
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciaal voor vriendengroepen, personeelsverenigingen, 
sportverenigingen en grote families organiseert RHM Buitensport in de 

Belgische Ardennen een sportief en avontuurlijk survival & adventure 
weekend. Dit weekend staat bol van actie! 

 

 

Vrijdag komt u in de loop van de middag of begin van de avond aan op ons gezellige 
kampeerterrein in de Belgische Ardennen. Hier staan onze groepstenten al voor u 
klaar. De tenten zijn voorzien van (lucht)bedden of matrasjes. Zelf zorgt u voor een 
slaapzak, kussen en een 1 persoons matrashoes. Op ons kampeerterrein zijn warme 

douches en schone toiletten aanwezig. Bij aankomst geven de instructeurs een 
korte uitleg over het programma dat u dit weekend gaat volgen. 
 

Activiteiten 
Vrijdagavond start het programma rond 21:00 uur met een Oriëntatietocht met 
kaart en kompas. Zaterdag na het ontbijt is het tijd voor actie. Wij doen vandaag 
de volgende activiteiten: Kanovaren, Vlotbouwen, Buksschieten en Boogschieten. 
Zondagochtend, na het ontbijt, komen Abseilen, een PamperJump en een 
QuickJump aan bod. Na de activiteiten is er nog tijd om samen het lunchpakket te 
nuttigen en helaas staat daarna de terugreis naar huis gepland. 
 

De meeste activiteiten vinden op of nabij de camping plaats. Alleen de 
klimactiviteiten vinden plaats op onze locatie nabij Houffalize. Dit is ca. 35 minuten 

rijden. 
 

Alle activiteiten geschieden onder de deskundige leiding van onze professionele 
buitensport instructeurs. De meeste van onze instructeurs en begeleiders hebben 
een afgeronde CIOS of ALO sportopleiding genoten of zij zijn deze studie aan het 
afronden. Uiteraard zijn zij zeer begaan met de buitensport. 

 

Maaltijden 
De maaltijden zijn inclusief dit weekend. Zaterdag en zondag geniet u van een 
lekker ontbijt en lunchpakket. Zaterdagavond is er een gezellige barbecue. Tegen 

meerprijs kunt u onze “standaard” maaltijden upgraden en consumpties bijkopen. 

 

Prijs Ardennen Survivalweekend (o.b.v. minimaal 8 personen) 

Ardennen survival & adventure weekend: € 129,50 per persoon.  

Dit is inclusief activiteiten, materialen, instructie en begeleiding, 2 overnachtingen in 
onze tenten (incl. matrasjes), 2x ontbijt en 2x lunchpakket en 1x barbecue. 
 

Dit is exclusief BTW (mits van toepassing), vervoer (ook ter plaatse), consumpties, 

douchemuntjes, borg, kano-emmer (€ 2,50 per emmer), een standaard reis- en 
ongevallenverzekering met buitensportdekking, een annuleringsverzekering en 
reserveringskosten van € 19,50 per boeking. Minimale groepsgrootte 8 personen, 
maximaal 60 personen. 
 
Toeslag verblijf in 4-6 Caravans / Groepsaccommodatie  
Indien gewenst kunt u ook overnachten in stacaravans of een gezellige 

groepsaccommodatie. Meerprijs hiervoor is op aanvraag. 

Reserveren? 
Neem dan telefonisch contact met ons op: +31 (0) 70 - 383 57 34 of stuur een 

e-mail naar: info@rhmbuitensport.nl.  
Wij raden u aan om zelf een reisverzekering met bijzondere sportendekking en een 
annuleringsverzekering af te sluiten. 

 
 
*Het is mogelijk dat om organisatorische reden of weersomstandigheden de volgorde en / of 

activiteitenkeuze van het programma wijzigt. 
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Data Survival & Adventure weekend 2021 

maart 

05 - 07 maart 

12 - 14 maart 
19 - 21 maart  

26 - 28 maart 

 

  

   

juli 

02 - 04 juli 

09 - 11 juli 

16 - 18 juli  
23 - 25 juli 

30 juli - 01 augustus 

 

 

april 

02 - 04 april (Pasen) 

09 - 11 april  
16 - 18 april  

23 - 25 april 

30 april  - 02 mei 

  

   

augustus 

06 - 08 augustus 

13 - 15 augustus 

20 - 22 augustus 
27 - 29 augustus 

 

mei 

07 - 09 mei (Moederdag)  

14 - 16 mei (Hemelvaart) 
21 - 23 Mei (Pinksteren) 

28 - 30 mei  
 

 

 

september 

03 - 05 september 

10 - 12 september 

17 - 19 september 

24 - 26 september 

 
 

 

juni 

04 - 06 juni  

11 - 13 juni  
18 - 20 juni (Vaderdag) 

25 - 27 juni 

 

 

 

oktober 

01 - 03 oktober 

08 - 10 oktober 

15 - 17 oktober 
22 - 24 oktober 

29 - 31 oktober 

 

 

ARDENNEN SURVIVAL & ADVENTURE WEEKEND 
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