
 
 

INCENTIVE BOMAL SUR OURTHE : 

 

            

        

        

 

  

    

                    
 



Locatie :  
Dennenheuvel (www.dennenheuvel.be) Bomal Sur Ourthe  
 

Programma :  
 

Dag 1 :   
 

-12.30 – 13.30: 
Lunch in de gezellige Brasserie Zen : verse dagsoep / 3 belegde broodjes / fruit en yoghurt / 
alle frisdranken, waters, fruitsappen, pilsbier en warme dranken inbegrepen. 
 
Brasserie Zen :  
 

 
 
-13.30:  
Toewijzing van de kamers :  
 
-14.00 – 17.00:  

 

Voor de volwassenen :  

Keuze uit 3 activiteiten :  
 

Initiatie Nordic Walking in de prachtige omgeving van Bomal Sur Ourthe:  
Jong en oud, proef nu van de nieuwe hype!!!  
Wandelen met stokken een passieve sport? Niets is minder waar. Ontdek de full workout 
tijdens onze initiatieles. Je zal de smaak snel te pakken hebben. 
 
OF 
 
Begeleidde mountainbiketocht:  
Fiets onder begeleiding van onze crew door de prachtige natuur in het hartje van de 
Ardennen. 
 
OF  
 
Action and Think game:  
Tijdens het Action and Think Spel nemen een aantal ploegen het tegen elkaar op.  
Dit spel combineert actie en reactie, teamspirit, tactiek, snelheid, kracht, inzicht, en 
handigheid. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. 
Het aantal activiteiten en de tijd per activiteit zal afhankelijk zijn van het aantal deelnemers.  
 



Om een idee te geven van het genre van activiteiten vermelden we hierbij een aantal 
voorbeelden :  
 
Dare 2 Jump:  
Nog een keer geprikkeld willen worden door die zalige adrenalinestoot? Zoek niet verder en 
grijp deze uitdaging! Uiteindelijk sta je op een reuzachtige paal waarbij ook een jump naar 
een trapéze hoort ... Durvers, ... laat zien wat je kan!!! Toch wat twijfelachtig, ... verleg je 
grenzen! 
 
Problem Solving Activities : 
Dit zijn teambuildingsactiviteiten waarbij er zo snel mogelijk een aantal opdrachten moeten 
worden uitgevoerd. Het succes is afhankelijk van tackiek, techniek en samenwerken in 
groep.  
 
Memory Games : om deze opdrachten tot een goed einde te brengen moet je vertrouwen op 
je geheugen. 
 
Voor de kinderen :  

Circustechnieken : de kindjes leren een aantal trukjes uit het circus : poi (trukjes met linten 
en balletje), diablo (spel met stokjes, koord en tol), devilstok, oefening op de 
evenwichtsplank... 
 
Grote stippenbordspel : levensgroot ganzenbordspel met grote dobbelstenen waarbij de 
kinderen fungeren als pionnen. 
 
Mikado : levensgroot mikadospel. 
 
Kids Kitchen : zelf deeg kneden, figuurtjes maken en koekjes bakken (onder voorbehoud). 
 
 
-18.00 – 19.00 :  

Initiatie cocktailshaken : was je ook zo onder de indruk van Tom Cruise in de film ‘Cocktail’? 
Grijp dan je kans en leer de kunst van het cocktail shaken! Na het shaken geniet je van de 
smaak van je perfect samengestelde cocktail. 
 
-19.00 – 21.00 :  
Diner : soep, voor- hoofd- en nagerecht (keuze in overleg met Sartorius) / alle frisdraken, 
waters, fruitsappen, warme dranken, tapbier en huiswijn inbegrepen. 
 
-21.00 – 23.00 :  

Swingpaleis (nederlands- en franstalig):  
Onze animatoren leiden deze swingende avond in goede banen. Het wordt tijd om te zingen, 
dansen en ... veel meer! Deze muzikale strijd gaat tussen de mannen en de vrouwen. Een 
avond vol fun en ambiance voor jong en oud.  
Wij zorgen naast de organisatie en presentatie ook voor alle logistiek: de muziekinstallatie, 
een scherm, laptop en projector + microfoonsets.  
 
Voor de kinderen ( vanaf 6 jaar) die liever niet deelnemen aan het swingpaleis voorzien we 
een spannend Nintendo tennisspel (in de vorm van een tornooi) op groot scherm.  
 

 

 



Dag 2 :  

 
08.00 – 09.30 :  
Ontbijt : ruim assortiment brood en broodjes, croissants, ontbijtkoeken, assortiment zoet en 
hartig beleg, koffie, thee en fruitsap. 
 
10.00 – 12.30 :  
 
Keuze uit 3 activiteiten :  
 
Rafting op de Ourthe: 
Enkel door samen te werken en de bevelen van de stuurman goed op te volgen, kan men de 
juiste koers blijven varen! Een spectaculaire activiteit die niemand onberoerd laat. 
 
OF 
 
Initiatie tot vissen met vaste stok en ontdekking van de flora en fauna van de Ourthe te Bomal:  
De op-en-top natuurlijke Ourthe is de uitgelezen plek om de geneugten van het sportvissen te 
ervaren. 
Onder begeleiding van een ervaren gids ondekken we de geheimen van het vissen.  Deze 
interessante activiteit garandeert fun voor jong en oud. 
 
OF 
 
Adventure parcours: 
We maken een avontuurlijke tocht onder begeleiding van een ervaren gids.  We trotseren 
onze schrik en steken verschillende bruggen over (Indiane Jones brug over de Ourthe, 
touwbruggen, indianenbrug). We rappelen langs een rots van 28 meter naar beneden en 
doen een spectaculaire death-ride vanaf 55 meter hoog. We besluiten onze tocht met de 
para-piste met evenwichtsbalken, sluipnetten en kruipbuizen...  
 
 
12.45  – 14.00:  
Lunch : (vb. : pastabuffet, koningginnehapje met frietjes..) / alle frisdranken, waters, 
fruitsappen, pilsbier en warme dranken. 
 
14.00 u. – 16.30:  
 
Keuze uit 3 activiteiten:  
 
Fotozoektocht in Durbuy: 
De deelnemers ontvangen een “roadbook-wandelgids” en gaan in kleine groepjes op stap in 
Durbuy.   
De wandeling leidt ons langs de belangrijkste plaatsen (architectuur, cultuur, 
geschiedenis...) van het kleinste stadje van de wereld. Op de achterkant van iedere 
fotokaart staat een cultuurhistorische noot, een vraag en de instructies om de volgende foto 
te vinden. 
 
OF  
 
Kajaktocht op de Ourthe: 
In onze 2 persoonskajaks genieten we van de ongerepte natuur van de Ourthevallei. 
We leggen een traject van 12 kilometer af.  Plezier verzekerd ! 



 
OF 
 
Begeleidde mountainbiketocht:  
Fiets onder begeleiding van onze crew door de prachtige natuur in het hartje van de 
Ardennen. 
 

 

Opmerkingen :  
 
1. De overnachtingen gebeuren in 3 type kamers:  
 
-Welness kamers: (met bubbelbad en sauna): bieden plaats aan 2 x 2 personen in 
gescheiden kamers met gemeenschappelijke badkamer:  
 

 
 
 
-Comfort kamers: bieden plaats aan 4 personen: 
 

 
 
 
-Standaard kamers: bieden plaats aan 4 personen 
 

 



Prijs :  
 
Op aanvraag  
 
Inbegrepen :  
-maaltijden zoals hierboven omschreven 
-dranken tijdens de maaltijden zoals hierboven omschreven 
-activiteiten zoals hierboven omschreven  
-huur van materiaal tijdens de activiteiten 
-overnachting zoals hierboven omschreven 
-begeleiding tijdens de activiteiten (behalve tijdens de wandelzoektocht en de kajaktocht) 
-transport naar de activiteiten indien deze niet starten vanaf het domein van dennenheuvel 
 
 
Niet inbegrepen :  
-transport naar Bomal Sur Ourthe en terug 
-BTW 
-dranken buiten de maaltijden 
-verzekering persoonlijke ongevallen 

 


