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Aventure Parc, une aventure familiale dans les bois !
Van maandag 01 januari 2018 tot maandag 31 december 2018.

Rue Sainte Anne 152
Wavre - 1300
Telephone de contact: +32 10 22 33 87
http://www.aventureparc.be
© Aventure Parc

Maak de avonturier in je wakker, leg 19 parcours in de bomen
af en waag je aan 4 huiveringwekkende sprongen!
Stel je kinderen voor een uitdaging, maar biedt hen tegelijk een
gezellig tijd. Trotseer apenbruggen, waag je aan de tarzansprong en
het touwenparcours in een prachtig park dichtbij Brussel.
Aventure Parc is het grootste park in zijn soort in België met meer
dan 150 diverse spelen. Er is geen tijdslimiet om de verschillende
parcours af te leggen en er is toezicht door gekwalificeerde en
sympathieke monitoren.

De troeven voor je kinderen
Kinderen van 3 tot 6 jaar
Springen en stuiteren op het speelplein voor Mini-kids en plezier
beleven in de Fun kids, een speelzone met netten op 10 meter
hoogte.
Speciaal aan hun grootte aangepaste parcours.
Kinderen van 6 tot 12 jaar
Zich amuseren op de parcours: na een initatieparcours trekken
kinderen op een ludieke manier van de ene boom naar de andere

Op het programma: loopbruggen, touwen, netten en glijbaan
Voor kinderen van 5 tot 9 jaar is er een Tyro Kids parcours van 250
meter boven het park
Tieners
Unieke sprongen testen: de Space Jump lanceert je 17 meter de
hoogte in, bij de Forest Jump val je 8 meter lager op een reusachtige
matras en de Jungle Jump laat je balanceren op 15 meter hoogte.
Je laten glijden op de reusachtige 120 meter lange tokkelbaan.
Tyro Tour:11 tokkelbanen boven het park.
Aan het einde van je bezoek
Na al die inpanningen verdienen jullie toch een moment van
ontspanning op het terras?

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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