schilderen, … en zoveel meer!

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 

www.lemill.be

Openingstijden: dinsdag > vrijdag: 11 uur > 17 uur en in 
het weekend: 14 uur > 18 uur.
Schoolgroepen: toegankelijk op weekdagen na 
reservatie van 8u30 tot 16u30.

Prijs: 3 € per kind (behalve voor «Alchemie van het 
metaal»: 5€). Gratis voor begeleiders.
Duur (bezoek + workshop): 2u (behalve «Alchemie van 
het metaal»: 3u). Max. 25 kinderen / groep

Place communale 21 - 7100 La Louvière
064 28 25 30 
edu@lemill.be

Le MILL
La Louvière
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La Louvière

Uniek Europees 
mijnwerkersdorp ! 
Gelegen in het hart van het Centrumbekken, wordt de site 
van Bois-du-Luc gekenmerkt door in zijn geheel bewaard 
gebleven mijnwerkersdorp, van de industriële gebouwen 
tot en met het schooltje, zonder het rusthuis, de kiosk, 
de werkmanshuisjes en de kerk te vergeten. 

Hoogstaande pedagogische activiteit! 
De site barst van gevarieerde onderwerpen zoals 
aardrijkskunde, geschiedenis en sociale wetenschappen, 
milieustudie aan de hand van de huisvesting, handel 
en immigratie. Pedagogische dossiers zijn in het Frans 
beschikbaar op www.mmdd.be Rondom de mijn (Lager/middelbaar, +/- 2 uur)

Beleef een interactief bezoek aan Bois-du-Luc. Onze 
animatoren vertellen geestdriftig de grote en kleine 
verhalen in verband met het harde werk en het dagelijks 
leven van de mijnwerkers tijdens een wandeling in de Saint- 
Emmanuelmijn, door de kijkwoning, de administratieve 
kantoren van de maatschappij en de bovengrondse ateliers.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen.

www.mmdd.be

Van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u (laatste 
vertrek om 15u) 
Week-ends en feestdagen: van 01/04 tot 30/09 van 
10u tot 18u (laatste vertek om 16u) 

Ingangsprijs : 3,50 €
Rondleiding van de mijnsite : 60 €

Rue Saint-Patrice, 2b - 7110 Houdeng-Aimeries
Tél : +32 64 28 20 00

E-mail : info@boisdulucmmdd.be

Museum voor Mijnbouw en Duurzame 
Ontwikkeling – Bois-du-Luc

Geschiedenis binnen 
handbereik
De Archéosite® en museum van Aubechies-Belœil, in 
een van de mooiste dorp van Wallonië gelegen, stelt 
de grootste samenstelling van reconstructies in België 
voor. Hij biedt u een meespelende reis van 5000 jaar in 
ons verleden aan. Die echte openluchtmuseum toont 
het leven van de bevolkingen in onze streken door 
reconstrueerde gebouwen. Dit wordt op basis van de 
verschillende lokale opgravingen uitgevoerd.
De Archéosite® stelt verscheidene bezoekmodules voor. 
Met de Prehistorie module, zult u de woonplaatsen van 
de Nieuwe Steentijd, Bronstijdperk en IJzertijd bezoeken. 
De Gallo-Romeinse module staat toe een tempel en 
een villa te ontdekken, maar ook een Necropool en 
een aak (platte bodemschip). Tenslotte, de Interpretatie 
Centrum van de Kultussen en Geloven in de Oudheid 
heft de sluier van de Noordse Gallische Godsdiensten 
op, vanaf de tweede IJzertijd tot de christelijke periode 
door middel van de Gallo-romeinse periode.
Bovendien, biedt de Archéosite® demonstraties 
aan. In kleine groepen, ontmoeten de leerlingen een 
ambachtslui die een oud gebaar oefent zoals het 
vuursteken of het vuursteen bewerken.
Ten slotte, tijdens workshoppen, mogen de deelnemers 
experimenteren: zoals een legionair manoeuvreren, tegen 
een gladiator vechten, prehistorische muziek spelen, net 
als in een grot schilderen, kleipotten bewerken, alsook 

opgraven in de huid van een archeoloog en romeinse 
schotels voorbereiden en zo voort.
En voor de kleinste bezoekers, word een specifieke 
kleuter dag door ons pedagogische team geschapen.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon = gratis toegang voor 
2 personen. Niet geldig op 24 & 25/06 et 19 & 20/08

Archéosite® en Museum  
van Aubechies – Beloeil

Aubechies

www.archeosite.be

Het hele jaar door: weekdagen van 9 tot 17 uur; 
zon- en feestdagen van 14 tot 18 uur. Juli en augustus: 
weekdagen van 9 tot 18 uur; zon- en feestdagen van 
14 tot 19 uur. Jaarlijkse sluiting van 23/12 tot en met 
7/01/24. Gesloten op zaterdag

Volwassenen 10,50 € - Kinderen 5 € - Onder de 4 jaar 
gratis - Schoolkinderen: zie website

1y, rue de l’Abbaye - 7972 Aubechies (Beloeil)
Tél. : 069 67 11 16 – Fax : 069 67 11 77

reservations@archeosite.be
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S tadscentra, opmerkelijk bouwkundig erfgoed, 
natuurgebieden en wandelpaden, musea.... Pays de 

Charleroi biedt tal van mogelijkheden voor groepsexcursies!

Musea
Het Fotografiemuseum bestaat uit drie ruimtes: een 
neogotisch karmelietenklooster, een moderne vleugel en een 
karmelietenpark. De permanente collectie en de tijdelijke 
tentoonstellingen tonen foto’s vanaf het prille begin van 
de fotokunst tot aan recente hedendaagse projecten. De 
Bois du Cazier, een oude kolenmijn en monument voor de 
geschiedenis van de mijnbouw, biedt een compleet museaal 

aanbod op het gebied van de steenkoolwinning, industrie en 
immigratie. Het terrein dat omgeven is door steenbergen die 
uitnodigen tot wandelingen in de natuur, herbergt bovendien 
het Glasmuseum, toonbeeld van een opmerkelijk ambacht 
met een prachtige collectie waarin de hele geschiedenis van 
de glaskunst wordt getoond, van hedendaagse creaties tot 
aan de oorsprong van deze techniek.
Het Museum voor Schone Kunsten toont werken, afkomstig 
uit collecties, die in chronologische volgorde de geschiedenis 
vertellen van de kunst in Wallonië, vanaf de 19e eeuw tot nu…
Het Wetenschappelijke Cultuurcentrum van de ULB toont 
de wetenschappelijke cultuur door middel van een ludieke en complete onderdompeling in een fascinerend universum 

van ervaringen.
BPS22, het kunstmuseum van de Provincie Henegouwen, 
toont werken van internationale hedendaagse kunstenaars. 
Tot en met juni 2023 vinden de tentoonstellingen van het 
museum vanwege verbouwingswerkzaamheden plaats op 
andere locaties. Het Maison de la Poterie brengt hulde aan 
de kunst van het pottenbakken van vroeger en nu.

Stads- en natuurwandelingen
Er zijn verschillende wandelingen mogelijk in het 
stadscentrum onder begeleiding van een gids: Art nouveau, 
Art deco, Street Art, geschiedenis… Voor de sportievelingen 
is de Boucle noire een must! Deze extra lus van 22 km bij 
de GR 412 trekt steeds meer wandelaars en leidt over de 
toppen van de steenbergen waar men kan genieten van 
het bijzondere uitzicht op het postindustriële landschap van 
Charleroi (er is ook een kleine lus mogelijk).

Zoom in op Street Art
Liefhebbers van bijzondere foto’s of andere urban 
explorers moeten absoluut gaan kijken naar de Street 
Art! De Carolo Street Art Tour #1 neemt de bezoeker 
mee op ontdekkingstocht langs urban art, uiteenlopende 
kunstuitingen en verrassende installaties. Grijp je kans en 
bewonder deze kunstwerken in het gezelschap van een 
bevlogen gids!

www.cm-tourisme.be

Place Charles II, 20 – 6000 Charleroi
Tél : 071 86 14 14 

maison.tourisme@charleroi.be

Pays de Charleroi, bijzonder,  
ongekend en verrassend



W erd door de UNESCO  opgenomen in 
de lijst van het Wereldpatrimonium 

als belangrijke site van Wallonië en kreeg het EU 
– label.  Deze site is een plaats voor pedagogische 
ontdekkingen met zijn musea (Ruimte van 8 augustus, 
Museum van de Industrie, Glasmuseum), zijn terrils die 
aangelegd werden om erin te wandelen, en workshops 
die de beroepen van weleer doen herleven (glasblazer, 
smid, gieter,….). Talrijke bezoeken en animaties worden 
ontworpen voor leerlingen van het eerste leerjaar tot 
aan het hoger onderwijs over thema’s zoals:
• Het universum van de mijn (een duik in het verleden). 

Met een geleid bezoek “in de voetsporen van de 
mijnwerkers” doorlopen de kinderen het dagelijks 
traject van de “zwarte gezichten”: vanaf het moment 
dat ze de poort binnenkomen tot in de ondergrond, 
langs de portiersloge, de ophangruimte, de douches, 
de lampisterij, de losvloer et de reconstructie van 
een mijnschacht. 

• De industriële revolutie en de smidse (trots over 
onze geschiedenis). De leerlingen ontdekken de 
nieuwe technieken die de werkomstandigheden en 
het leven van de mensen hebben veranderd. Oude 
machines, film en 3D-mapping van de Dirty Monitors 
en demonstratie van de stoommachine in miniatuur 
brengt hen naar het hart van vuur en ijzer.

• Burgerzin (het verleden begrijpen om actief te zijn 
in het heden). De leerlingen raken vertrouwd met 
verschillende beroepen die gangbaar waren in de 
mijnen en elders, de kinderen van de 19de eeuw. 
Portretten en documentaires beelden het werk van 
de kinderen uit, ook vandaag, over de hele wereld. 
Het Parcours van de migrant roept de problematiek 
op van de huidige migratie.

• Het Glas (observeren en experimenteren). 
Doorheen zijn geschiedenis, het doorlopen van een 
parcours in creatieve workshops onthult het Glas 
zich in al zijn staten.

• Energie (de toekomst opbouwen). In samenwerking 
met Cap Sciences, wordt de workshop van 
wetenschappelijke proefneming toegewijd aan 
hernieuwbare energie.

• De terrils of slakkenbergen (Overgang van het 
zwarte land naar her groene land): vergezeld van 
een gids beklimmen de leerlingen de terrils en 
ontdekken hun geologie, hun ontstaan en hun 
specifieke biotoop. De top biedt een 360°uitzicht 
over de Sambervallei.

• Onze bijzondere voorkeur gaat naar het Parcours 
Oriëntatie. Het is een uitnodiging om in deze 

discipline een verbinding te maken tussen sportieve 
en intellectuele bekwaamheden. De leerlingen leren 
tijdens de briefing om een onderschrift te begrijpen, 
om hun positie op een kaart te bepalen, en om 
zich in de ruimte te oriënteren. Zo hebben ze een 
basis om op zoek te gaan naar merktekens op de 
werkvloer van de oude koolmijn en/of op de terrils.

De Bois du Cazier bevindt zich tussen cultuur en 
natuur, het is een site van 25 hectaren, verborgen in het 
groen, die de mogelijkheid aanbiedt om er een ganse 
dag door te brengen, met de klas, onder vrienden of 
met de familie. Een dag waarin men leert en ontdekt 
maar altijd op een speelse manier.
Picknickgelegenheid of ons restaurant bezoeken 
genaamd “Emocion”.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon = gratis gecombineerd 
voor 2 personen (+glas museum). 

 www.leboisducazier.be

Van dinsdag tot vrijdag: 
9.00 tot 17.00 uur 
en WIJ: van 10 tot 18 uur

Advertentie. 9 € / Jeugd (-18 jaar en studenten) : 5 €. 
Gratis toegang voor kinderen onder de 6 jaar in het gezin. 
Audiogids: 1 €. Boekje-spel: 1 € Groepen: 4 € / student + 
gids: 50 € voor lager / 60 € voor middelbaar en hoger.

80, rue du Cazier – 6001 Marcinelle   
Tel : 071/88 08 56 – Fax : 071/88 08 57 –  

info@leboisducazier.be

Le Bois du Cazier
Marcinelle
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Bezoek van de stuwdam  
en skywalk
Daal af naar een diepte van 40 meter in het hart van deze 
unieke dam in België. U ziet de 4 turbines die elektriciteit 
voor meer dan 6.000 gezinnen produceert...
Zonder te vergeten de SKYWALK op 107 meter hoogte...

Geweldige uitzichten en sensaties gegarandeerd!
De grootste meren van Belgie bieden een unieke ervaring 
met meer dan 25 spectaculaire activiteiten, geweldige fiets- 
en wandeltochten en vele feestelijke evenementen.
De CROCODILE ROUGE is een feest voor de hele 
familie, groepen en bedrijven.
Zowel kinderen als volwassenen zullen veel vermaak vinden 
en eten.
Kom en beleef een dag vol avonturen die u niet zult vergeten.

Votre avantage  

 :

Coupon-éclaireur = gratis toegang 
voor 2 personen aan de rondleiding van 

de dam en Skywalk

www.parcducrocodilerouge.be

Openingstijden het hele jaar + Pasen, Allerheiligen, 
Kerstmis :
Woensdag, weekend: 10.30 uur en 14.30 uur.
In de zomer : 10.30 uur, 12.30 uur, 14.30 uur en 16.30 uur.
Scholen in het reservaat

Volwassenen : 12€
Kinderen (4-12 jaar oud) : 10€
Kinderen -4 jaar oud : gratis
Scholen : 8€ per student en 9€ per leraar (een gratis 
toegang per 20 studenten)

rte de la Plate Taille 99 - 6440 Boussu-Lez-Walcourt
Tél. +32(0) 71/30.21.13 - Mob. +32(0) 476 29 89 11

info@lecrocodilerouge.be 

Meren van l’Eau d’Heure
Boussu-lez-Walcourt
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Frameries

H eb je ooit plezier gehad met wetenschap ? 
In het hart van Henegouwen is SPARKOH! een 

origineel wetenschapscentrum dat u uitnodigt om STE(A)
M op een actieve manier te ontdekken door middel van 
ervaring en spel! 
Film met 4D-effecten, interactieve tentoonstellingen, 
edutainment-workshops en speelse buitenruimten, 
binnen en buiten, in tentoonstellingen of in workshops, bij 
SPARKOH! wordt wetenschap kinderspel! Beleef het met 
uw klas of uw familie!

DE SPANNENDE WERELD 
VAN DE WETENSCHAP
Maak in de workshops een synthetisch aroma of een 
«toekomstige» stof, programmeer een robot of een 
kunstmatige intelligentie, probeer in het lab de wereld te 
redden van een pandemie! Verbrand in de tentoonstellingen 
wat calorieën op de dansvloer, leef je uit in de windsimulator 

of test je fysieke vaardigheden in «Meneer Machine». 
Wil je je benen strekken?  Neem de tokkelbanen en 
apenbruggen in Acro’bât, een indoor acrobatisch parcours 
of in de 3000m² grote buitenspeeltuin!
En voor de kleintjes? Spelen met licht, improviseren als 
een metselaar, je evenwicht bewaren op een gigantisch 
spinnenweb, kinderen van 3/7 jaar vinden hun speelterrein 
in de Passage van de ontdekkers.

WEKKEN DE 
WETENSCHAPPELIJKE 
NIEUWSGIERIGHEID VAN 
JE KLAS OP!
Hebben uw leerlingen energie over? Daag ze uit om te 
leren en tegelijkertijd plezier te hebben tijdens een 
experimenteerdag! Scheikunde, biologie, technologische 
opvoeding, biodiversiteit, ambachten... ontdek het educatieve 
aanbod op sparkoh.be.

SPARKOH ! (ex Pass)

www.sparkoh.be 

www.sparkoh.be

Kinderen (0-3 jaar): gratis.  
Kinderen (4-18 jaar): 15 €.
Volwassene: 20 €. Schoolprijzen: 8€/leerling 
1 begeleider gratis voor 8 studenten.

Rue: rue de Mons, 3 - CP: 7080 Frameries 
Téléphone : 065 61 21 60 / Fax: +32 (0)65.61.21.99 

E-Mail: hello@sparkoh.be 



Neem plaats aan boord en laat u verassen door 
de eeuwenoude charme van het Historisch 

Centrumkanaal, door Unesco als Werelderfgoed opgenomen, 
en zijn hydraulische scheepsliften, die slechts met één 

energiebron werken : water !
Wat te doen  : begeleide boottocht met versassing van 
verschillende waterwerken, bezoek met uitleg aan een 
machinekamer en rit met een boemeltreintje langs het 
trekpad.
Download onze pedagogische dossier om uw daguitstap 
voor te bereiden !

Ontdek de grootste scheepslift van Europa : de kabellift 
van Strépy-Thieu, een gigantische waterwerk die 

binnenschepen van 1.350 ton kan heffen tot 73, 15 meter hoog ! 
Wat te doen  : bezoek onze interpretatiecentrum 
« Waterwegen van Gisteren, Vandaag en in de Toekomst » 
gewijd aan het rijke Belgische riviererfgoed en aan de 
ecologische en economische troeven van het waterweg. 
Bekijk dan een filmprojectie over de bouw en het 
functioneren van de lift.

Vraag onze « Scheepmaatje handboek » : een zeer nuttige 
bemiddelingstool te gebruiken tijdens het bezoek met 
verschillende vragen over de tentoonstelling !
Ook mogelijk te combineren met één begeleide boottocht 
op het Historisch Centrumkanaal.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon = Gratis cruise geldig voor 
2 pers. tijdens het toeristisch seizoen behalve de 

WE en Feestdagen van juli en augustus. 

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon = gratis toegang voor  
2 personen. (niet geldig in juli en augustus)

https://canalducentre.be https://canalducentre.be

vanaf woesndag t/m zondag van begin april t/m eind 
oktober.
Afvaart om 10u en 14u. Duur : ca.2h30.

Alle dagen van begin april t/m eind oktober, behalve 
op maandag.
Van 10u tot 18u30 (laatste bezoeken om 17u). Duur : 
ca. 1u30

Groepsprijs 
Volwassenen: 18€ / 15€ / 12 
Senioren en studenten (13-18 jaar): 15€ / 12 
Kinderen (4-12 jaar): 12€ / 10€ (0-3 jaar): gratis 
(0-3 jaar) : gratis 

Groepsprijs 
Volwassenen: 10€ / 8€ / 7,5 
Senioren en studenten (13-18 jaar): 8€ / 7,5 
Kinderen (4-12 jaar): 5,5€ / 4,5 
(0-3 jaar) : gratis Afvaart bij de kabellift van Strépy-Thieu

Rue Raymond Cordier 50 à 7070 Thieu
Tél : 078-059.059

Rue Raymond Cordier 50 à 7070 Thieu
Tél : 078-059.059

Historisch Centrumkanaal Kabellift
Strépy-Thieu Strépy-Thieu
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H et ontspanningcentrum van Claire-Fontaine ligt 
halverwege van La Louvière en Charleroi en 

verwelkomt u in een groen omgeving dat bevordelijk is 
voor vrije tijd en ontspanning : speelplein, minigolf, waterfiets 
zonder te vergeten onze Aquapark
Picknick mogelijk.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon = gratis cruise 
geldig voor 2 personen, behalve in juli en 

augustus. 

www.domainedeclairefontaine.be

Tot woensdag en met zondag van begin mei tot eind 
september, elke dag in juli en augustus.  
(zwemmen en waterfietsen van 15/06 tot 15/09).
Speeltuin van 10 tot 19 uur.  
Zwemmen van 10 tot 18 uur.

Groepsprijs 
Volwassenen: €5 / €4 
Senioren: 3€ / 2€ (voor senioren) 
Kinderen en tieners: 3€ / 2€. 

Ontspanningcentrum van Claire-Fontaine
Rue Clémenceau 11 à 7160 Godarville

Tél : 064-443.675

Ontspanning Centrum  
van Claire-Fontaine

Godarville

E nig in zijn genre, verkent het Mundaneum met 
tijdelijke tentoonstellingen het project van zijn 

oprichters, Paul Otlet en Henri La Fontaine: kennis in 
dienst van de wereldvrede!
Als enige plaats ter wereld, herbergt het Mundaneum een 
door de UNESCO-erkend erfgoed. Als archiefcentrum en 
ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen, valoriseert het de 
erfenis en ideeën van zijn oprichters, Nobelprijswinnaar 
voor de Vrede Henri La Fontaine en de vader van 
documentatie Paul Otlet. Aan het begin van de 20ste 
eeuw hebben deze twee Belgen een systeem bedacht 
voor het verzamelen, indelen en opzoeken van alle kennis 
ter wereld. Met als edel doel: wereldvrede.
Vandaag geconfronteerd met de informatiemaatschappij 
reeds aangevoeld door zijn oprichters, smeedt het 

Mundaneum banden tussen historische erfgoed en 
digitale innovatie, tussen onderwijs en technologie, tussen 
innerlijke vrede en de wereld om ons heen. Tijdelijke 
tentoonstellingen, rondleidingen, digitale hulpmiddelen, 
thematische conferenties en workshops maken het 
Mundaneum tot een kruispunt van kennis, van gisteren 
tot morgen!»

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen

www.mundaneum.org

Het hele jaar door - wo/vr: 10-17u + za/zo: 10-18u

Indiv.: Ad. 9 € / Senioren (+65),  
groepen volwassenen: 7 - Werkzoekenden / RIS, 
kinderen en studenten (-25): 5 €. 
Indiv. combinatie «Verzamelaars van ideeën»: 8 € - 
Rondleiding voor scholen: 85€/groep +1,25 €/pers.Rue de Nimy, 76 à 7000 Mons

Tél. : 065/31.53.43
info@mundaneum.be

Mundaneum
Mons
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H et Belfort van Mons, dat tussen 1661 en 1672 
werd gebouwd, werd in 1999 op de UNESCO-

Werelderfgoedlijst geplaatst. Dit enige Belgische Belfort 
in barokstijl diende vroeger om de stad te beschermen. 
Bovendien ritmeerde het klokkenspel het leven van de 
inwoners van Mons, waardoor het Belfort als het ware 
een regelende functie in het stadsleven vervulde. Het 
Belfort telt 365 treden, 49 klokken en is 87 meter hoog. 
In het Belfort, is er een informatiecentrum worden 
gehuisvest, gewijd aan zijn eigen geschiedenis – in het 

verleden en op heden. Ook de criteria die het een plaats 
op de UNESCO-Werelderfgoedlijst hebben opgeleverd, 
komen aan bod. Langs een parcours waarbij documenten 
en nieuwe technologieën elkaar afwisselen, zal de 
bezoeker kennismaken met de verschillende facetten 
van het Belfort.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen

www.beffroi.mons.be

Open van dinsdag tot zondag van 10 uur tot 18 uur. 

Volledig tarief: 9€. 
Schoolgroepen (lager, kleuter): gratis  
Middelbare: 2€/lln

Rue de Clercs 32 - 7000 Mons
065/33.55.80

polemuseal@ville.mons.be

Het Belfort van Bergen
Mons

D it huis bewoond door Vincent van Gogh tussen 
juli en oktober 1880 wordt beschouwd als een 

onvermijdelijke “baken” van het Van Gogh Europa 
parcours. Het ‘Huis in de Moerassen’ is een ontroerend 
eerbetoon aan Vincent Van Gogh. Het scenografietraject 
dat het leven van Van Gogh illustreert, leidt de bezoeker 
binnen in de woning waar Vincent zich bewust werd van 
zijn roeping als schilder. Het huis is een evocatie van het 
verblijf van Vincent, met reproducties van zijn intensieve 
briefwisseling.  In de gezellige woonruimte is er een 
informatiezuil en de projectie van een film (NL, FR, EN, 

DE) over het leven van de kunstenaar, meer bepaald over 
zijn verblijf in de mijnstreek van de Borinage, waar hij het 
harde bestaan van de kompels deelde.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen

www.maisonvangogh.mons.be 

Dinsdag tot zondag van 10 tot 16 uur.

 Volle prijs: €4
Schoolgroepen (mat, prim): gratis
Schoolgroepen (sec): 2€/leerling

 Rue du Pavillon, 3 - 7033 Cuesmes
065/33.55.80

polemuseal@ville.mons.be

Maison Van Gogh
Cuesmes

NEW
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K ent u het erfgoed van Mons wel echt? Aan de 
hand van interactief multimediamateriaal maakt u 

in de Artothèque kennis met een nieuwe manier om de 
collecties en het verborgen leven van de musea van Mons 
te ontdekken! In de kapel van het Ursulinenklooster is 
voortaan het stadserfgoed van Mons worden bewaard. 
Alle werken en activiteiten die tot het erfgoed behoren, 
worden er immers in ondergebracht. Als onderdeel van 
de ‘Pôle muséal’ worden alle stadscollecties er gehuisvest. 
Het centrum doet tegelijkertijd dienst als magazijn, 
onderzoekscentrum en restauratie- en studiecentrum 
voor het erfgoed. Boven op de functie van het centrum 

als magazijn, promoot de Arthoteek eveneens het erfgoed 
van Mons. Enerzijds wordt het erfgoed via een virtuele 
Arthoteek beschikbaar gesteld. Anderzijds wordt het 
mysterie achter de ‘verborgen’ museumberoepen ontsluierd.

H et oorlogsverleden van de stad wordt verteld 
aan de hand van de verhalen van soldaten en 

burgers die er zelf getuige van waren. Een bezoek aan 
het museum is dus een sprong in het dagelijkse leven 
van mannen en vrouwen in oorlogstijd. De bezoeker 
wordt aangezet om na te denken over het fenomeen 
oorlogen en over de maatschappij. Een plaats om na te 
denken, een ruimte om vragen te stellen en anderen te 
ontmoeten, een museum…
De tentoongestelde voorwerpen, geselecteerd uit 
de collecties van 5.000 voorwerpen over militaire 
geschiedenis die Mons rijk is, bieden een fundamenteel 

inzicht in de relaties tussen burgerbevolking en militairen. 
Dit inzicht krijgt vorm tijdens een parcours dat de 
bezoeker van de middeleeuwen via het ancien régime 
naar de twee wereldoorlogen leidt.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen

www.artotheque.mons.be www.monsmemorialmuseum.mons.be

Open van donderdag tot zondag van 10 uur tot 16 uur. Open van dinsdag tot zondag van 10 uur tot 18 uur. 

Volledig tarief: 6€. 
Schoolgroepen (lager, kleuter): gratis  
Middelbare: 2€/lln

Volledig tarief: 9€.  
Schoolgroepen (lager, kleuter): gratis  
Middelbare: 2€/lln

Rue Claude de Bettignies, 1 - 7000 Mons
065/33.55.80

polemuseal@ville.mons.be

Boulevard Dolez, 51 - 7000 Mons
065/33.55.80

polemuseal@ville.mons.be

Artotheek Mons Memorial Museum
Mons Mons



H ier maakt de bezoeker kennis met de 
Ducasse van Mons, die in 2005 op de 

UNESCO-Werelderfgoedlijst werd geplaatst. Dit 
buitengewone erfgoed belichaamt het enthousiasme 
en de toewijding van honderden mensen, die zich 
het hele jaar door inzetten opdat de traditie blijft 
voortbestaan en aan toekomstige generaties wordt 
overgeleverd. Het centrum doet eveneens haar best 
om de verschillende facetten van dit universele, 
honderden jaren oude verhaal – dat schippert tussen 

realiteit en verbeelding – te vatten en naar waarde 
te schatten.

D e archeologische site van Spiennes, die in 2000 op de 
UNESCO-Werelderfgoedlijst werd geplaatst, is een 

van de oudste en grootste vuursteenmijnen uit Europa. De 
site (op 6 km van Mons) telt duizenden mijnschachten en 
strekt zich uit over 100 hectare. Door mijnschachten van 
wel 16 meter diep uit te graven, paste de neolithische mens 
de benodigde technieke toe om grote vuursteenblokken 
te winnen, die soms veel meer dan honderd kilo wogen. 
Daarnaast ontwikkelde hij deskundige slijptechnieken die 
vandaag de dag van een schat aan menselijke kennis getuigen.  
Silex’s, het informatiecentrum van de neolithische mijnen 
van Spiennes, ligt in een groene zone. De bezoekers 
mogen er alle facetten van deze internationaal beroemde, 

archeologische site kunnen ontdekken. Bezoekers kunnen 
er didactische wandelingen in de buitenlucht maken, de 
tentoonstellingsruimte bezoeken en in een neolithische 
mijnschacht afdalen.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen

www.museedudoudou.mons.be www.silexs.mons.be

Open van dinsdag tot zondag van 10 uur tot 18 uur. Open van dinsdag tot zondag van 10 uur tot 16 uur 
van april tot november.

Volledig tarief: 9€. 
Schoolgroepen (lager, kleuter): gratis  
Middelbare: 2€/lln

Volledig tarief: 6€. 
Schoolgroepen (lager, kleuter): gratis  
Middelbare: 2€/lln

Jardin du Mayeur - Grand’Place, 7000 Mons
065/33.55.80

polemuseal@ville.mons.be

Rue du Point du Jour - 7022 Spiennes
065/33.55.80

polemuseal@ville.mons.be

Het « Doudoumuseum » Silex's
Mons Mons
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Een collectie die uniek is in 
Europa !
Het internationaal Museum van het Carnaval en het Masker 
nodigt u uit tot een boeiende ontdekkingsreis door de 
folklore en de gemaskerde praktijken en rituelen van de hele 
wereld. Bewonder honderden maskers en vermommingen! 
Reis door de vijf continenten, van de winterfeesten in Europa 
naar de geheimzinnige ceremonieën van Amerika, van de 
mysterieuze gebruiken van Afrika naar de fascinerende 
tradities van Azië en Oceanië en ontdek de universaliteit 
van het masker, zijn menigvuldige gebruik, zijn vormen en 
materialen. 

Bezoek het Interpretatiecentrum en dompel u onder in de 
magie van het beroemde Carnaval van Binche! Zet daarna 
uw ontdekkingsreis voort en bezoek de afdeling “Carnavals 
en Folklore van Wallonië”. 
Het Museum organiseert elk jaar ook originele en unieke 
tijdelijke tentoonstellingen die de gemaskerde culturen van 
de hele wereld in de kijker zetten.
Onze rondleidingen zijn aangepast aan alle leeftijden en 
tentoonstellingen.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen

www.museedumasque.be

Van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 17 uur
Zaterdag en zondag van 10.30 tot 17 uur
Ticketverkoop tot 16.30 uur
Gesloten op maandag

Individuele bezoekers : Volwassenen : 8€ / Senioren en 
studenten : 7€ / Kinderen vanaf 6 jaar : 3,50€
Groepen : Volwassenen : 7€ / Senioren en studenten : 
6€ / Kinderen : 3€
Rondleidingen : vanaf 35€/groep (max. 25 pers.)Rue Saint-Moustier, 10 - 7130  BINCHE

Infos et reservaties : 0032/64.33.57.41 
info@museedumasque.be

Internationaal Museum van 
het Carnaval en het Masker

Binche Ath

D ankzij hun actieve didactische aanpak en hun 
vernieuwende visie is de Gallo-Romeinse ruimte 

een formidabele werf voor pedagogische ontwikkeling 
waarin de leerling letterlijk te midden van het dagelijks 
leven van de Gallo-Romeinen geprojecteerd wordt. Uw 
klas zal 2 Gallo-Romeinse boten kunnen ontdekken 
die in een ongelofelijk goede staat bewaard gebleven 
zijn. Ook de dagelijkse cultuur van de Gallo-Romeinen 
wordt bestudeerd en wordt beleefd op een ludieke en 
didactische wijze. Ons educatief team stelt u verschillende 
pedagogische workshops voor en ook experimentele 
ateliers voor leerlingen van 8 tot 18 jaar. Meer info op: 
https//:espacegalloromain.be/visites-scolaires/ 

Onze pedagogische workshops (duur 2u):
De Gallo-Romeinse Trivial (8-12jaar)
De Gallo-Romeinen in vraag (13-15jaar)

Onze experimentele ateliers (duur: 2 uur) : 
- Atelier Keramiek (8-18 jaar)

- Schrijfatelier (8-15 jaar)
- Mode- en weefatelier (8-18 jaar)
- Gallo-Romeinse spelen: Alea Jacta Est (5-18 jaar)
+ speciale dagen bestemd voor Latinisten: Latijn is niet 
alleen voor Romeinen (13-15 jaar) > 
Op verzoek is ook een educatieve koffer, de 
«Archeomobiel», beschikbaar voor klassen. 

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen.

http://espacegalloromain.be

Dinsdag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur.  
Weekends en feestdagen van 14u tot 18u (van april tot 
oktober). Het hele jaar door: open op de 1e zondag van de 
maand van 14u tot 18u (gesloten: 4e weekend van augustus, 
weekends tussen oktober en maart, 25 december tot 1 januari)

leerlingen: 4€. gidsbeurt/begeleiding workshop: 1 
tot 3€. atelier: 5€. Andere prijzen: volwassenen: 
6€, kinderen: 4€, 1e zondag van de maand: gratis 
toegang + gidsbeurt en/of familieatelier van 14.30 
tot 16.30 uur: 3 tot 5€/pers

rue de Nazareth, 2 – 7800 ATH - Tél. 068/68.13.20
Mail : egr@ath.be

Espace Gallo-Romain
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E25

E411

E411

Provincie 
Luxemburg

1. Parc animalier de Rochehaut et agri-musée
2. Dierenpark van Bouillon
3. Versterkt kasteel
4. Bouillon Archeoscoop
5. Euro Space Center
6. Manhay History 44 Museum
7. Parc Chlorophylle

8. Bastogne War Museum
9. Mudia
10. Riveo
11. Grotten van Hotton
12. Gaspar Museum
13. Vakantiedomein Dennenheuvel, 

 Bomal-sur-Ourthe

1

8

11

13

7

2

5

6

4
3

9

12

H et dierenpark ‘Entre Ferme et Forêt’ in Rochehaut-sur-
Semois (Bouillon) herbergt een veertigtalwildsoorten, 

boerderijdieren maar ook exotischere en originelere 
diersoorten. Dit park is eigendom van de familie Boreux 
waarvan de naam wordt gelinkt aan de Auberge de la Ferme. 
Zoals de naam al laat vermoeden, is het park gesitueerd 
aan weerszijden van de velden van de familieboerderij en 
van het diepe Ardense bos. Eén van de bijzonderheden van 
het park is dat het het hele jaar door open is (behalve bij 
overvloedige sneeuwval). 
Een andere bijzonderheid is dat de bezoeker het park op 
een comfortabele manier kan bezoeken in een toeristisch 
treintje dat vertrekt vanuit het centrum van Rochehaut. 
Onderweg ontdekt hij daarbij de omgeving van het dorp, 
en dan vooral het uitkijkpunt op Frahan dat als één van de 
mooiste panorama’s van België wordt beschouwd.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen

www.rochehaut-attractions.be

www.rochehaut-attractions.be

Rue de la Cense 12, 6830 Rochehaut
info@aubergederochehaut.com ou 061/46.10.00 

Parc animalier de Rochehaut  
et agri-musée

Rochehaut

Dierenpark:
van 0 tot 4 jaar: gratis
5 tot 11 jaar: € 12,00
van 12 tot 69 jaar: € 
16,00
70 jaar en ouder: €15,00

Gecombineerd park en 
museum :
0 tot 4 jaar: gratis
5 tot 11 jaar: € 20,00
12 tot 69 jaar: € 28,00
70 jaar en ouder: € 25,00
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www.parcanimalierdebouillon.be

Elke dag en het hele jaar geopend:
Oktober tot maart: 9u30 tot 16u
April tot september: 9.30u tot 17u

Volwassenen: €15 
Kinderen: 3-12 jaar: 10 €.
Schoolgroepen: min. 15 personen
1 volwassene gratis/20 betalende personen

Chemin de chanteraine - 6830 Bouillon
Tél : +32 61467152 - Fax : +32 61467153  

info@parcanimalierdebouillon.be

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. 
Geldig van maandag tot vrijdag

Ga naar de zooschool! 
De zoo van Bouillon is een plezier van de ogen, maar deze 
dierentuin heeft als belangrijkste missie om mensen te helpen 
de fauna te ontdekken die in het wild, in hun oorspronkelijke 
habitat vaak bedreigd is. Onze filosofie: de natuur beter leren 
kennen om haar beter te beschermen.
Het park, dat in het hart van de provincie Luxemburg ligt 
op een uitzonderlijke site met een oppervlakte van 12 ha 
telt meer dan 120 soorten en heeft een enorm pedagogisch 
potentieel. 

Duur van het dierentuin bezoek : 2u
Vast begrag voor dierentuibezoek + picknick : 13 €

Dierenpark van Bouillon
Bouillon

www.bouillon-initiative.be

Zie website

Bezoek aan het kasteel (inclusief valkerij en Scriptura 
museum): €4,50/kind (4-12 jaar), €5/student. 
Gids: 50€/gids / 35 pers. - Schattenjacht: 6€/kind. - Gids 
schattenjacht: 60€/gids/ 35 pers. Zelfde prijs voor 
begeleiders. Eén gratis ticket per 20 personen.Esplanade Godefroid, 1 - 6830 BOUILLON

Tél. 061.46.42.02 - Fax. 061.46.42.12
info@bouillon-initiative.be

Z in in geschiedenis ? Bezoek dan zeker het kasteel van 
Godfried van Bouillon !

Wat valt er te ontdekken ? Het versterkt kasteel van Bouillon :
Zonder twijfel hét embleem van de stad. Het goed bewaarde 
kasteel is het oudste en interessantste overblijfsel uit de 
feodaliteit in België. De eerste vestingwerken dateren uit de 
VIIIe eeuw. Hun bestaan wordt een zekerheid in 988 en werd 
vereeuwigd door Godfried, leider van de eerste kruistocht 
(1096), en bezet tot 1830. Geniet van een schitterend uitzicht 
over de gehele vesting, de stad en de Semois vanuit de 
Oostenrijkse toren. Mits reservatie, kan een gekostumeerde 
gids u de geschiedenis van het kasteel en het leven in de 
Middeleeuwen helpen ontdekken. De roofvogeldemonstratie :

(Dagelijks van 01/03 tt 11/11). Bewonder de 
30 minuten durende show met verscheidene roofvogels 
tijdens hun vrije vlucht.
“Scriptura” :
Ontdek de geschiedenis van de school van de Middeleeuwen 
tot heden, in het oude Arsenaal. Volg de evolutie van het schrift 
door de eeuwen heen door middel van de 27 educatieve 
tabellen, de invloed van de boekdrukkunst, een klas uit het 
begin van de XXe eeuw en de evolutie van schrijfmateriaal.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon = gratis toegang 
voor 2 personen. (Kasteel van Bouillon).  

Versterkt kasteel
Bouillon
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Leef de kruistocht!
De Archéoscope Godefroid de Bouillon ligt in het hart 
van de stad en ontvangt u voor een boeiende audiovisuele 
voorstelling in de voetsporen van de kruisvaarders.
De showroute brengt het beste van de technologie samen 
om u het epos van de Eerste Kruistocht te laten herbeleven 
in de voetsporen van hertog Godfried, Peter de Kluizenaar 
en de duizenden mannen die op weg waren naar Jeruzalem.
Hoogtepunten van uw bezoek
De Archeoscoop is ook een uitzonderlijk gebouw met een 
rijke geschiedenis. 
Van de indrukwekkende dakstructuur tot de opmerkelijke 
gewelfde kelders, gaat u vervolgens op ontdekking in het 
Klooster van de Grafkelders en de tentoonstellingen over 
de kruistochten en de vestingwerken.
L’Archéoscope: een groot historisch moment dat u niet mag 
missen tijdens uw verblijf in Bouillon! 

De ideale aanvulling op het bezoek aan de beroemde vesting 
van Bouillon en het Hertogelijk Museum. 
Profiteer van de Bouillon City Pass. Dankzij dit ticket tegen 
een voorkeurtarief, zult u profiteren van de toegang tot de
3 attracties in Bouillon:
de Archeoscoop, het versterkte kasteel en het hertogelijke 
museum.
Prijs: ad. = 15,00 € - kinderen = 11,00 €.
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen

www.archeoscopebouillon.be  

OPEN: het hele jaar door
Gesloten in november en december

Bouillon City Pass + enkeltje
Archeoscoop + Kasteel en nachtkaarten + Hertogelijk 
Museum
Tarief volwassenen 15 € / 4-12 jaar en student 11 €.

quai des Saulx, 14 - 6830 BOUILLON   
Tél. 061.46.83.03 - Fax. 061.46.87.58  

info@archeoscopebouillon.be

Bouillon Archeoscoop
Bouillon
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N eem uw leerlingen mee aan boord van ons 
nieuw ruimteschip. Je gaat op missie om nieuwe 

onderwerpen te ontdekken.  Je gaat uitdagingen aan 
en ervaart de training van astronauten. Op je checklist: 
wetenschappelijke workshops, simulators en ruimtemissies. 
Uw leerlingen zijn de helden van dit avontuur! 

Tijdens een daguitstap of gedurende een Space Class 
ontdekken uw leerlingen de wetenschap op een 
interactieve en leuke manier. Met onze op maat gemaakte 
programma’s haalt u het beste uit uw bemanning. 
Teamwerk, elkaar helpen, leren, ontdekken, trainen...
Het leven van je ruimtehelden staat op het punt te 
beginnen als nooit tevoren. Ben je klaar om op te stijgen?

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen (geldig in 
het weekend buiten de schoolvakanties)

www.eurospacecenter.be

Hele jaar door op reservering
www.eurospacecenter.be

www.eurospacecenter.be

Rue Devant les Hêtres, 1 autoroute E411- sortie 24  
 6890 TRANSINNE – Tél. : 061.65.01.33

Fax.061.65.64.61 info@eurospacecenter.be

Euro Space Center
Transinne

Reserveren is verplicht bij 
ticket.eurospacecenter.be

NEW



 www.mhm44.be

Het hele jaar: elke dag van 10 tot 18 uur - gesloten 
op dinsdag behalve in juli en augustus.

Prijs: volwassenen € 8 - kinderen (8-12) € 4
Rondleiding: op reservering min. 10 pers. 7 €/pers. 
Schoolgroepen: 4 €.
Duur van het bezoek: 1u30

Voie Habotte 2 - 6960 Grandmenil - T. 086/43.46.71
manhayhistory44museum@outlook.com

D it museum toont de geschiedenis van de gevechten 
die plaatsvonden in de streek rondom Manhay tijdens 

de Slag om de Ardennen in december 1944. De gevechten 
tussen de verschillende Duitse en Amerikaanse divisies wordt 
ook wel ‘La Bataille des Carrefours’ (Kruispuntenoorlog) 
genoemd.
Door middel van een viertalige brochure/flyer (FR, NL, 
GB, DE) volgt u deze jonge Amerikaanse soldaten vanaf 19 
december 1944 tot aan de bevrijding van de laatste dorpen 

van Manhay op 7 januari 1945.
Meteen bij binnenkomst wordt de bezoeker ondergedompeld 
in de enscenering met levensechte decors. Men kan de oude 
boerderij aan het kruispunt bewonderen, aan boord gaan van 
de Queen Mary, de boot waarmee de soldaten van de 75 
US Infanterie divisie naar Europa zijn gekomen, een Duitse 
medische hulppost bekijken, enz.
Duizenden originele objecten worden getoond door middel 
van grote diapresentaties.  Hiermee worden kleine scènes 
gereconstrueerd met behulp van uitstekende multimediale 
technieken en LED-schermen (uniek in de wereld) zodat u 

een zo ‘levensecht’ mogelijk beeld krijgt van deze winter 
van 1944.
De vertoning van een door een Amerikaanse 
oorlogscorrespondent in Manhay gedraaide film dompelt u 
onder in de sfeer van die periode. 
En natuurlijk vergeten we niet de kers op de taart: buiten 
voor het museum staat de originele Panthertank!

Manhay History 44 Museum
Manhay

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen
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Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen

www.parcchlorophylle.com

Van 18 februari tot 26 november 2023

Scholieren: € 6,30 p.p.....Gids: 2 uur in het park
op reservering 50€ - max 25 personen per gids

rue des Chasseurs Ardennais, 60  
B-6960 Dochamps / Tél.084/37.87.74
Email : info@parcchlorophylle.com
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U niek en verassend. Het park Chlorophylle is een 
leuke uitstapje voor het hele gezin in het hart van 

de Ardennen op enkele minuten van Baraque de Fraiture 
en de vallei van de Ourthe  ! De nieuwe loopbrug in de 
boomtoppen laat u het bos ervaren als nooit tevoren.
Het is goed vertoeven in het bos!

Parc Chlorophylle
Dochamps

@
ID

EL
U

X
-A

IV
E, 

@
A

rn
au

d 
SI

Q
U

ET

-50%  
op de  

toegangsprijs



H et Bastogne War Museum is een uniek 
herdenkingscentrum over de Tweede 

Wereldoorlog en focust vooral op de Slag om 
de Ardennen. Je wordt ondergedompeld in een 
meeslepende ervaring met alle zintuigen, waarbij 
je de geschiedenis herbeleeft aan de hand van vier 
personages.
De decors, getuigenissen, objecten, 3D-ruimtes en 
video’s vertellen het verhaal vanuit verschillende 
perspectieven, wat niemand onbewogen laat.
Voor het jongere publiek is er een interactief parcours
uitgewerkt. Voor scholen zijn er geanimeerde bezoeken 
over uiteenlopende thema’s mogelijk mits reservatie.

Generations 45
Maak kennis met “Generations 45”, de nieuwe 
immersieve bezoekerservaring van het Bastogne War 
Museum. Volg het parcours van een Amerikaanse en 

een Duitse veteraan na de oorlog. Het persoonlijke 
verhaal van deze twee mannen dompelt u onder in 
de Europese geschiedenis van 1945 tot 1989, van de 
ruïnes van Bastogne tot en met de Berlijnse Muur. Sluit 
uw bezoek af met het bezichtigen van de replica op 
ware grootte van een Amerikaans jachtvliegtuig van 
het type P51 Mustang.

Bastogne Bois Jacques
Ontdek de overblijfselen van het slagveld van het Bois 
Jacques dankzij een augmented reality-app. Ervaar 
tijdens deze immersieve ervaring het dagelijkse leven 
van de G.I.’s van de Easy Company, die beschutting 
zochten in foxholes (schuttersputten).
Online tickets: www.bastognewarmuseum.be (audiogids 
in de prijs inbegrepen)

Bastogne War Museum
Bastogne

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. Exclusief 

schoolvakanties en feestdagen

www.bastognewarmuseum.be

Officiële heropening: 16 februari 2023
Alle openingsuren zijn te vinden op de website www.
bastognewarmuseum.be

Student - €14
Kinderen (6-18) - €12.50
Kinderen (< 6 jaar) – gratis
Schoolgroepen/jongeren 6-18 jaar - €8
Audiogids inbegrepen (NL, FR, EN, DE) • Bistrot en shop

Colline du Mardasson 5, 6600 Bastogne
info@bastognewarmuseum.be

+32(0)61 21 02 20
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R eis samen met familie of vrienden door 7 eeuwen 
vol emoties en door de artistieke stromingen die 

onze geschiedenis hebben gemarkeerd.
Meer dan 50 stromingen zijn vertegenwoordigd, 
zodat u de evolutie van de kunst kunt ontdekken via 
schilderkunst, tekenkunst, maar ook beeldhouwkunst, 
stripverhalen, fotografie of animatiefilm!

Van de Renaissance tot de hedendaagse tijd, ontdek een 
boeiend en uniek overzicht van de kunstgeschiedenis.
Schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, fotografie, 
stripverhalen, films, digitale en interactieve modules, 
spelletjes, quizzen, uitdagingen, bizarre en fascinerende 
verhalen.
Alles is in het werk gesteld om jou op een eenvoudige 
en leuke manier in de wereld van kunst onder te 
dompelen.
Ontdek op een aantrekkelijke, speelse en toegankelijke 
manier meer dan 300 kunstwerken en 60 spelletjes in 
elk van de 20 zalen!
Jong, oud, beginners of kenners van kunstgeschiedenis: 
Iedereen is welkom!

Mudia is kunst anders beleven
Redu

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen. Exclusief 

schoolvakanties en feestdagen
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www.mudia.be

Officiële heropening: 18 februari 2023
Open van woensdag tot vrijdag van 10 tot 17 uur. Open 
in het weekend, op feestdagen en alle dagen tijdens de 
schoolvakanties van 10 tot 18 uur. Mogelijkheid om op 
verzoek het museum buiten de vastgelegde openingstijden te 
bezoeken (onder voorwaarden).

Student: €12 / Kinderen (5-18): €8
Kinderen (< 5 jaar): gratis
Groepen 6-18 en schoolgroepen lager en secundair 
onderwijs + universiteiten + hogescholen: €7
Kleutergroepen: €5. Reservatie verplicht: info@mudia.be
Audiogids inbegrepen (NL, FR, EN, DE)Place de l'Esro 61, 6890 Redu - Belgique

info@mudia.be
+32(0)61 51 11 96
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Op ontdekkingstocht  
naar de rivier!
RIVEO, gelegen in Hotton, nodigt u uit om de boeiende 
wereld van de rivier te ontdekken en er bovendien veel 
plezier in te hebben.
Het bezoek begint met «Par Toutéthys!», een tentoonstelling 
die u laat kennismaken met 5 indrukwekkende rivieren van 
de planeet. Voorzien van een interactief paspoort gaat u 
van continent naar continent op ontdekkingstocht naar 
ongelooflijke diersoorten, fabelachtige dieren, grappige 
anekdotes, verrassende vistechnieken, spannende verhalen, 
maar ook milieuproblemen. 
Onze aquariums stellen u bijkomend de zoetwatervissen 
van onze rivieren voor. 
U kunt uw bezoek afsluiten met een wandeling door de 
prachtige tuinen of met een partijtje minigolf! Het is een 
achttien-holes baan waarvan men zegt dat hij uitzonderlijk is!
RIVEO biedt ook vele natuur- en visactiviteiten aan, die 
geschikt zijn voor alle leeftijden en niveaus. Voor deze 
activiteiten is de uitrusting voorzien en inbegrepen. U wordt 

begeleid door een professionele gids (op reservering).
Kom een geweldige tijd beleven MET UW FAMILIE!

Op zoek naar een originele 
activiteit voor uw klas?
De activiteiten van RIVEO zijn gericht op de ontdekking en 
de inleving in de wereld, van de rivier en zijn omgeving, zoals 
je nergens anders zult kunnen doen.
Bij RIVEO, met zijn aquariums, zijn tentoonstelling «Par 
Toutéthys!» en zijn verschillende activiteiten (watercyclus, 
voedselketen, hengelen met larven, herkennen van soorten 
vis en vele andere animaties) brengt u een leuke tijd door, 
terwijl u deze mysterieuze wereld ontdekt!
Onze animaties zijn geschikt voor alle leeftijden... van 
kleuterschool tot middelbare school!
Goed nieuws:
U logeert met uw klas in de Ardennen? Wij bieden 
onze animaties ook in uw verblijf aan.

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen

www.riveo.be

September tot Juni : van dinsdag tot zondag van 10.00
tot 17.00 uur. Juli & augustus : 7dagen/7 van 10.00 tot 
18.00 uur. Gesloten : op maandag (behalve op feest-
dagen & schoolvakanties) – in Januari (uitgezonderd 
schoolvakantie)

Individueel : Aquariums – Tentoonstelling : 8€/volw. –
6€/kind • Minigolf – Tuinen : 7€/volw. – 5€/kind
Combinatie : 13€/volw. – 9€/kind
Schoolreis : halve dag : 10€/kind (min. 20 kind.) -
hele dag : 15€/ kind (min. 20 kind.)
Supplement : 3€/kind voor een visactiviteit.RIVEO - Rue Haute, 4 - 6990 Hotton 

Tel: 084/41.35.71 / info@riveo.be 
www.facebook.com/riveo.be

Riveo
Hotton

www.grottesdehotton.be

Van Pasen tot Allerheiligen: 7 dagen per week van 10.00 tot 
17.00 uur (18.00 uur in juli en augustus). Van Allerheiligen 
tot Pasen: elk weekend bezoek om 12.30, 14.00 en 15.30 
uur. 7 dagen per week.  alleen op afspraak, voor groepen 
van minstens 20 personen

Algemeen tarief: Volwassenen: 12 €.
 Kinderen (van 4 tot 12 jaar) : 9 €.
 Groepsprijs (min. 20 pers.): Volwassenen: 10 €.
 Kinderen (onder 12 jaar): 7 €.1 chemin du Spéléoclub de Belgique

6990 Hotton
084/ 46.60.46 ou kids@grottesdehotton.be

H et is mogelijk om met uw klas een uur tot een hele dag 
lang in de Grotten van Hotton te vertoeven. 

Wij stellen jullie verschillende activiteiten voor met 
de mogelijkheid om ze te combineren. Sommige zijn in 
autonomie, om de kosten te beperken en andere met een 
begeleider. 
Het menu:
Geoloog in wording (7€): rondleiding van de grot, 
ontdekking van de rijkdommen van de ondergrondse wereld.
En/of De avonturiers (7€): ons speleoparcours dat met 
een glijbaan begint. Uitleg over de druipstenen, activiteit in 
de duisternis (zonder verlichting in de grot), verhaal van de 
grot, de vleermuizen enz. (max.15 kinderen)
De combinatie van de 2 eerste mogelijkheden kost 12€/ 
leerling. 

De volgende activiteiten zijn alleen mogelijk in combinatie 
met de hierboven vermelde hoofdactiviteiten.
Activiteit in autonomie (zonder begeleider) in onze tuin rond 
het thema van de bomen. Alles is voorbereid, pdf beschikbaar 
met het programma (2€)
Knutselen met de natuur. Mandala’s met bladeren, bloemen, 
enz. Kabouterhuisjes bouwen (2€)
Wandeling met uitleg in autonomie (met roadbook) in de 
omtrek van de grot (verschillende afstanden) (2€)
Opzoekingbakjes om mineralen en fossielen te ontdekken 
(2€)
In geval van regen: filmpjes bekijken over de grot, tekenen 
in verband met de grot en de natuur van de Ardennen. (2€)
Speciaal programma voor kleuters op aanvraag. Onze 
activiteiten zijn op aanvraag beschikbaar en gepast aan de 
leeftijd van de kinderen en het weer. 
De cafetaria, terras, tuin en speelplein zijn bereikbaar voor 
pauzes en pic nic. 
Speciale ruimtes zijn ook ter beschikking voor schoolgroepen 
(vestiaire, projectiezaal, onthaalzaal)
Het is ook mogelijk, een klein souvenir in ons winkeltje 
te kopen.

Grotten van Hotton
Hotton

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon = gratis toegang voor  
2 personen. (niet geldig in juli en augustus)



W ilt u uw leerlingen graag laten genieten van 
onvergetelijke bosklassen buiten hun gewoonlijke 

omgeving? Dan moet u in Dennenheuvel zijn! 
Dit vakantiedomein, te midden van een natuurreservaat in 
Bomal-sur-Ourthe, is de ideale plek voor schoolgroepen 
van 25 tot 300 personen. 
De kamers zijn ruim en zijn alle uitgerust met een eigen 
badkamer.  
Wat de maaltijden betreft, hebben de chef-koks één 
prioriteit : de leerlingen gezonde en gevarieerde gerechten 
voorschotelen. 
Voor de activiteiten werkt Dennenheuvel samen met tal van 
partners, die een waaier aan sport- en culturele activiteiten 
aanbieden die gericht zijn op avontuur en het ontdekken 
van de natuur.  
Bovendien ligt het startpunt van heel wat wandelpaden in 
de nabije omgeving van het vakantiedomein. Zo wandel je 
heel gemakkelijk van Dennenheuvel naar het kleine, maar 
heel bekende stadje Durbuy.  
Tot slot mag het vakantiedomein zich de fiere drager van 
het label « Groene Sleutel » noemen en zorgt het op 
die manier mee voor het milieu, door respect te tonen 
voor de natuur, mee te helpen met ecologisch afvalbeheer 
en verantwoordelijk om te springen met water- en 
energieverbruik.  
Dit zijn mooie waarden die doorgegeven moeten worden 
aan leerlingen van elke leeftijd en die na de schoolreis in 
de klas verder kunnen worden uitgediept.  

 

Pluspunten : 
Het hele jaar door open  
Bereikbaar per trein 
Grote capaciteit  
Milieuvriendelijk 
Uitstekende verhouding prijs-kwaliteit  
Meer dan 80 activeiten

www.montdespins.be

Het hele jaar geopend 
www.montdespins.be

Prijzen beschikbaar op onze website.
Aanbod op maat.

Rue du Mont des Pins, 100
6941 Durbuy

info@montdespins.be • 086/21 21 36

Vakantiedomein Dennenheuvel, 
 Bomal-sur-Ourthe

Durbuy

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon = 50% op vertoon 
van de coupon. Niet geldig van 15/07 tot 

15/08, noch op 30 en 31/12/2023. Minimaal 
2 nachten in een comfort kamer.

NEW
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O pen de deur van dit luxueuze pand uit de negentiende 
eeuw en ontmoet er Jean en Charles Gaspar, twee 

broers, de ene beeldhouwer en de ander picturaal fotograaf 
en mecenas.
De dieren zijn het werk van Jean, leerling van Jef Lambeaux. 
Ze stralen kracht uit en ogen erg realistisch. Hier staan ze 
zij aan zij met de zachtere en tijdloze foto’s van Charles.
Het museum kan dankzij zijn zeer rijke collecties ook grote 
tijdelijke tentoonstellingen organiseren. Op het eind van 
het parcours zal u naast andere religieuze kunstcollecties 
ook het uitzonderlijk Antwerps zogenoemd retabel van 
Fisenne kunnen bewonderen, dat van begin de zestiende 
eeuw dateert.

De educatieve dienst van het Gaspar Museum streeft 
naar rechtstreeks contact met de bezoeker. Het biedt 
een programma aan van themarondleidingen, animatie en 
workshops rond allerlei thema’s en waarin een actieve 
benadering van de werken centraal staat.
Schoolgroepen, volwassenen, senioren, met collega’s of 
familie… dit goedgevulde animatieprogramma biedt voor 
elk wat wils. 
Bezoek het Gaspar Museum in groep, met of zonder gids! We 
willen u zo goed mogelijk ontvangen en wijzen er u daarom 
op dat groepsbezoeken verplicht te reserveren zijn, met of 
zonder gids. Een enkele toegangsprijs van 2€/pers. (zonder 
gids). U kunt uw bezoek reserveren via serviceeducatif.
gaspar@arlon.be

www.museegaspar.be

Dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 
13.30 tot 17.30 uur.
Elke zondag
(1e zondag van de maand gratis) van 13.30 tot 17.30 uur.
Gesloten op maandag, 1/11, 11/11, 25/12 en 1/1.

FWB studenten: gratis
Andere netwerken :
Kleuterschool: €1
Primair: 2€ per kind
Middelbare school: 3€.
Leraar (alle netwerken): gratisRue des Martyrs 16 6700 Arlon

063 60 06 54
serviceeducatif.gaspar@arlon.be

Gaspar  
Museum

Arlon

Uw voordeel  

 :

Verkennerscoupon =  
gratis toegang voor 2 personen

-50%  
op de  

toegangsprijs

-50%  
op de  

toegangsprijs



JOUW LEERLINGEN GELUKKIG MAKEN?

BEZORG ZE EEN TOPDAG
IN AQUALIBI

Verkennerscoupon*

= 1 keer gratis toegang per leraar

en 25% korting op het individuele tarief 

> 1,40 m aan de kassa’s voor maximaal 

4 begeleiders op dezelfde datum als het 

gratis ticket van 20/02 tem 27/08/23

*Voucher alleen digitaal geldig

- Extra voordelig tarief voor scholen
- Begeleiders betalen hetzelfde tarief als de leerlingens
- 1 gratis begeleider per 10 leerlingen lager onderwijs of per 15 leerlingen secundair onderwijs 
- 1 terugkeerticket voor elke leerling bij aankoop van 2 volwassenen tickets 
- 1 terugkeerticket voor de organiserende leerkracht en begeleidende volwassenen
- Mogelijkheid om tot 3 dagen voor het bezoek de aantallen te wijzigen
- Niet gebruikte tickets worden kostenloos teruggenomen

Meer info?
- reservations.wbe@cda-parks.com
- +32 (0)10 42 17 89
- www.aqualibi.be

Jouw voordeel

JOUW LEERLINGEN GELUKKIG MAKEN?

BEZORG ZE EEN TOPDAG IN 
WALIBI BELGIUM

Jouw voordeel

Verkennerscoupon*

= 1 keer gratis toegang per leraar

en 25% korting op het individuele tarief 

> 1,40 m aan de kassa’s voor maximaal 

4 begeleiders op dezelfde datum als het 

gratis ticket van 01/04/23

au 07/01/2024**

*Voucher alleen digitaal geldig.

** Behalve op Halloween nocturnes en dagen 

waarop het park uitverkocht is.

- Extra voordelig tarief voor scholen
- Begeleiders betalen hetzelfde tarief als de leerlingens
- 1 gratis begeleider per 10 leerlingen lager onderwijs of per 15 leerlingen secundair onderwijs 
- 1 terugkeerticket voor elke leerling bij aankoop van 2 volwassenen tickets 
- 1 terugkeerticket voor de organiserende leerkracht en begeleidende volwassenen
- Mogelijkheid om tot 3 dagen voor het bezoek de aantallen te wijzigen
- Niet gebruikte tickets worden kostenloos teruggenomen

Meer info?
- reservations.wbe@cda-parks.com
- +32 (0)10 42 17 89
- www.walibi.be


