Bezoek aan de grot

LEGENDA
Uitzichtpunt

Boekenwinkel-boetiek

Vergaderzaal

Rolstoel
uitleenpunt

tentoonstellingsruimte

Ringleiding

Paleolithisch
tentenkamp

Toiletten &
verschoontafel
Toeristische informatie
Ardèche en Regio
Auvergne Rhône-Alpes

Picknickplaats

Aanbevolen traject
voor personen met
verminderde mobiliteit
en kinderwagens

Esplanade
OP DE SITE
Dieren niet toegelaten.
Behalve geleidehonden

• Gelieve je 10 minuten voor het vertrek van je
rondleiding bij de ingang van de grot aan te
10 MIN.
melden.
VOOR
VERTREK
• Regelmatig worden aan het einde van de dag
rondleidingen in « groot-formaat »
aangeboden. Deze duren 20 minuten langer.
• Alle rondleidingen zijn onder begeleiding
van een gids.
• Er worden occasioneel avonden georganiseerd
waarop je de grot vrij en op je eigen ritme kan
bezoeken.
• Audiogidsen gratis in 10 talen
gedurendeeen bezoek met gids.
• Wil je een rondleiding in een vreemde taal?
Boek dan tijdig en wij kijken naar de
beschikbaarheid van onze gidsen.
• Binnentemperatuur: 16-20°C
• Duur: 1 uur

Vallon Pont d’Arc

1

Hoe werd deze
replica gebouwd?

4

In welke grote perioden is
de prehistorie opgedeeld?

2

Hoe zijn de Gorges de
l’Ardèche ontstaan?

5

Hoe wordt de originele
grot beschermd en
bewaard?

3

Hoe kan men rotstekeningen dateren?

Download
het
programma
op uw
mobiel

#GrotteChauvet2

UUR

Roken
verboden

HALTEPLAATSEN MET EDUCATIEVE INFORMATIEBORDEN

Volg
de gids!

Rondleiding om:

Telefoon tijdens
rondleiding
uitschakelen

Gelieve de
wanden niet
aan te raken

Fotograferen is
niet toegestaan

Het meenemen van
eten of drinken in de
grot is niet toegestaan

GROTTE CHAUVET 2 - ARDÈCHE
Plateau du Razal • 07150 Vallon Pont d’Arc

+33 (0)4 75 94 39 40
Reservering
www.grottechauvet2ardeche.com

DE GROT
INGANG
UITGANG
RESTAURANT
La Terrasse
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KOEPELTENT
«CHEVAL»

KOEPELTENT
«AUROCHS»

4
PALEOLITHISCH
TENTENKAMP

1
EDUCATIEVE
RUIMTES

GALERIJ VAN DE
AURIGNACIEN

SALLE DU HIBOU

DÔME
AUROCHS

SALLE DU LION
DÔME CHEVAL
SALLE DE L’OURS

SALLE DU RHINOCÉROS

ANG

UITG

TENTOONSTELLINGSRUIMTE

ONTHAAL
KAARTVERKOOP
Richting
Vallon Pont d’Arc

INGANG

Richting
St Remèze
Bourg St Andéol

Grotte Chauvet 2 - Ardèche is een samenwerkingsproject van het Département Ardèche en de Regio
Auvergne-Rhône-Alpes.

www.grottechauvet2ardeche.com
Ouders met jonge kinderen kunnen
afwisselend de grot bezoeken. Blijf steeds
dicht in de buurt van je gids!

Op aanvraag kunnen groepen genieten
van tafelbediening.

Wist je dat?
75 % van de aangeboden producten in het
restaurant La Terrasse zijn streekproducten uit
de Ardèche!

Geniet van het terras met panoramisch
uitzicht en onze seizoensgerechten
voornamelijk gemaakt met producten uit
de Ardèche.
Het zelfbedieningsrestaurant is in het
hoogseizoen open van 12 uur tot
14.30 uur.

Met regelmaat worden in deze ruimte grote
tentoonstellingen
gehouden,
zoals
“Leeuwen en Mensen, Katachtige mythes,
400 eeuwen fascinatie” in 2019.
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BOEKENWINKELBOETIEK

Een unieke locatie voor al uw
evenementen!
In deze grote zaal, voor meerdere
doeleinden geschikt, kan je lezingen,
studiedagen,
filmvoorstellingen
en
tentoonstellingen bijwonen of je eigen
congres organiseren.

Verwen jezelf en je naasten met leuke
geschenken van de grot!
In de boekenwinkel-boetiek vind je een
ruime keuze aan boeken, speelgoed en
zelfbouwpakketten met prehistorie als
thema. De boetiek heeft een breed
assortiment aan cadeaus, souvenirs en
gastronomische producten uit de Ardèche.

• Je kunt op de website foto’s van de grot voor eigen gebruik downloaden:
www.grottechauvet2ardeche.com
• Pass Annuel: Met de grot-jaarpas kan je voor slechts 25 € één jaar lang genieten
van de Grotte Chauvet 2 - Ardèche, het unieke park en een breed aanbod
activiteiten, thematische lezingen en rondleidingen.
• Meer informatie over de originele grot vind je op:
http://archeologie.culture.fr/chauvet
• Wat is er in Ardèche te zien en te doen? Bij het toeristische informatiepunt
«Welcome Auverge Rhone Alpes» naast het Entree gebouw kun je kaarten en
touch-screens raadplegen.

GROEPEN
Groepen van 20 personen of meer dienen per email te reserveren.
Mail ons naar: groupes@grottechauvet2ardeche.com
• Scholen: pedagogie@grottechauvet2ardeche.com
www.grottechauvet2ardeche.com

Wist je dat?
Tijdens de werkzaamheben zijn er meer
dan 200 uitgegraven bomen binnen het
park herplant!

Wij hechten veel belang aan het onthaal
en de kwaliteit van ons park. Zo kan
je in het restaurant en aan de informatiebalie onze tevredenheidsenquête
invullen

SALLE DU
RHINOCÉROS

BELEEF HET OPNIEUW

RUSTPAUZE!
Het park strekt zich uit over een
oppervlakte van 14 hectaren mediterraan
kreupelbos met steeneiken. Buitengewone
natuurpracht die behouden moet blijven!
De picknickplek boven het restaurant
biedt een indrukwekkend uitzicht op de
Cevennen en de Monts d’Ardèche.
Gelieve niet in de bomen te klimmen.
Wees voorzichtig want in de zomer tref je
processierupsen aan in het park.
Vermijd elk contact met de rupsen!

Het paleolithisch tentenkamp is
open in het hoogseizoen en is vrij
toegankelijk.
De educatieve ruimtes zijn voorbehouden
voor schoolgroepen.
Alleen tijdens de vakantieperiodes
worden er buitenschoolse activiteiten
georgniseerd. Gelieve de aan de gang
zijnde activiteiten niet te storen.
De esplanade is een ruimte bestemd voor
animatieactiviteiten en evenementen en is
toegankelijk in het hoogseizoen.
Om technische redenen of slechte
weersomstandigheden
kan
het
activiteitenaanbod gewijzigd of afgelast
worden.

VEILIGHEID EN
COMFORT
• Gelieve de aanwijzingen van de
medewerkers van de grot stipt op te
volgen.
• Gelieve niet naast de aangeduide
paden te lopen of op de stenen
muurtjes te klimmen.
• Kinderen moeten steeds begeleid
worden door een volwassene.
• Grotte Chauvet 2 - Ardèche is een
rookvrije zone.

TOEGANKELIJKHEID
• Grotte Chauvet 2 - Ardèche is toegankelijk
voor personen met verminderde mobiliteit
en onze medewerkers bij de informatiebalie
staan klaar om mensen met een handicap
verder te helpen.
• Rolstoelen zijn verkrijgbaar bij de
informatiebalie.
• Slechthorenden kunnen tijdens de rondleiding
in de grot gebruik maken van ringleiding en
schrijftabletten.
• Voor blinden en slechtzienden hebben wij
reliëfboeken ter beschikking

Gooi geen op de grond.

RESTAURANT
«La Terrasse»

TENTOONSTELLINGSRUIMTE

ACTIVITEITEN
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De grot is met een grondoppervlakte van
3000 m² en een totale oppervlakte aan decors
van 8180 m² (bodem, wanden, gewelven), de
grootste replica van een beschilderde grot ter
wereld. De originele grot Chauvet Pont d’Arc
heeft een grondoppervlakte van 8 500 m².
Alle gereproduceerde elementen zijn op ware
grootte nagebouwd.
De replica werd in 30 maanden gebouwd en
hieraan werkten maar liefst 35 ondernemingen
mee; bouw-, industriële en ambachtelijke
bedrijven alsook kunstenaars.
Het
gebouw,
ontworpen
door
het
architectenkantoor Fabre-Speller (Clermont
Ferrand) in samenwerking met Atelier 3 A
(Le Teil, Ardèche), is uit beton opgetrokken en
bekleed met een decoratieve structuurmortel.
Een groot deel van de gereconstrueerde
elementen
(concreties,
wandpanelen,
beenderen…) zijn gemaakt van hars 1

HURRICANE • Imprimé avec encres végétales sur papier sans chlore.

Gelieve je 10 minuten voor het vertrek
van je rondleiding aan de ingang van de
grot aan te melden en ontdek de oudste
meesterwerken uit de mensheid!
Alle rondleidingen staan onder begeleiding
van een gids. De audiofoon zorgt ervoor dat
je je volledig in de sfeer kan onderdompelen.
• Er worden occasioneel avonden voorzien
waarop je de grot vrij en op je eigen ritme
kan bezoeken.
• Audiogidsen gratis in 10 talen
gedurende een bezoek met gids.
• Wil je een rondleiding in een vreemde
taal? Boek dan tijdig en wij kijken naar de
beschikbaarheid van onze gidsen.
• Binnentemperatuur: 16-20°C
Duur: 1 uur
Fotograferen is voor het goede verloop van
de rondleiding niet toegestaan. Je kunt
foto’s voor eigen gebruik downloaden op
onze website:

Wist je dat?

Waarom niet eerst op ontdekking
in de Galerij voordat je de grot
bezoekt? Zo leer je wat wij
tegenwoordig weten over de
leefwijze en het leefmilieu van
onze voorouders.
Je kunt de Galerij van de aurignacien vrij
bezoeken. In een zaal met een capaciteit
tot 60 personen dompelt een korte
meeslepende film (4 minuten) je meteen
onder in de leefwereld van onze
voorouders. Daarna volgt een interactieve
en ludieke tentoonstelling.
• Ter plaatse applicatie te downloaden.
• Toegang tot de Galerij mogelijk tot
45 minuten voor sluitingstijd.
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DE GROT
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GALERIJ VAN DE
AURIGNACIEN

