
HOTEL DES TROIS HIBOUX***
Ligging: gelegen op het domein van Parc Asterix in een mooie en rustgevende 
groene omgeving met een afzonderlijke ingang en een vroegere doorgang 
naar een deel van het park
Uitrusting: modern hotel met receptie, lift, restaurant, bar met terras , 
bibliotheek, kinderhoek, gratis wifi  moderne kamers met uitzicht op het bos 
en met terras of balkon, eigen badkamer met bad of douche en toilet
Maaltijden: ontbijtbuffet, avondmaal in buffetvorm inclusief softdrinks & 
koffie/thee

INBEGREPEN
• **** MAXI DUBBELDEK AUTOCAR
• Kamer met ontbijtbuffet
• 2 dagen toegang Parc Asterix
• Begeleiding door een Nederlandstalige begeleider vanuit België

2 dagen / 1 nacht
kamer & ontbijt

Afreisdata

Prijs per 
persoon

(op basis van 
2-pers.-kamer)

Kind 3 tem 
11 jaar in 
kamer + 
2 volw.

Kind 3 tem 
11 jaar in 
kamer +
 1 volw.

03 augustus 20 € 245 € 120 € 120

26 oktober 20 € 245 € 120 € 120

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 78

Kind tem 2 jaar € 45

Avondmaal in het hotel
- volwassene
- kind van 3 tem 11 j

€ 29
€ 15

Opstapplaatsen: A

Dag 1 • België - Plailly
We komen in de loop van de voormiddag aan in Parc Asterix. We komen terecht in een hele aparte wereld: die van de Galliërs en de Romeinen, 
onder het leiderschap van de dikke vrienden Asterix en Obelix. Met 36 attracties kunnen we  hier een hoop plezier beleven. De attracties liggen 
verspreid over 6 werelden: die van de Vikingen, de oude Grieken, het Romeinse rijk, Egypte en “door de tijd heen”. De allerkleinsten hebben 
geluk: alleen zij mogen in het bos van Idefix. Kinderen amuseren zich uitstekend met hun ouders in de klassieke draaimolens, draaiende ketels, 
kleine bootjes en de familie-achtbaan. Voor de iets groteren is er spanning en sensatie op het water met de “Menhir Express”, “L’Oxygénarium” 
en “Le Grand Splash”. Liefhebbers van spannende attracties zijn hier ook op de juiste plek met de “Tonnerre de Zeus”, waarbij we met een 
snelheid van 80 km/u langs een duizelingwekkend parcours razen, of de “Goudurix” die ons meeneemt op een paar loopings. Omdat 1 dag 
wat kort is om van al dat moois te genieten, hebben we gezorgd voor een overnachting in Hotel Des Trois Hiboux in Parc Asterix.

Dag 1 • België - Plailly
Na het ontbijt, met misschien wel een ontmoeting met Asterix & Obelix, gaan we een hele dag op pad in het Gallische bos en ontdekken we 
de attracties waar we de vorige dag niet aan toe gekomen zijn. Daarnaast heeft Parc Asterix ook een aantal grote shows zoals de “Magische 
Panoramix” waar we alles over de toverdrankjes van Panoramix vernemen of de “Galliërs-Romeinen” waar de Romeinen en de Galliërs elkaar 
trotseren in de arena. Zo genieten we tot het laatste moment van ons verblijf in Parc Asterix. Dan is het tijd om huiswaarts te keren.
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