Data Ardennen Adventure Vakantieweek 2017
Meivakantie:
22 april – 30 april 2017
Zomervakantie: 01 juli – 03 september 2017
Herfstvakantie: 14 oktober - 29 oktober 2017

VAKANTIE KEUZEPROGRAMMA BLIER 2017
Omgeving Erezee, Dochamps, Durbuy, Hotton en La Roche
Survival in de Belgische Ardennen
Midden in de Belgische Ardennen, in een bosrijke, heuvelachtige en zeer mooie
omgeving ligt het kleine plaatsje Blier. Vlakbij Erezée ligt hier onze uitvalsbasis voor
een weekendje, midweek of een hele vakantieweek vol met spanning en avontuur.
Blier ligt op een uurtje rijden van de grens bij Maastricht. In de omgeving van Blier
stroomt de rivier l’Ourthe waarop het wildwaterkanoën mogelijk is. Binnen een half
uur tot drie kwartier rijden liggen de toeristische plaatsen Durbuy (het kleinste stadje
ter wereld), de watervallen van Coo en de bekende grotten van Remouchamps.
Verblijf op familiecamping 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 verandert dit restaurant in een gezellig café
waar je de lekkerste Belgische bieren kunt proeven. Zomers is er een animatieteam
voor de kleintjes aanwezig. Op de camping maak je gebruik van douches met het
“Sepkey” systeem, je betaalt daardoor alleen voor het water dat je gebruikt.

Programma indeling
Tijdens het verblijf in de Ardennen zijn de activiteiten optioneel en los te boeken. Je
kan hierdoor dus je eigen "survival" programma samenstellen. Onderstaande
activiteiten worden tijdens de schoolvakanties aangeboden en zijn ook individueel
te boeken. De activiteiten nemen vaak een dagdeel in beslag tenzij anders
aangegeven. Het huren van een mountainbike of het maken van een kanotocht is
elke dag mogelijk. Ook individueel! De meeste activiteiten bevinden zich in de
omgeving van de camping. Zie de plattegrond met onze activiteiten locaties.
Belangrijk is wel dat u zich tijdig voor deze activiteiten inschrijft
zodat u zeker bent van deelname en doorgaan van de activiteiten!

Activiteiten en Prijzen
Voor de meeste activiteiten geldt een minimumleeftijd van 10 jaar en/of een
minimumlengte van circa 1.40 meter. Bij deelname aan 3 of meer activiteiten krijgt
u 10% korting* per persoon. Deelnemers onder de 16 jaar krijgen een extra korting*
van 10% op de activiteiten. * Deze korting geldt niet op het quadrijden en is alleen van
toepassing bij vooraf reserveren en betalen.

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

€
€
€
€
€
€

10,00
15,00
20,00
55,00
55,00
60,00

per persoon per nacht
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 familietent en enkel voorzien van luchtbedden of matrasjes.
** RHM tent compleet of Lodgetent is o.a. voorzien van (lucht)bedden, koelkast en kookvoorzieningen.
*** Prijs is afhankelijk van het seizoen en varieert tussen de € 55,00 - € 100,00 per nacht.
In het hoogseizoen worden onze piramide tenten compleet, lodgetenten en stacaravans alleen per week,
midweek of weekend verhuurd. De prijs van de RHM piramide tent compleet is exclusief € 4,50 bijdrage verbruik
gas / elektriciteit per tent per dag.
Optioneel te huur: disposable beddengoed bestaande uit dekbed, hoeslaken, kussen en kussensloop € 19,50 p.p.
Optioneel te huur: disposable beddengoed bestaande uit hoeslaken, dekbedovertrek en kussensloop € 9,50 p.p.

Prijzen zijn inclusief: materialen en instructie door onze buitensportmedewerkers.
Prijzen zijn exclusief: Vervoer (ook ter plaatse), overnachting, reisverzekering en
ongevallenverzekering, annuleringsverzekering en € 19,50 reserveringskosten.
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).
Onderstaand programma is onder voorbehoud: Door bijvoorbeeld slechte
weersomstandigheden kan het activiteitenprogramma worden aangepast.
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C D S R
Prusik Boomklimmen
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. Dat
is het doel van deze activiteit!

ACTIVITEITEN VAKANTIEPROGRAMMA BLIER 2017
K
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.

Deze leuke activiteit vindt plaats in het bos rondom onze
verschillende locaties.
C
AbseilAdventure 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. Onder begeleiding van onze instructeur
lukt het bijna iedereen om zijn angst te overwinnen!

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.

PamperJump incl. Trapezesprong: Stapje voor stapje klim je
steeds hoger de boom in. Bovenop probeer je zo stil mogelijk te
blijven staan. Je concentreert je en hoort de rest van de groep
beneden al aftellen. 3….2….1… Spring! Je springt naar de
trapeze, zul je het halen?!

Vlotbouwen (op vijver)
C B
Met behulp van houten palen, tonnen en enkele stukjes touw
bouwt u uw eigen vlot. Samenwerking en touwknopen zorgen
ervoor dat u een drijfbaar vlot construeert. Nadat het vlot gereed
is gaat u uiteraard te water. Blijft u droog?

QuickJump: Als de instructeur de uitrusting en zekeringen heeft
gecontroleerd wordt er afgeteld. Bij GO spring je in het diepe.
Durf jij het aan? Een spannende vrije val vanuit de hoge bomen
in de Ardennen. Na de sprong kan je weer een streep zetten op
je bucketlist!

D H B
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.
R C D S B
Schiet Challenge met Boogschieten en Buksschieten
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. Welke Wilhelm Tell behaalt de meeste punten?
Boogschieten wordt gecombineerd met Luchtbuks schieten.

KlimAdventure met Abseilen, Tokkelen en Klettersteig
N
Abseilen: Gezekerd aan een touw klimt u via touwconstructies
of via ferrata omhoog. Op de top aangekomen is abseilen de
enige weg terug. Geef je over aan het touw en spring steeds een
stukje verder naar beneden.

R M C L B
Paintball (vanaf 14 jaar en inclusief 100 balls p.p.)
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.

Klettersteig: Klim op een verticale wand (via Ferrata), gezekerd
door een life-line aan de wand. Stap voor stap met durf, moed
en doorzettingsvermogen. Aan het einde van de Klettersteig sta
je voor de keuze om als abseiler naar beneden te springen of
raas naar beneden via de tokkelbaan.

(100 balls voor € 8,00)

Q
Quadrijden (voor jong en oud en met en 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).

Tokkelen - DeathRide: Nadat u gezekerd bent aan een touw
vraagt de instructeur of je er klaar voor bent. Je twijfelt even
maar springt dan toch! Na de sprong in het diepe raas je naar
beneden. Een beleving die iedereen een keer in zijn leven gedaan
moet hebben.
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GPS Achouffe Bierproeven tocht (vanaf 18 jaar)
D S B
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.

ACTIVITEITEN VAKANTIEPROGRAMMA BLIER 2017

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 jaargetijde adembenemend.

R D S B
ATB begeleid of Mountainbike huur
Op All Terrain Bikes gaat u een (in)spannende en spectaculaire
tocht door de heuvels en omgeving van de Belgische Ardennen
maken. Onze instructeur laat u de beste bospaadjes en afdalingen
zien. U kunt ook zelfstandig de tocht afleggen.

Fototocht / Foto Puzzeltocht
B
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.

U kunt ook 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 duidelijk uitleg van de instructeur.

The Prediction Puzzeltocht
B
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.

Speleotunnel
B
Een donker gangenstelsel van circa 20 meter lang met daarin
verschillende hindernissen zoals een brievenbus, vernauwingen
en versperringen. Zonder gebruik van zaklamp mag u kruipend
en sluipend in het diepe donker de uitgang vinden.

D S B
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.

V
Speleologie
Gekleed in (optioneel) een overall en helm met lamp op uw hoofd
betreed u een donker gangenstelsel. U ziet zonder licht geen hand
voor ogen. Kruipend en klimmend zult u in het donker uw weg
door nauwe gangen en spleten moeten vinden.

D S B
GPS Adventure / GeoCaching
Het GPS wordt ingezet om op zoek te gaan naar “codes” die
ergens in de Ardennen zijn verstopt. Het GPS-apparaat geeft
helaas alleen de richting aan waar de code verstopt ligt. Jullie
zullen zelf de te volgen weg moeten bepalen.

Kratjes stapelen
B
Uw groep wordt opgedeeld in verschillende teams. Eén team gaat
stapelen, één team geeft de kratjes aan en één persoon van het
team gaat klimmen. Doordat de deelnemers veilig gezekerd zijn
aan een touw is vallen geen probleem.

D B
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?

Challengeparcours / AdventureWalk
B
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.

D B
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 huis?

Slingers, touwbruggen en uitdagende obstakels op maximaal 2
meter hoogte zorgen voor spanning, humor en teambuilding.
Natuurlijk is het de uitdaging om droog te blijven.
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Programma indeling

ACTIVITEITEN VAKANTIEPROGRAMMA BLIER 2017

Vrijdag:

10:00
10:00
10:00
14:00
15:30

uur
uur
uur
uur
uur

AdventureWalk / Challengeparcours
KlimAdventure
AbseilAdventure
Prusik Boomklimmen
Boogschieten i.c.m. Buksschieten (ca. 1,5 uur)

€
€
€
€
€

19,50
29,50
29,50
14,50
14,50

Zaterdag:

09:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:30
10:30
13:30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
15:30
19:00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ATB huur ½ dag
Kanovaren 7-8 km
Paintball (vanaf 14 jaar en incl. 100 balls)
AbseilAdventure
KlimAdventure
Quadrijden voor 6 jaar – 12 jaar (50 cc)
Quadrijden voor 12 jaar – 16 jaar (90 cc)
Quadrijden voor 16 jaar – 88 jaar (450 cc)
ATB huur ½ dag
Kanovaren 7-8 km
Paintball (vanaf 14 jaar en incl. 100 balls)
KlimAdventure
AbseilAdventure
Boogschieten i.c.m. Buksschieten (ca. 1,5 uur)
Vlotbouwen op de vijver (ca. 1,5 uur)
Waterballen / Aqua balls (ca. 5 - 8 minuten p.p.)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17,50
15,00
27,50
29,50
29,50
38,50
51,20
60,90
17,50
15,00
27,50
29,50
29,50
14,50
14,50
€ 5,00

Zondag:

09:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
13:30
14:00
14:00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ATB huur ½ dag
Kanovaren 7-8 km
Prusik Boomklimen
Paintball (vanaf 14 jaar en incl. 100 balls)
KlimAdventure
AbseilAdventure
ATB huur ½ dag
Kanovaren 7-8 km
KlimAdventure

€
€
€
€
€
€
€
€
€

17,50
15,00
14,50
27,50
29,50
29,50
17,50
15,00
29,50

Programma indeling
Alle dagen

09:30 of 13:30 uur ATB huur halve dag
09:30 of 13:30 uur ATB huur hele dag
10:00 tot 14:30 uur Kanovaren, 7 km
10:00 tot 12:00 uur Kanovaren, 14 km
10:30 of 13:30 uur GPS Achouffe Bierproeven tocht
10:00 of 14:00 uur The Prediction, Foto- of GPS Wandeltocht
Prijs is per GPS of Routeboek

€
€
€
€

Maandag:

10:00 uur Speleologie (alleen ter plaatse boekbaar)
14:00 uur AdventureWalk / Challengeparcours

€ 34,50
€ 19,50

Dinsdag:

10:00
10:00
10:00
14:00
14:00
14:00
21:00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

KlimAdventure
AbseilAdventure
Begeleid Mountainbiken
Prusik Boomklimmen
Begeleid Mountainbiken
KlimAdventure
Avond Hike / Nachtelijke Oriëntatietocht

€
€
€
€
€
€

29,50
29,50
24,50
14,50
24,50
29,50
€ 7,50

10:00
10:00
10:00
14:00
14:00
15:30
17:00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

AbseilAdventure of KlimAdventure
Paintball (vanaf 14 jaar en incl. 100 balls)
AdventureWalk / Challengeparcours
Boogschieten i.c.m. Buksschieten (ca. 1,5 uur)
AbseilAdventure of KlimAdventure
Vlotbouwen op de vijver (ca. 1,5 uur)
Waterballen / Aqua Balls (ca. 5-8 minuten p.p.)

€
€
€
€
€
€

29,50
27,50
19,50
14,50
29,50
14,50
€ 5,00

10:00
10:30
14:00
14:00
14:00
14:00
20:30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Begeleid Mountainbiken
Quadrijden voor jong en oud, prijs vanaf
Begeleid Mountainbiken
Speleologie (alleen ter plaatse boekbaar)
KlimAdventure
AbseilAdventure
GPS Dropping

€
€
€
€
€
€

24,50
33,50
24,50
34,50
29,50
29,50
€ 9,50

10:00
10:00
10:00
14:00
15:30

uur
uur
uur
uur
uur

AdventureWalk / Challengeparcours
KlimAdventure
AbseilAdventure
Prusik Boomklimmen
Boogschieten i.c.m. Buksschieten (ca. 1,5 uur)

€
€
€
€
€

19,50
29,50
29,50
14,50
14,50

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

17,50
25,00
15,00
19,50
€ 9,50

€ 19,50

Bovengenoemde programma indeling is onder voorbehoud.
Afhankelijk van onze beschikbaarheid en periode zijn op verzoek ook andere dagen en/of
tijden mogelijk voor uw activiteiten! Vraag ons naar de mogelijkheden.
In de herfstvakantie zijn onze mogelijkheden beperkt.

Bij deelname aan 3 of meer activiteiten krijgt u 10% korting* per persoon. Deelnemers onder
de 16 jaar krijgen een extra korting* van 10% op de activiteiten.
* Deze korting geldt niet op het quadrijden en alleen indien vooraf gereserveerd en betaald.

Genoemde prijzen zijn per persoon en zijn inclusief materialen en instructie / begeleiding. De
prijzen zijn exclusief vervoer, reis- en ongevallenverzekering en € 19,50 reserveringskosten.
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 p.p. per dag. (excl. € 4,50 poliskosten).
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Algemene informatie

VAKANTIEPROGRAMMA BLIER 2017
Locaties

M
Q

RHM BuitenSport
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. Er is genoeg te zien om voor langere periode bij ons in de
Ardennen te verblijven. Op diverse locaties hebben wij campings en glampings 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.
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 minimumleeftijd voor deelname is vanaf circa 10 jaar.
De minimale lengte is circa 1.40 meter.

V

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.

K
N
H

B
D
L
C

S

R

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 p.p. per dag. (excl. € 4,50 poliskosten).

B Blier / Erezée

S Steinbach

C Cherain

D Dochamps

K ‘Kano’ Durbuy

L La Roche-en-Ardenne

Rue du T.T.A 4
6997 Blier (Erezée)

Al Bounire 27
6960 Dochamps

Q Filot ‘Quad’

Rue du Centre 27
6670 Steinbach (Gouvy)

Chêne a Han
6940 Grandhan (Durbuy)

V Speleo

H Hotton

R Rochefort

M Malmedy

Durbuy

N Ny

Rue de Rettigny 32
6673 Cherain

Rue de Batty 5
6990 Hotton
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