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ORIGIN S WERELDS INDRUKWEKKENDSTE ONDERGRONDS SPEKTAKEL IN HET DOMEIN VAN DE GROTTEN VAN HAN

Magische reis door het universum
Sinds 1 juli wacht een grote verras
sing je op tijdens je bezoek aan de
beroemde Grot van Han In het hart

van de Grot dompelt de gloednieu
we klank en lichtshow Origin je
onder in een opeenvolging van ma
gische werelden die doen terugden
ken aan de oorsprong van onze we
reld en de Grot van de big bang tot
aan de eerste ontdekkingsreizen
EEN SPROOKJESACHTIGE NIEUW
VERLICHTE GROT

Dankzij de volledig nieuwe ledverlichting ont
sluieren de Grotten zich dit jaar als nooit tevoren
je komt er terecht in een magische ondergrondse
wereld Ontdek een waaier aan natuurlijke kleu
ren van de druipstenen de weerspiegelingen van
de rivier op de rotswanden Een betoverend be

De nieuwe show Origin neemt je mee op een
magische reis door het universum

zoek bekroond met 3 sterren in de Michelin Gids
EEN REIS DOORHEEN DE TIJD NAAR DE
OORSPRONG VAN ALLES

In het midden van de Grot bevindt zich de in

drukwekkende Wapenzaal Deze is sinds 1 juli ge
huld in de schijnwerpers van een nieuwe klank
en lichtshow van wereldniveau Origin Hiervoor
werden de nieuwste technologieën van video
mapping en lasers gebruikt en werd er beroep ge
daan op de beroemde spektakelmaker Luc Petit

die onder meer al samenwerkte met Disney en
Franco Dragone Ontdek dit nieuwe permanente
spektakel tijdens je normale bezoek aan de Grot
vanHan Een indrukwekkend 360 spektakel voor
groot en klein
OP AVONTUUR IN HET WILDPARK

Ga mee op ontdekking in de natuur van deze veel
zijdige streek Ontmoet de elegante lynx de reus
achtige beer de fabelachtige wolf Geniet van
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Een 360 spektakel voor groot en klein

de prachtige uitzichtpunten en de bijzondere flo
ra Het adembenemend mooie Wildpark verko
zen tot beste Wildlife Park ontdek je in alle vrij

Kom oog in oog te staan met de elegante lynx

heid te voet wandelpad van 2 5 km of 5 km of
met de Safari car Een onvergetelijke dag gega
randeerd
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