Data Ardennen Adventure Vakantieweek 2018
Meivakantie:
21 april – 13 mei 2018
Zomervakantie: 02 juli – 02 september 2018
Herfstvakantie: 13 oktober - 28 oktober 2018
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ARDENNEN FAMILIE VAKANTIEWEEK 2018
Een spetterend Adventure in de Belgische Ardennen!
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 5 daagse Ardennen Adventure Vakantieweek
De activiteiten tijdens deze 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.
Activiteiten die deze 5 daagse Adventureweek aan bod komen zijn:
□ Welkomst Game
□ Avond Dropping
□ Vlotbouwen en Vlotvaren
□ Adventurewalk / Challengeparcours
□ 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 activiteiten bevinden zich op of in de omgeving van de camping. Het
KlimAdventure vindt plaats in omgeving Houffalize op ca. 35 minuten rijden.

Prijs Ardennen Adventure Vakantieweek 2018
5 daagse Ardennen Adventureweek:
€ 99,50
Kinderen tot 16 jaar betalen:
€ 89,50

Verblijf op camping le Val de l’Aisne
Aan de rand van Blier ligt Camping le Val de l'Aisne. Deze mooie en grote
familiecamping is onze basis gedurende jouw actieve zomervakantie. De camping
beschikt over een ruime speeltuin, 2 tennisvelden, goede sanitaire voorzieningen en
een uitstekend restaurant. 's Avonds veranderd dit restaurant in een gezellig café
waar je de lekkerste Belgische bieren kunt proeven. Zomers is er een animatieteam
aanwezig. Op de camping maak je gebruik van douches met het “Sepkey” systeem.
Je betaalt daardoor alleen voor het water wat je gebruikt.
Overnachten: Dit doe je in je eigen tent of caravan. Heb je die niet dan kun je
overnachten in een van onze piramide- of luxe lodgetenten, een 4-6 persoons
stacaravan, pipowagen of in een dichtbij gelegen vakantiebungalow.

Overnachten kan op basis van:
Eigen tent of eigen caravan:
RHM 4p. Piramide tent basic*:
Luxe 5p. Lodgetent** incl. privé sanitair, vanaf***:
Verblijf in een pipowagen vanaf***:
Verblijf in een 4-6p stacaravan, vanaf***:
Verblijf in een vakantiewoning:

€
€
€
€
€

12,50
15,00
60,00
60,00
65,00

per persoon per nacht
per persoon per nacht
per tent per nacht
per pipowagen per nacht
per caravan per nacht
prijs op aanvraag

* RHM tent basic is een grote tent en enkel voorzien van luchtbedden of matrasjes.
** De luxe Lodgetent is o.a. voorzien van bedden, een keuken en eigen sanitaire voorzieningen.
*** Prijs is afhankelijk van het seizoen en varieert tussen de € 60,00 - € 105,00 per nacht.
In het hoogseizoen worden onze piramide tenten, lodgetenten, pipowagens en stacaravans
alleen per week, midweek of weekend verhuurd.

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 € 4,50 poliskosten).
p.p.
p.p.

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