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ADVENTURE WEEKEND 
Prachtige natuur, gezellige locaties, heerlijke barbecue 
en avontuurlijke activiteiten. Echt even lekker een 
weekendje weg! 
 

Centraal gelegen in de Belgische Ardennen op slechts 2,5 uur rijden vanuit Midden-

Nederland veranderen de drukke steden en wegen in glooiende landschappen met 

prachtige natuur. De omvangrijke bosgebieden met een doolhof aan paden, steile 

rotswanden en de snelstromende rivier d’Ourthe vormen het decor voor een avontuurlijk 

weekend in de Ardennen.  

 

Al meer dan 25 jaar zijn wij  toonaangevend in complete weekenden in de Ardennen: de 

ongedwongen sfeer, bijzondere locatie, 1
e
 klas veiligheidsmaterialen, vakkundig en 

enthousiaste instructeurs, grensverleggende activiteiten en lekker eten zorgen voor een 

onvergetelijke ervaring voor iedereen! 

 

 IN HET KORT 
 

 Prachtig in de natuur verscholen locaties met schitterend uitzicht. 

 Op slechts 2,5 uur rijden vanuit midden Nederland. 

 Adventure Park op locatie. 

 Een bewezen succesvol conceptprogramma. 

 Grote variatie aan activiteiten.  

 Al meer dan 25 jaar toonaangevend in de Ardennen. 

 Actief of ontspannen, geschikt voor jong en oud. 

 Niets moet, alles mag! Geschikt voor jong, oud, actief, passief. 

 Professionele materialen en enthousiaste instructeurs. 

 

 LOCATIES 

 

Midden in deze prachtige natuur bieden wij twee prachtig gelegen, sfeervolle 

en comfortabele locaties met elk z’n specifieke kenmerken. Op en rond beide 

locaties organiseren wij  sportieve en avontuurlijke weekenden, maar ook voor 

het lekker ontspannen en genieten van de prachtige natuur zijn de locaties 

uitermate geschikt. 

 
 

 

 

 



    ONZE LOCATIES 

 

LOCATIE A 
  LUXUEUS GENIETEN VAN DE NATUUR 
 

 Ruim opgezette, luxe locatie met taverne en 4 slaapbungalows 

met 12 meerpersoons kamers tot max. 72 pers. 

 Adventure Park op locatie. 

 Gezellige taverne met bar en eetruimte. 

 

Een prachtige locatie in de omgeving van Durbuy, ruim opgezet met 

een taverne, 4 slaapbungalows, 12 kamers en een compleet Adventure 

Park. Dit park omvat een eigen rots voor het klimmen, abseilen, 

klettersteigen, een tokkelbaan, een 9 meter hoge trapezesprong, 

teamworkbaan en een sportveld met boogschietbanen. Op loopafstand 

is tevens onze eigen grot voor de activiteit speleologie en de rivier 

d’Ourthe voor de wateractiviteiten.  

Voor de gezellige non-actieve uren beschikt deze locatie over een 

gezellige taverne met bar, loungehoek, dj hoek, groot overdekt terras, 

barbecue en een kampvuur plek.  

 

LOCATIE B 
  SCHITTEREND UITZICHT OVER D’OURTHE VALLEI 
 

 Sfeervolle locatie met 6 slaapchalets voor max. 66 pers. 

 Rustige ligging met fantastisch uitzicht over d’Ourthe Vallei 

 Gezellig taverne met bar en eetruimte. 

 Activiteiten mogelijkheden op locatie. 

 

Een prachtig gelegen locatie in omgeving la Roche. De geheel uit hout 

opgetrokken locatie staat bekend om zijn fantastische uitzicht over 

d’Ourthe Vallei en rustieke ligging op de heuvel. Activiteiten zoals de 

tokkelbaan over de rivier d’Ourthe, mountainbiken, vlotten en 

boogschieten vinden op locatie zelf plaats, andere activiteiten in de 

directe omgeving. Naast activiteiten beschikt deze locatie  over een taverne 

met bar, loungehoek, dj hoek, originele houtkachel, terras met kampvuurplek 

en barbecue 

Naast activiteiten beschikt de locatie over een taverne met bar, loungehoek, dj 

hoek, originele houtkachel, terras met kampvuurplek en barbecue.
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 CONCEPT PROGRAMMA  
 
De indeling en lengte van het programma is flexibel en kan in overleg worden 

samengesteld. Onze ervaring heeft geleid tot de volgende basis: 

 

VRIJDAGAVOND 

Vanaf 20.00uur zijn de gasten welkom op locatie, kennismaking met de 

instructeurs en informatie over het weekend. 

Vervolgens gezellig wat drinken aan de bar of bij het kampvuur. 

 

ZATERDAG 

08:30 Ontbijt 

Aansluitend starten we met bijvoorbeeld een combinatie van klimmen, 

abseilen en klettersteigen. Deze activiteiten vinden allemaal in dezelfde 

groeve plaats. 

13:00  Lunch 

De middagactiviteit kan zijn mountainbiken door de bergen en over  

modderige bospaadjes. 

19:30 Barbecue 

Vervolgens ontspannen bij het kampvuur of deelname aan adventure 

games. 

 

ZONDAG  

08:30 Ontbijt 

ADe laatste activiteit van het weekend is bijvoorbeeld kanoën op de 

rivier de Ourthe die kronkelt door het prachte Ardennen landschap.  

14:00 Voldaan vertrek richting Nederland.  

 (voor de fanatiekelingen kan er ook nog een activiteit op zondagmiddag 

 worden bijgeboekt) 

 

 CATERING 

 
In de taverne vind het gezamenlijk ontbijt, lunch en diner plaats. Tussen de 

maaltijden door is er altijd koffie, thee, limonade en fruit gratis beschikbaar. 

Ook is er een bar aanwezig waar iedereen z’n eigen drankje kan tappen.  

 

 

 

 

 

 

 



   ONZE ACTIVITEITEN 
 

SPORTIEF EN AVONTUURLIJK 
GRENSVERLEGGENDE ACTIVITEITEN 

 

 Abseilen (Aan een touw afdalen zie foto) 

 Rotsklimmen 

 Klettersteigen (Klimmen via een route van staalkabels) 

 Mountainbiken 

 Tokkelen (Een kabelbaan van grote hoogte, met hoge snelheid) 

 Trapezesprong ( Een 9m hoge paal beklimmen en vervolgens naar 

een trapeze springen)  

 

ACTIEF EN AVONTUURLIJK 
ACTIVITEITEN VOOR IEDEREEN 

 

 Kanoën 

 Oriëntatielopen aan de hand van gedetailleerde kaart en kompas 

 Raften (indien de waterstand het toelaat) 

 Nordic Walking 

 Boogschieten 

 Vlotbouwen en met het zelfgebouwde vlot d’Ourthe afvaren 

 Teamwork parcours 

 Low ropes parcours ( touwbanen parcours tussen de bomen) 

 

CULTUREEL EN AVONTUURLIJK 
INFORMATIEVE ACTIVITEITEN 

 

 Historische wandeling door het kleinste stadje van Europa: Durbuy 

 Historische wandeling langs de menhirs van Weris 

 Rondleiding door de grot ‘”Mille et une nuit” in Hotton 

 

SPECIALS* 
 

 High Ropes (Touwbanen parcours hoog in de bomen) 

 Paardrijden 

 Paintball 

 Golf 

 Quadrijden 

 Helikopterdropping 

 Jeeprijden 4x4 

 Luchtballon vaart 

 

 

 

 

 

 



 

    KOSTENOVERZICHT VANAF 10 personen 
 

 

Product ex. Btw Aantal Tot. ex. Btw
Overnachting incl ontbijt zaterdag p.p. 39,50€         10 395,00€            

Overnachting incl ontbijt zondag p.p. 39,50€         10 395,00€            

Activiteiten dag zaterdag p.p. 65,00€         10 650,00€            

Activiteiten dagdeel zondag p.p. 35,00€         10 350,00€            

Lunchbuffet zaterdag p.p. 11,50€         10 115,00€            

Lunchbuffet zondag 11,50€         10 115,00€            

Barbecue p.p. 20,50€         10 205,00€            

Boekingskosten 1 25,00€             

Totaalprijs bij aantal personen 2.250,00€         

Totaalprijs per persoon 225,00€            

    MOGELIJKE UITBREIDINGEN
Aanbiedingsprijs zondagmiddag activiteiten p.p. 15,00€         -€                 

Uitkoop consumpties weekend. Bar open tot 01:00uur p.p. 35,00€         -€                 

Lakenpakket p.p. 17,50€         -€                 

Toeslag locatie exclusief > 40p p.w. 1.250,00€    -€                 

Verzekering
Reis- en ong verz. incl. bergsportrisicodekking per dag p.p. 2,50€           -€                 

Annuleringsverzekering p.p. 7,50€           -€                 

VERVOER
In samenwerking met Besseling Tourincars verzorgen wij tevens het vervoer naar de 

Ardennen. Prijzen zijn afhankelijk van het programma. Vraag naar de mogelijkheden.

Prijzen zijn excl. BTW

 


