
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARDENNEN FAMILIE VAKANTIEWEEK 2020 

 
Speciaal voor families, gezinnen en éénoudergezinnen organiseert RHM 

BuitenSport in de Belgische Ardennen een 5 daagse Ardennen Adventure 
vakantieweek. Deze sportieve vakantieweek staat bol van actie! 

 

Programma Ardennen Adventure Vakantieweek 
De activiteiten tijdens deze 5 daagse Adventureweek vinden plaats van maandag 
t/m vrijdag. Optioneel kan je er ook voor kiezen om op zaterdag en zondag actief te 
zijn. De activiteiten die we deze week doen nemen gemiddeld een halve dag in 
beslag. Je hebt dus de andere helft van de dag vrij om zelf in te vullen. Bijvoorbeeld 
om het toeristische stadje Durbuy te bezoeken (het kleinste stadje van Europa) of 

om een nostalgische treinrit te maken. Daarnaast hebben we 2 avondactiviteiten. 
Aan het begin van de vakantieweek maken wij bekend wanneer en hoe laat de 
activiteiten gaan plaats vinden. Maandag starten wij om 14:00 uur en vrijdag 
eindigen wij om 13:00 uur. 

Data Ardennen Adventure Vakantieweek 2020 
Meivakantie:  20 april – 10 mei 2020 
Zomervakantie:  06 juli – 30 augustus 2020 
 

Verblijf op camping Parc La Clusure 
De 4,5 sterren ANWB camping Parc La Clusure is gelegen even buiten het dorpje 
Bure. Deze mooie en grote familiecamping is onze basis gedurende jouw actieve 

zomervakantie. De camping is omringd door glooiende heuvels, unieke wouden en 
pittoreske dorpjes. Hierdoor is het een paradijs voor wandelaars, fietsers en 
levensgenieters. De camping beschikt over een winkeltje, diverse sportterreinen, 
speeltuin voor de kinderen, verwarmd openlucht zwembad met apart peuterbad, 
schone en moderne sanitaire voorzieningen, WiFi en een uitstekend restaurant “Le 
Val Joli” met Grand Café en een buitenterras. Tijdens de schoolvakanties wordt er 
een uitgebreid, uniek recreatieprogramma aangeboden waar jong en oud kunnen 

deelnemen aan verschillende leuke activiteiten. 
 

Overnachten kan in je eigen tent of caravan. Ook kun je overnachten in een van 

onze ruim ingerichte lodge- of familietenten,  een (luxe) 4-6 persoons stacaravan of 
in een dichtbij gelegen vakantiebungalow. 
 
 

Overnachten kan op basis van: 
Eigen tent of eigen caravan: € 26,00  - 50,00 per 2 pers. per nacht 
Coco Sweet- of Familietent 2-4 p: € 66,00  - 131,00 per tent per nacht 

Luxe Lodgetent 5 p: € 96,00  - 168,00 per tent per nacht 
Diverse 4-6 p stacaravans: € 67,00  -  242,00 per caravan per nacht 
Bungalow of Vakantiewoning:   prijs op aanvraag 
 

De genoemde prijzen zijn indicatief en afhankelijk van het seizoen. 
Onze accommodaties worden alleen verhuurd voor minimaal 3 nachten. 

In het hoogseizoen is de minimale huurperiode voor accommodaties 7 nachten. 
 

Reis- en ongevallenverzekering: 
Veel verzekeringsmaatschappijen bieden standaard geen buitensportdekking in hun 
verzekeringspolis. Sluit daarom een passende reis- en ongevallenverzekering af. Dit 
kan bij ons voor € 1,00 per persoon per dag (exclusief € 5,00 poliskosten). 
 

 

Activiteiten die deze 5 daagse Adventureweek aan bod komen zijn: 
 

□ Welkomst Game 
□ Avond GPS Dropping 
□ Flintstone auto bouwen 
□ Bushcraft en Survivalskills 
□ Avond oriëntatietocht met kaart en kompas 
□ Mountainbiken op een ATB (min. lengte 1.40 meter) 

□ Boogschieten met pijl & boog en Luchtbuks schieten 
□ KlimAdventure met Abseilen, PamperJump en QuickJump 

 

De meeste activiteiten bevinden zich op of in de omgeving van de camping. Het 

KlimAdventure vindt plaats in omgeving Houffalize op ca. 55 minuten rijden. 
 

Prijs Ardennen Adventure Vakantieweek 2020 
5 daagse Ardennen Adventureweek:  €  99,50  p.p. 
Kinderen tot 16 jaar betalen:  €  89,50  p.p. 
 

Prijzen zijn inclusief materialen en instructie door onze buitensportmedewerkers.  De 
prijs is exclusief vervoer (ook ter plaatse), overnachting, reisverzekering en/of een 
annuleringsverzekering, maaltijden en € 19,50 reserveringskosten. 

Een spetterend Adventure in de Belgische Ardennen! 

RHM BuitenSport BV  
van Alphenstraat 2, 2274 NA  Voorburg 

Telefoon NL: 070 - 383 57 34 | Telefoon BE: 080 – 511 044 
Email: info@rhmbuitensport.nl | Internet: www.rhmbuitensport.nl 

Bank: IBAN: NL 58 ABNA 0 626 221 137 | BIC: ABNANL2A  
K.v.K.: 54163676 | BTW nr: NL 85 120 222 6 B01 
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