
 

   

ACTIVITEITEN BELGISCHE ARDENNEN 

 

LANDACTIVITEITEN Tijdsduur 8-12 pers. 13+ pers. 

Shoot    
Boog- of Buksschieten ca. 1½ uur € 17,50 € 15,00 
Boogschieten i.c.m. Buksschieten ca. 2 - 3 uur € 19,50 € 17,50 
Boogschieten by Night ca. 1½ uur  € 24,50 € 19,50 
ArcheryTag ca. 1½ uur € 19,50 € 17,50 
Schietchallenge (ArcheryTag, Boog- en Bukschieten) ca. 2 - 3 uur € 24,50 € 22,50 
Paintball (v.a. 14 jaar, incl. 100 balls) 

ca. 2 uur € 25,00 € 22,50 
Lasergame (optioneel by Night) ca. 1½ uur € 19,50  € 17,50  
    
Ride    
Mountainbike (huur ½ dag)                  9–13 of 14–18 uur € 19,50 € 17,50 
Mountainbike (huur hele dag) 9 – 18 uur € 27,50 € 25,00 
Begeleid Mountainbike ca. 2 - 3 uur € 29,50 € 27,50 
Quadrijden (90cc, prijs vanaf) ca. 23 min. € 48,50 € 48,50 
Quadrijden (300-700cc, prijs vanaf) ca. 30 min. € 67,00 € 67,00 
    
Walk    
Foto tocht (prijs per fotoboek/6 personen) ca. 2 uur € 19,50 € 17,50 
Kaart & Kompastocht (prijs per kompas/6 personen) ca. 1½ uur € 19,50 € 17,50 
The Prediction (prijs per pakket/6 personen) ca. 2 - 3 uur  € 24,50 € 22,50 
GPS Avond Dropping ca. 2 - 3 uur € 14,50 € 14,50 
GPS Wandeltocht (prijs per GPS/6 personen) ca. 2 - 3 uur € 14,50 € 12,50 
GPS Achouffe Bierproeven tocht ca. 2 – 3 uur  € 14,50 € 12,50 
Adventure Race met kaart & kompas of GPS ca. 2 – 3 uur € 19,50 € 17,50 
AdventureWalk / Challengeparcours ca. 2 – 3 uur € 24,50 € 22,50 
AdventureWalk by Night  ca. 2 uur € 24,50 € 22,50 
    
Teambuilding    
Teambuilding (samenwerking games) ca. 2 - 3 uur € 22,50 € 19,50 
Building Games / Het Beste Idee ca. 2 - 3 uur € 22,50 € 19,50 
Flintstone auto bouwen ca. 2 - 3 uur € 22,50 € 19,50 
BushCraft / Survival Skills  ca. 2 – 3 uur  € 22,50 € 19,50 
Speleologie  ca. 1 ½ uur € 39,50 € 39,50 

    
Toerism    
Bezoek grotten (prijs vanaf)  € 10,00 € 10,00 

Helikoptervlucht (prijs vanaf)  € 85,00 € 85,00 

Belgische Bieren proeven in café (prijs vanaf)  € 10,00 € 10,00 

Golfen (clinic of vrij golfen)       Op aanvraag Op aanvraag 

Workshop Djembé (ca. 2 uur)  Op aanvraag Op aanvraag 

 

Prijslijst activiteiten 2018 

Genoemde prijzen zijn per persoon, uitgaande van minimaal 8 personen, inclusief gebruik 
van materiaal en een instructie door onze vakbekwame instructeurs / begeleiders. 
Exclusief is BTW (mits van toepassing), een reis- en ongevallenverzekering met 
buitensportdekking en reserveringskosten. Bent u met minder dan 8 personen? Geen 
probleem, ook u bent van harte welkom bij ons! Informeer gerust naar de mogelijkheden. 
Onze activiteiten worden standaard gedurende een dagdeel aangeboden tenzij anders 
aangegeven: van 10-13 uur of van 14-17 uur. 

WATERACTIVITEITEN Tijdsduur 8-12 pers. 13+ pers. 

Wildwaterkanoën (7 km) ca. 1½ - 2 uur € 15,00 € 13,50 
Wildwaterkanoën (14 km) ca. 3 - 5 uur € 19,50 € 17,50 
Raften (prijs vanaf) ca. 1½ - 2 uur € 24,50 € 22,50 
Vlotbouwen (op een vijver) ca. 1½ uur € 17,50 € 15,00 
Aquagames (Waterballen, Vlotbouwen, Waterschoenen) 
  

ca. 3 uur € 24,50 € 22,50 

 

HOOGTEACTIVITEITEN Tijdsduur 8-12 pers. 13+ pers. 

Prusik Boomklimmen ca. 2 - 3 uur € 24,50 € 22,50 
Abseilen (1 afdaling)  ca. 1 uur € 19,50 € 17,50 
QuickJump (1 sprong) ca. 1 uur € 19,50 € 17,50 
KlimAdventure (Abseilen, PamperJump, QuickJump) ca. 3 uur € 29,50 € 27,50 
HighRope parcours ca. 2 - 3 uur € 24,50 € 22,50 
AdventureWalk ca. 2 - 3 uur € 24,50 € 22,50 
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Raften (meestal mogelijk van november t/m maart) 

Een spannende activiteit op wildwater. Met 8 – 10 personen 

neemt u plaats in een grote rubberen boot. Door samen te 
werken met uw team en de tips die de instructeurs van 
tevoren hebben gegeven goed op te volgen kunt u de raft op 
de juiste manier door de stroomversnellingen heen loodsen.  
 
Voordat u zelfstandig het water op gaat krijgt u een 

basisinstructie op de kant. Raften kan alleen plaatsvinden als 
er voldoende water in de rivier staat.  
 

Quadrijden (voor jong en oud en met of zonder rijbewijs) 

Op een 4wielige motorfiets gaat u het Ardennen landschap 
verkennen. Eerst krijgt u een uitleg en daarna rijden we via 
asfaltwegen en bospaadjes de natuur in. Geschikt voor jong 
en oud.  
 

Wij hebben Quad tochten voor mensen met en zonder 
rijbewijs. De meeste Quadtochten beginnen met een 
initiatie op 50cc Quads. Aansluitend gaat u daarna op de 
zwaardere machines rijden (90cc - 300/700cc). 

Begeleid Mountainbiken 
Op All Terrain Bikes gaat u een (in)spannende en 
spectaculaire tocht door de heuvels en omgeving van de 
Belgische Ardennen maken. U rijdt bij ons op All Terrain Bikes 
van maximaal twee jaar oud zodat wij kwaliteit en veiligheid 

kunnen behouden.  
 

Onze instructeur laat u de beste bospaadjes en afdalingen 

zien. Tevens geeft hij voorafgaand en tijdens de tocht 
aanwijzingen zodat de eventuele obstakels of spannende 
afdalingen op de juiste manier genomen kunnen worden. 
    

Mountainbike (ATB) huur (halve dag of hele dag) 
U kunt ATB’s bij ons huren om een hele of halve dag 
zelfstandig op pad te gaan. De routes zijn meestal duidelijk 
aangegeven. Ook hebben wij fietskaarten beschikbaar. 

Voordat u op pad gaat krijgt u een duidelijke uitleg van de 
instructeur.  

 

Wildwaterkanoën 
Kanovaren op wildwater. Eerst nog wat onwennig en zoeken 
naar het evenwicht, maar snel daarna op weg naar de eerste 
stroomversnellingen en watervallen. Bij wildwater kanovaren 
is zwemvaardigheid verplicht. 
 

Wij hebben voor u een korte tocht van ca. 7 km en een lange 
van ca. 14 km. Onze kanotochten beginnen met een 

basisinstructie op de kant. Daarna is het aan u om de tocht 
te volgen. U heeft keuze uit 1 en 2 persoons kajaks. 

Vlotbouwen (op vijver) 

Met behulp van houten palen, tonnen en enkele stukjes touw 
bouwt u uw eigen vlot. De doeners en denkers in combinatie 
met samenwerking en touwknopen zorgen ervoor dat u een 
drijfbaar vlot construeert.  
 
Nadat het vlot gereed is gaat u uiteraard te water. Welk vlot 

is het meest zeewaardig, blijft drijven en haalt als eerste de 
overkant? 

Flintstone auto bouwen 

Doe mee aan deze oergezellige activiteit voor jong en oud! 
Met behulp van houten palen, touwen en tonnen probeert u 
een auto te bouwen zoals de Flintstones dit in het stenen 

tijdperk deden. Als de auto klaar is moet deze uiteraard 
getest worden. 
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Challengeparcours / AdventureWalk 
Bij onze AdventureWalk nemen wij u mee voor een sportieve 
en uitdagende stormbaan / hindernisbaan. U krijgt te maken 

met een aantal hindernissen over land en over water.  
 
Slingers, touwbruggen, samenwerking en uitdagende 
obstakels op maximaal 2 meter hoogte zorgen voor 
spanning, humor en teambuilding. Natuurlijk is het de 
uitdaging om met elkaar droog te blijven. 

HighRope inclusief Tokkelen 

Ben jij een echte durfal en niet bang voor hoogte? Dan zal 

jij je op dit 250 meter lange touwparcours prima vermaken. 
Het parcours is ingedeeld in 2 niveaus, waarbij de hoogte 
varieert van 3 tot wel 9 meter.  
 
Durf jij tot in de toppen van de bomen te komen? Aan het 
einde van dit uitdagende parcours vind je een spannende  

tokkelbaan, ook wel Death-ride genoemd. 

 

Prusik Boomklimmen   
Ben jij niet bang om de hoogte in te gaan en vind je het leuk 
om zelf te knopen en te klimmen? Dan is deze activiteit echt 
iets voor jou! Van de instructeurs leer je hoe je met behulp 

van een prusik touw en de prusik knoop tot in de hoogste tak 
van elke boom kunt klimmen. Hoe snel klim jij langs jouw 
touw de boom in? 

 

Tokkelen 

Aan het einde van het uitdagende High Rope parcours is een 
spannende tokkelbaan (Death-ride) toegevoegd. Langs een 
kabel daal je van een hoogte van 16 meter met een flinke 
vaart weer veilig af naar de grond. 

 

PamperJump:  
Stapje voor stapje klim je via de klimgrepen steeds hoger de 
boom in. Eenmaal boven aangekomen probeer je te gaan 
staan. Dit is nog niet zo gemakkelijk! Als het eenmaal gelukt 

is probeer je zo stil mogelijk te blijven staan en je evenwicht 
te bewaren. Je concentreert je op de trapeze waar je naartoe 
gaat springen en hoort de rest van de groep beneden al 
aftellen.  
 
3….2….1… Spring! Je zet je af en springt naar de trapeze, zal 
je het halen?! 

 

QuickJump:  
Als de instructeur de uitrusting en zekeringen heeft 

gecontroleerd wordt er afgeteld. Bij GO spring je in het diepe. 
Durf jij het aan? De eerste seconden ervaar je een 
spannende vrije val vanuit de hoge bomen in de Ardennen 
waarna je gecontroleerd weer op de grond beland.  
 
Na deze sprong ben je weer een ervaring rijker en kan je 
weer een streep zetten op je bucketlist! 
 

KLIMADVENTURE met Abseilen, PamperJump en QuickJump 

 
Abseilen:  
Dit moet iedereen een keer in zijn leven gedaan hebben! Via 

diverse touwbanen stijg je door de bomen naar een hoogte 
van ca. 20 meter. Op het platform aangekomen kan je nog 
maar één kant op; abseilend naar beneden.  
 
Onder begeleiding van onze instructeur lukt het bijna 
iedereen om zijn angst te overwinnen en net zoals een 
commando naar beneden te komen! 
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ACTIVITEITEN BELGISCHE ARDENNEN 

ArcheryTag 
De nieuwste trend in Nederland. Een spectaculair en actief 
spel waarbij de deelnemers met pijl en boog op elkaar 

kunnen schieten. Deze activiteit zorgt voor actie, spanning 
en adrenaline zonder blauwe plekken op te lopen. De pijlen 
hebben namelijk een speciale zachte, stompe, punt. Om 
het gezicht te beschermen draagt iedere deelnemer een 
speciaal masker.  
 

Een combinatie van boogschieten, trefbal en paintball. Doe 
jij mee aan dit spannende teamspel? 

Boogschieten 
Met pijl en boog gaat u op jacht. Doelwit is de roos die 
midden in het bord zit. Voor iedere keer dat u het doelwit 

raakt krijgt u punten. Deze activiteit zorgt voor spanning 
en concentratie.  
 
Moeilijk lijkt het niet, maar het duurt misschien even voor 
u dit onder de knie heeft. Maar eenmaal daar is er geen 
houden meer aan. Welke Wilhelm Tell behaalt de meeste 

punten? 

Luchtbuks schieten / Windbuks schieten 

Met een luchtdrukgeweer schiet u op het doelwit. Door het 
vizier op het geweer richten, het doelwit scherp stellen, 
geweer ondersteunen, trekker overhalen en dan……… Raak! 
Buksschieten wordt vaak gecombineerd met boogschieten. 

Schietchallenge  
Boogschieten, Buksschieten en ArcheryTag. Geen schietspel 
op de computer maar een real life schietchallenge in het hart 
van de Belgische Ardennen. Wie van jouw team is na drie 
activiteiten de beste schutter? 

Paintball (vanaf 14 jaar en inclusief 100 balls p.p.)                    
Je verstopt je, gewapend met een Paintball geweer, in het 
bos en gaat op zoek naar de tegenstander. Je kijkt links, 

rechts, trekt een sprintje en schiet! Eén voor één schakel je 
de tegenstanders uit. Weet jij samen met je team de meeste 
verfkogels te ontwijken en het spel te winnen?  
 
De groep wordt in 2 teams verdeeld. Elk team zal zijn eigen 
territorium moeten verdedigen. Met verfkogels schiet u uw 

tegenstanders neer. Ter plaatse kunt u extra kogels bijkopen 
(100 balls voor € 8,00). 

 

Lasergamen 
Sluip, kruip, schuil en ren door het bos met je lasergun. In 
teams of individueel gaan jullie de uitdaging aan om de ander 

uit te schakelen! Met een shotbereik van ca. 20 meter zorgt 
deze activiteit voor spanning en strijd in de bossen van de 
Belgische Ardennen, zowel ’s avonds als overdag. Vooral de 
jeugdige spelers kunnen zich helemaal uitleven! 
 

 
Speleologie 
Gekleed in (optioneel) een overall en helm met een zaklamp 
op uw hoofd betreed u één van de vele grottenstelsels in de 
Ardennen. U daalt via verschillende smalle gangen af naar 
het binnenste van de aarde. U ziet hier zonder licht geen 
hand voor ogen, 

 

Al klimmend, glibberend en kruipend, onder begeleiding van 
een ervaren gids, probeert u de weg uit dit smalle 
gangenstelsel te vinden.  
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Boogschieten by Night 
Als ’s avonds het licht is gedoofd krijgt boogschieten een heel 
andere dimensie. Verlicht met fakkels is de roos het doelwit 
wat midden in het bord zit. Welke Robin Hood wint de 

competitie?  
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GPS Achouffe Bierproeven tocht (vanaf 18 jaar) 
Een lekkere wandeltocht in de ongerepte natuur van de Belgische 
Ardennen. Met behulp van het GPS vindt u onderweg diverse 

aanwijzingen. Kraakt u aan het eind de code? Dan staat er een 
lekker Achouffe biertje op u te wachten. 
 
Voordat u op weg gaat krijgt u een uitleg over het gebruik van het 

GPS zodat de tocht zonder problemen kan worden afgelegd. De 
Belgische Ardennen is alle jaargetijden adembenemend.   

Foto tocht / Foto Puzzeltocht 
Met hulp van een album vol foto’s gaat u op ontdekkingstocht 
door de omgeving van de Ardennen. Kijk goed om u heen of de 

foto’s overeenkomen met wat u ziet. Wij kunnen opdrachten 
toevoegen zodat er een foto puzzeltocht ontstaat. 

 

The Prediction Puzzeltocht 
Laat u met hulp van deze puzzeltocht meevoeren door de 

fabelachtige geschiedenis en natuur van de omgeving rondom 

Château Blier. Logisch nadenken en samen puzzelen. Kraakt u 
de code…? Dan wacht er een lekkere beloning op u. 

 

GPS Wandeltocht 
De weg vinden zonder het gebruik van een routebeschrijving 
maar met het gebruik van moderne technologie. Laat de satelliet 

u helpen en vind door middel van GPS met uw team de 
eindlocatie! Wij hebben routes van ca. 2 – 8 uur. 

GPS avond Dropping  
Net als vroeger op schoolreis wordt u op een bepaalde afstand van 
de startlocatie gedropt. Met behulp van de moderne GPS 

technologie mag u de weg terug naar huis vinden. Vindt u de weg 
terug naar de startlocatie? 

Avond Oriëntatietocht met kaart en kompas 
Als de avond is gevallen gaan jullie lopend op pad met kaart en 

kompas. Samen mogen jullie de weg vinden met hulp van het 
kompas, de kaart en diverse coördinatiepunten. Welke groep vindt 
als eerste de weg weer terug? 

 

ACTIVITEITEN 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 

  

 

B 

Teambuilding / Samenwerking Games 
Samenwerking, strijd, competitie en een hoop hilariteit staan 
bij teambuilding centraal. De spellen zijn kort en krachtig en 
worden snel afgewisseld. Elke deelnemer heeft een speciale 
rol waardoor  er unieke teamprestaties bereikt kunnen 

worden. 
 

Building Games / Het Beste Idee van de Ardennen 
Met behulp van palen, touw en goed denkwerk kunt u de 
meest creatieve constructies bedenken. Fabriceer 
bijvoorbeeld een gave Fred Flintstone auto, maak een 
relaxte schommel of construeer bijvoorbeeld een katapult. 

BushCraft / SurvivalSkills 
Welk team kan zonder hulp van aansteker of lucifers het 
snelst een vuur maken en verslaat daarmee het andere 

team? Naast het vuur maken komen ook andere 
survivaltechnieken aan bod, zoals het bouwen van een 
shelter of een touwbrug.  
 

Adventurewalk by Night 
Een gezellige avondactiviteit is dit zeker! Klim en klauter in 
het donker via touwbruggen over land en over water. Help 

elkaar in het donker om veilig samen aan de overkant te 
komen. Deze avondactiviteit is gevuld met humor en 
teambuilding. 

 

Adventure Race  
Een activiteit voor de echte sportieve deelnemer. Een race tegen 

de klok waar u in kleine teams een route rennend aflegt met hulp 
van kaart en kompas of GPS. Welk team is als eerste terug en 
heeft de meeste check points gevonden? 

Flintstone auto bouwen 

Doe mee aan deze oergezellige activiteit voor jong en oud! 
Met behulp van houten palen, touwen en tonnen probeert u 
een auto te bouwen zoals de Flintstones dit in het stenen 
tijdperk deden. Als de auto klaar is moet deze uiteraard 
getest worden. 
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ACTIVITEITEN BELGISCHE ARDENNEN 

Bezoek Durbuy 
Een bezoek aan het kleinste stadje van Europa. Vol met 
authentieke straatjes, pleintjes en gezellige terrasjes. Durbuy 
ademt de sfeer uit van een middeleeuws stadje in de schone 
natuur van de Belgische Ardennen. 

Bezoek La Roche-en-Ardenne 
La Roche-en-Ardenne is een gezellig en toeristisch stadje aan de 

oever van de rivier la Ourthe. Naast de ruïnes van het 
middeleeuwse kasteel en het WOII oorlogsmuseum zijn er volop 
terrasjes en winkeltjes te bezoeken. 

 

Bezoek aan de grotten van Remouchamps  
Bezoek de grotten van Remouchamps en ontdek de schoonheid 
van stalagmieten en stalactieten. Aan het eind van uw bezoek 
wordt de rondleiding afgesloten met een boottochtje over de 
langste onderaardse rivier van Europa. 

Bezoek aan de grotten van Hotton 
Bezoek de grotten van Hotton en ontdek de schoonheid van de 
stalagmieten en de stalactieten. De grotten van Hotton zijn als 

enige geklasseerd als een uitzonderlijk natuurerfgoed van 
Wallonië. 

Bezoek aan de bierbrouwerij van Achouffe (vanaf 18 jaar) 

Het bezoek begint met ontvangst door een van de professionele 
gidsen. Na een korte introfilm, een bezoek aan de brouwzaal en 
de Chouffeshop weet u alles over de herkomst van dit speciale 
kabouterbier. Uiteraard is er ook tijd om het biertje te proeven. 

 
 

Belgische Bieren proeven in Café (vanaf 18 jaar) 
Tijdens deze Bierproeverij proeft u aan een 4 tal verschillende 
“Belgische” bieren. U ontvangt een papieren instructie in welke 

volgorde deze biertjes het best gedronken worden. Bierproeven is 
een smaakvolle activiteit.  
 

De proeverij heeft alles in zich voor een geslaagde afsluiting van 
de middag of avond. Geniet van de Belgische bieren en test uw 
zintuigen:  Geur en Smaak. Geniet maar drink met mate! 

Bezoek aan het Safaripark 

Het safaripark wordt bezocht met uw eigen auto of met het 
speciale safaritreintje. In het park komt u giraffen, struisvogels, 
neushoorns, nijlpaarden, zebra's, dromedarissen, kamelen en 
olifanten tegen.  

 

Helikopterrondvlucht 

In een 3 - 6 persoons helikopter gaat u het Ardennen landschap 
verkennen. Van boven af is zeer goed te zien hoe heuvelachtig 
dit prachtige landschap eigenlijk is.  

Golfen (Golf clinic of vrij golfen met GVB) 
Altijd al eens willen golfen. Volg dan één van onze golfclinics. 
Beschikt u reeds over een golfvaardigheidsbewijs (GVB), dan 

mag u zelfstandig de golfbaan betreden. Er zijn mogelijkheden 
om 9 of 18 holes te lopen. 

 

Workshop Djembé 
Djembé is oorspronkelijk afkomstig uit West-Afrika. Gedurende 

een 2 uur durende workshop gaat u lekker swingen met 

trommels, te gekke geluiden produceren en ingewikkelde ritmes 
spelen. 
 

De djembé geeft iedere speler ontzettend veel variatie in de 
klankmogelijkheden. Haal jij meer dan 30 klanksoorten uit de 
djembé? (Optioneel ook mogelijk in uw eigen vakantiehuis.) 
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Bastogne War Museum 
Het Museum geeft een overzicht van WOII: De slag om Bastogne. 
Er zijn verschillende scénovisions die u de beleving geven 
waaronder een militaire operatie in 3D tijdens de oorlog. Een 

informatieve en spannende beleving voor jong en oud. 

B C 

B C D S 

Toeristische treintje van de Aisne 
Ontdek op originele wijze de vallei van de Aisne. De 
gerestaureerde wagons vervoeren u over een van de oudste 
tramlijnen van de provincie Luxemburg. Geniet van de natuur 
tijdens deze 12 km lange tocht tussen Erezée en Lamormenil. 

Waterballen / Aqua balls 
Altijd al willen rollebollen over het water? Met onze waterballen 
is dit nu mogelijk. Onze waterballen zijn geschikt voor 
personen tot maximaal 90 kilo. Indien gewenst kunnen de 
waterballen ook op uw eigen locatie ingezet worden. 
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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! 
 Outdoor Ardennen Race  
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) 
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. 

 

ARDENNEN VOORDEEL DAGPROGRAMMA 2017 

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

 

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 
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. 

 

 AdventureWalk & KanoAdventure 
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. 

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. 

 

Mountainbike & KanoAdventure 
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 Outdoor Survivaldag 1, Ny 
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. In plaats van vlotbouwen kunt u ook gaan waterballen! 

Ardennen Outdoor Survivaldag 2, Steinbach 
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. In plaats van vlotbouwen kunt u ook gaan waterballen! 
 

€ 45,00 p.p. 
 

€ 45,00 p.p. 
 

€ 45,00 p.p. 
 

€ 49,50 p.p. 
 

€ 89,50 p.p. 
 

€ 32,50 p.p. 
 

€ 34,50 p.p. 
 

€ 39,50 p.p. 
 

 

ACTIVITEITEN BELGISCHE ARDENNEN 

 

Algemene informatie 
 

Wij zijn met onze survival & outdoor activiteiten actief in de Belgische Ardennen. De 

activiteiten liggen op een uurtje rijden van Maastricht of maar 3 uur rijden vanuit 
Utrecht. Op het bijgevoegde kaartje kunt u zien waar onze activiteiten plaats vinden. 
Naast het deelnemen aan onze avontuurlijke activiteiten kunt u zich vermaken in de 

toeristische plaatsjes Durbuy, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne of 
bijvoorbeeld Bastogne. Op diverse locaties hebben wij campings waar u op 
verschillende manieren kunt verblijven. Mocht u liever in een vakantiehuis 
overnachten dan kan dat ook. Neem voor meer informatie contact met ons op, of 
vraag ons om een vrijblijvende offerte. Graag maken wij een programma ‘op maat’ 
voor u. Wij zien u graag bij ons in de Belgische Ardennen! 
 

Niveau en Leeftijd 
Al onze activiteiten worden standaard op recreatief niveau aangeboden. Dit wil 

zeggen dat iedereen, van jong tot oud, met een normale conditie aan deze activiteiten 
kan deelnemen. Indien gewenst worden de activiteiten meer of juist minder actief 
aangeboden. De minimum leeftijd voor deelname is vanaf circa 10 jaar. De minimale 
lengte is circa 1.40 meter. 
 

Veiligheid 
Uw veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit bij ons. Wij werken uitsluitend met CE 
goedgekeurde materialen en bij de meeste activiteiten zijn onze ervaren instructeurs 

en/of begeleiders aanwezig. Jaarlijks worden al onze instructeurs bijgeschoold om bij 
te blijven in hun vakgebied.  
 
Maaltijden  

Graag verzorgen wij voor u de maaltijden tijdens uw Ardennen Adventure. Vraag ons 
gerust naar de vele mogelijkheden die wij bieden.  
 

Vervoer  

Wij gaan ervan uit dat u met eigen vervoer naar de verschillende locaties in de 
Ardennen Komt. Optioneel kunnen wij voor groepen vanaf 40 personen busvervoer 
verzorgen. Prijs op aanvraag. 
 

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).  

K 

B 

D 

L 

S 

Q 

Steinbach 
Rue du Centre 27  
6670 Steinbach (Gouvy)  

 

Blier / Erezée 
Rue du T.T.A 4 
6997 Blier (Erezée)  
 

Dochamps 
Al Bounire 27 
6960 Dochamps  

Durbuy ‘Kano’ 
Chêne a Han 
6940 Grandhan (Durbuy) 
 

La Roche-en-Ardenne Filot ‘Quad’ 
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Locaties 

Cherain 
Rue de Rettigny 32 
6673 Cherain 

C 

V 

V Speleo 
Durbuy 
 

   

R Bure 
Chemin de la Clusure 30 
6927 Bure 

M Malmedy 

R 

M 

C 
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Prusik boom klimmen  
Ben jij niet bang om de hoogte in te gaan en vind je het leuk om zelf eens 
een klimactiviteit voor te bereiden? Dan is deze activiteit echt iets voor 
jou. Samen het bos in om een geschikte boom te vinden en via een touw 
de hoogste tak bereiken. Ook gaat u een Schiet Challenge aan met Boog- 
en Buksschieten. 

 

Paintball & KanoAdventure  
In de omgeving van de stadjes La Roche-en-Ardenne of Durbuy gaat u 
vandaag deelnemen aan 2 sportieve  activiteiten. Eén dagdeel gaat u het 
water op en maakt u een kanotocht van circa 7 kilometer. Het andere 
dagdeel mag u uw eigen territorium verdedigen. Met natuurvriendelijke 
verfkogels schiet u uw tegenstander neer. 

€ 34,50 p.p. 
 

€ 37,50 p.p. 
 

€ 37,50 p.p. 
 

M 

 

ARDENNEN VOORDEEL DAGPROGRAMMA 2018 

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

 

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 
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. 
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Ardennen Outdoor Adventure  
Mountainbiken, Boogschieten, Vlotbouwen 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. Naast het fietsen neemt u deel aan 
het Boogschieten en Vlotbouwen 

 

Paintball & KanoAdventure  
In de omgeving van de stadjes La Roche-en-Ardenne of Durbuy gaat u 
vandaag deelnemen aan 2 sportieve  activiteiten. Eén dagdeel gaat u het 
water op en maakt u een kanotocht van circa 7 kilometer. Het andere 
dagdeel mag u uw eigen territorium verdedigen. Met natuurvriendelijke 
verfkogels schiet u uw tegenstander neer. 

AdventureWalk & KanoAdventure 

Teambuilding, fun, spanning en humor staan deze dag centraal. Bij ons 
Challengeparcours / AdventureWalk gaat 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. 7 km over 
de rivier de Ourthe. 

Ardennen Team Challenge  
Ga de ultieme uitdaging aan met uw team! Teambuilding, Boogschieten, 
Challengeparcours / AdventureWalk, Vlotbouwen en  Vlotvaren zijn de 
ingrediënten voor deze leuke dag. Samenwerken met groepsvorming, 
teambuilding, spanning  en uiteraard een hoop lol staan centraal 
gedurende deze sportieve doch zeer gezellige dag.  

 

HighRope & KanoAdventure 
Een leuke dag vol met actie en avontuur. Tijdens de HighRope klimt u op 
een hoogte van 3 tot 9 meter over diverse touwbruggen en netten tussen 
de bomen door. Het parcours wordt afgesloten met een spannende tokkel. 
Ook gaat u deze dag kanovaren over de Ourthe. Tijdens deze tocht vaart 
u door een prachtig stukje van de Belgische Ardennen! 

 

Hoogte- en Schietchallenge 
Bent u niet bang voor hoogte en houdt u wel van een beetje spanning en 
uitdaging? Dan zult u zich op dit 250 meter lange touwparcours prima 
vermaken. Het parcours is ingedeeld in 2 niveaus, waarbij de hoogte 
varieert van 3 tot wel 9 meter. Ook gaat u deelnemen aan een 
SchietChallenge met Boog- i.c.m. Buksschieten en ArcheryTag. 

 
Mountainbike & KanoAdventure 
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 7 kilometer over 
de rivier de Ourthe. 

 
Ardennen Survivaldag 
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. 
 
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 bierproeven tocht 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! 
 
Men’s Day Out (min. 12 pers. en 18 jaar) 
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 € 20,00 p.p. is er een afsluitend gezellig barbecuebuffet mogelijk.        

€ 39,50 p.p. 
 

€ 39,50 p.p. 
 

€ 45,00 p.p. 
 

€ 45,00 p.p. 
 

€ 99,50 p.p. 
 

€ 34,50 p.p. 
 

€ 34,50 p.p. 
 

€ 37,50 p.p. 
 

€ 32,50 p.p. 
 

€ 32,50 p.p. 
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