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Les Lacs de l'Eau d'Heure, locatie voor evenementen
in Henegouwen
Lac De L'eau D'heure
Boussu-lez-walcourt - 6440
Contact: +32 71 50 92 92
FT Province de Namur

http://www.lacsdeleaudheure.be

Het domein van Les Lacs de l'Eau d’Heure, op 30 minuten van
Charleroi, is een speciale locatie voor incentives, teambuildings
en tal van evenementen.

Troeven:
Locatie voor incentives, family days en evenementen
Spelletjes, parcours, luchtdoop en watersporten
Overnachten op het domein mogelijk

De Meren van de Eau d’Heure zijn geschikt voor incentives,
familiedagen en andere bedrijfsevenementen. Je kan er spelletjes
spelen in de natuur, parcours doorlopen of deelnemen aan
watersporten of een luchtdoop.
De ideale plek om te ontspannen na je vergadering of seminarie!

Waterpret
Aan de Meren van de Eau d'Heure kan je deelnemen aan tal van
wateractiviteiten: het volledig vernieuwde overdekte waterpark is
weer toegankelijk en biedt een speelbad, massagejets,
waterkanonnen, een gigantische jacuzzi en een apart zwembad
met verstelbare bodem waarin je verschillende sporten kan
beoefenen (aquabiking, aquadance, aquagym, duiken...).
Het buitenzwembad (dat verbonden is met het binnenzwembad)
is het hele jaar door open.

Infinity Jump
Infinity Jump is de naam van een nieuwe glijbaan die uniek is in
België en waarvan je op een heel andere en originele manier kan
afglijden, onder andere dankzij een LCD-scherm!
Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg, want de volledig
gerenoveerde buitenruimte is nu ook open: het Spray Park met jets
en leuke waterspelletjes, op een oppervlakte van 500 m² met ook
tuinen en een terras met ligstoelen en bar.
Ook het gloednieuwe Centrum voor wellness en
balneotherapie naast het waterpark is zeker de moeite waard!
Wees gerust, ook de andere activiteiten zijn er nog: het ene
squashterrein bleef behouden, terwijl het andere werd
omgevormd tot een recreatiegebied.
Hier vind je een biljart, een voetbaltafel en tafelspelletjes voor
kinderen. De bar werd ook vernieuwd en is helemaal klaar voor de
bezoekers.

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