Mountainbike & KanoAdventure
€ 39,50 p.p.
Rust gecombineerd met een stevige uitdaging. Tijdens deze dag gaat u
samen met een instructeur op de Mountainbike een mooie en uitdagende
tocht maken dwars door de Belgische Ardennen. Naast deze inspannende
activiteit neemt u ook deel aan een Kanotocht van circa 8 km. over de
rivier de Ourthe.

ARDENNEN VOORDEEL DAGPROGRAMMA 2017
Speciaal voor groepen (min. 12 personen) hebben wij een aantal programma’s extra
voordelig samengesteld.

Ardennen Outdoor Survivaldag 1, Ny
€ 45,00 p.p.
Uw moed wordt een dagdeel op de proef gesteld met de volgende
activiteiten: Abseilen, Tokkelen en Klettersteig. Ook neemt u deel aan
Boogschieten en Vlotbouwen.
Bij het vlotbouwen bouwt u met behulp van houten palen, tonnen en touw
uw eigen vlot.

Het dagprogramma start ’s ochtends om 10:00 uur en is ’s middags rond 17:00 uur afgelopen.
Optioneel kunt u de dag compleet maken met een lekker lunchbuffet en/of een gezellige
M
barbecue. Al onze activiteiten worden standaard op recreatief niveau aangeboden.
Dat wil
zeggen, dat iedereen, van jong tot oud met een normale conditie aan deze activiteiten kan
deelnemen. Minimum leeftijd voor deelname is + 10 jaar. Minimale lengte circa 1.40 meter.

Ardennen Outdoor Survivaldag 2, Steinbach
€ 45,00 p.p.
Uw moed wordt een dagdeel op de proef gesteld met de volgende
activiteiten: Abseilen, PamperJump en QuickJump. Ook neemt u deel aan
Boogschieten en Vlotbouwen.
Bij het vlotbouwen bouwt u met behulp van houten palen, tonnen en touw
uw eigen vlot.

AdventureWalk & KanoAdventure
€ 32,50 p.p.
Teambuilding, spanning, fun en humor staan deze dag centraal. Bij ons
Challengeparcours / AdventureWalk mag u m.b.v. touwbruggen, slingers
en een klimnet diverse obstakels en hindernissen trotseren. Haalt u droog
de eindstreep? Ook neemt u deel aan een Kanotocht van ca. 8 km over
de rivier de Ourthe.

€ 45,00 p.p.
Ardennen 3.0
Beleef de Ardennen op 3 manieren! Tijdens de kanotocht geniet u op het
water van adembenemende locaties in het hart van de Ardennen. Met de
GPS Achouffe bierproeventocht stuurt het GPS u langs de mooiste plekken
in de bossen met aan het einde een biertje uit de streek en tijdens
Paintball beleeft u de Ardennen in Actie met hoofdletter A!

€ 34,50 p.p.
Ardennen Outdoor Adventure
Mountainbiken, Boogschieten, Vlot-bouwen en uiteraard ook Vlotvaren.
Het komt allemaal aan bod tijdens deze Outdoor Adventure dag! U gaat
zelfstandig op een mountainbike de omgeving verkennen. Vooraf krijgt u
eerst een uitleg van onze instructeur. Na het fietsen neemt u deel aan het
boogschieten en vlotten bouwen.
€ 34,50 p.p.
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Outdoor Ardennen Race
€ 49,50 p.p.
Verleg je grenzen met deze spannende en sportieve dag! Een race tegen
de klok waar u in kleine teams een parcours rennend aflegt met hulp van
kaart, kompas of GPS. Onderweg neemt u deel aan diverse activiteiten,
zoals: het Kratje Stapelen, Vuurmaken, Speleotunnel, Teambuilding,
Vlotten bouwen en varen!
Men’s Day Out (min. 12 pers. en 18 jaar)
€ 94,50 p.p.
Een echte mannendag die uiteraard ook door de stoere dames mag
worden gedaan! U gaat vandaag Paintballen, waarbij elk team zijn eigen
territorium zal moeten verdedigen. Ook gaat u stevig Quad rijden op 4x4
Quads. We sluiten de dag lekker af met het proeven van een 4-tal soorten
Belgische Bieren in ons café.
Het is mogelijk dat om organisatorische redenen de volgorde van de activiteiten wijzigt.

Inclusief: Uitgaande van min. 12 deelnemende personen, materialen en een instructie door onze
ervaren instructeurs en/of begeleiders.
Exclusief: Vervoer (ook ter plaatse), maaltijden, consumpties overnachting, BTW (mits van
toepassing), een reis- en ongevallenverzekering met buitensportdekking á € 1,00 p.p.p.d. en
eenmalig € 4,50 poliskosten en een annulerings-verzekering en € 19,50 reserveringskosten.
Maaltijden: Graag verzorgen wij voor u de maaltijden tijdens uw Ardennen Adventure. Vraag ons
gerust naar de mogelijkheden. Een uitgebreid broodjes lunchbuffet incl. soep & broodje kroket komt
op € 14,50 p.p. en vanaf € 19,50 p.p. is er een afsluitend gezellig barbecuebuffet mogelijk.
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