
 

TEAMBUILDING 
 

Locatie :  
Dennenheuvel Bomal Sur Ourthe

het gezellige dorpje Bomal-sur

het wereldberoemde en pittoreske Durbuy.

 

 

Datum :  
Nog te bepalen  

 
Programma :  
-09.00 – 10.00: 

 

 

Ontvangst met ontbijtkoeken, vers fruit, yoghurt, koffie en thee OF
 

Uitgebreid ontbijtbuffet 

 

TEAMBUILDING DURBUY 2013

omal Sur Ourthe: de accommodatie van  Dennenheuvel ligt aan de rand van 

sur-Ourthe, te midden van een prachtig natuurpark en dichtbij 

het wereldberoemde en pittoreske Durbuy. 

 

 

ontbijtkoeken, vers fruit, yoghurt, koffie en thee OF 

2013: 

Dennenheuvel ligt aan de rand van 

, te midden van een prachtig natuurpark en dichtbij 



10.30 – 12.30: 

 

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 

 

Schattenjacht in het kleinste dorp van België: 

 

 
 
Met behulp van een stripverhaal gaan we op zoek naar de schat die verborgen ligt in de 

omgeving van Durbuy 

 

OF 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mountainbiketocht met gids door de prachtige natuur:  

 

 
 

De Belgische Ardennen staan bekend om hun prachtige natuur en heuvelige landschappen. 

Rond Durbuy zijn er verschillende uitgestippelde mountainbike routes die u kan volgen. Deze 

parcours zijn zowel geschikt voor echte beginners als voor ervaren mountainbikers. 

 

-13.00 – 14.00: lunch in Dennenheuvel: 

Broodjeslunch: verse dagsoep / broodjeslunch / assortiment slaatjes  

OF 

Lichte warme maaltijd (bv. Pasta) 

 

-14.15 – 17.15:  

Keuze uit verschillende activiteiten :  

 

Kajaktocht op de Ourthe (afhankelijk van de weersomstandigheden): 

 

 
 

 

In onze 2 persoonskajaks genieten we van de ongerepte natuur van de Ourthevallei. 

We leggen een traject van 12 kilometer af. Plezier verzekerd ! 

 

OF 

 

 

 

 

 



Adventure parcours: 

 

    
 

Tijdens deze spannende tocht steken we een Indiana-Jonesbrug over de Ourthe over, 

klauteren we over verschillende touwbruggen, apenbruggen, evenwichtsbalken en een 

indianenbrug. We rappelen langs een rots van 28 meter hoog en ervaren de kick van een 55 

meter hoge death-ride. 

Onze ervaren gidsen gaan tot het uiterste om u te helpen uw grenzen te verleggen of te 

overwinnen. 

 

OF 

Via Ferrata en bibberpiste: 

     

Via ferrata is Italiaans en betekent vrij vertaald 'ijzeren weg'. Een via ferrata is een route die 

in de rotsen is uitgezet met staalkabels. 

Door de staalkabels te volgen en gebruik te maken van gaten en spleten maken we een 

spectaculaire klim. Tijdens onze tocht genieten we van een adembenemend uitzicht.  



De bibberpiste is een hoogteparcours tussen de bomen op 12 meter boven de grond met 

verschillende touwbruggen. Van de ene boomtop klimmen we naar de andere via o.a. 

apenbruggen, evenwichtsbalken, een mini-deathride… 

-18.00 – 20.00: diner in Dennenheuvel: 

Diner in de gezellige bar Zen 

 

 
 
Barbecue  
OF  
Driegangen menu  
OF 
Gastronomisch diner  
 

Prijs berekend op minimum 16 deelnemers: 
Basispakket : 115 euro exclusief BTW per persoon 
Er worden minstens 14 deelnemers gefactureerd; ook als het aantal inschrijvingen lager ligt. Er 
wordt dus minstens 1.610 euro exclusief BTW gefactureerd. 
 
Inbegrepen: 
-ontvangst met ontbijtkoeken, vers fruit, yoghurt, koffie en thee 
-fotozoektocht in Durbuy 
-lunch: broodjeslunch of lasagne of pasta  
-kayaktocht op de ourthe 
-barbecue 
-organisatie en coördinatie 
-begeleiding door sportmonitoren 
 
Niet inbegrepen: 
-BTW 
-dranken 
-verzekering persoonlijke ongevallen 
-transfers heen en terug van Dennenheuvel naar Durbuy 
 
 



Supplementen: 
-ontvangst met ontbijtbuffet = + 4 euro per persoon 
-schattenjacht met stripverhaal = + 4 euro per persoon 
-mountainbiketocht = + 10 euro per persoon 
-adventure parcours = + 11 euro per persoon 
-via ferrata en bibberpiste = + 9 euro per persoon 
-driegangen menu ipv barbecue = + 2 euro per persoon 
-gastronomisch diner ipv barbecue = + 12 euro per persoon 
-drankenforfait tijdens de lunch (2 glazen wijn, bier of softdrink + 1 koffie of thee) = + 6 euro per 
persoon 
-drankenforfait gedurende het diner (huiswijn, bier, water, soft drinks, koffie, thee) = + 13 euro 
per persoon 
 

 


