
 

     
 

TEAMBUILDING IN BELGISCH- EN 

NEDERLANDS LIMBURG 

 

                 
 
 

LOCATIE:  
Eurotel Lanaken 
Mergelgrotten Valkenburg 
Nationaal park Hoge Kempen 
Maasmechelen Village 
 
PROGRAMMA: 
 
Dag 1:  
 
12.45 u. : ontvangst + toewijzing van de kamers 
Bij Eurotel Lanaken voel je de Bourgondische spirit bruisen. Een rijkelijk decor en 
excellente service nodigen u uit om deel te nemen aan de joie de vivre.  
Dit viersterrenhotel ligt aan een van de poorten van het Nationaal Park Hoge 
Kempen. Maastricht is slechts op 6 km van Eurotel Lanaken verwijderd! 
 
De Comfort kamers zijn voorzien van één dubbel bed of twee single bedden.  Verder 
beschikken de kamers over een badkamer met bad en of douche en toilet, föhn, 
minibar, televisie, telefoon en gratis wireless internet. 
 
13.15 u. : vertrek met bus naar Valkenburg.  Lunchpakket met 2 broodjes, 
drank en een stuk fruit wordt voorzien 

 
14.00 u. – 15.30 : grotbiken in de mergelgrotten van Valkenburg  
Deze activiteit is uniek in Europa! Op een, speciaal voor de grot aangepaste, 
mountainbike legt u een parcours van 8 tot 10 kilometer af door het immense 
gangenstelsel (70 kilometer!). Onder leiding van een ervaren gids gaat u op zoek 
naar de mooiste plekjes van de grot. Onderweg zal er een en ander worden verteld 
over de grotten en kunt u genieten van de zeer aparte sfeer die de mergelwereld te 
bieden heeft. 
Elke grotbike is uitgerust met speciale verlichting en iedereen krijgt een helm voor 



de veiligheid. De tocht is voor iedereen goed te doen: jong en oud, goede of minder 
goede conditie. De gids zal het tempo aanpassen aan de wensen van de groep zodat 
iedereen optimaal aan zijn/ haar trekken komt. 
 
16.00 u. : transfer met de bus naar Eurotel 
 
20.00 u. : 3-gangen diner in restaurant “Bien Soigné” 
Verse ingrediënten, seizoensgroenten, creatieve combinaties en heerlijke Franse en 
Mediterrane wijntjes worden in een Bourgondisch kader geserveerd. De openhaard, 
imposante lusters en rijkelijk gedekte tafels laten niets aan de twijfel over: 
restaurant Bien Soigné zal u “bien soigneren”! 
 
22.00 u. – 02.00 u. : dansfeest met DJ in zaal Reckem 
 

 
Dag 2:  
 
08.00 u. – 10.00 u. : ontbijtbuffet 
Vers gebakken croissants, diverse broodsoorten, fruitsappen, een uitgebreid 
granenbuffet, seizoensfruit, noten, yoghurts... Ongetwijfeld een uitstekende start 
van een geslaagde dag! 
 
10.30 u. – 12.30 u. : wandeling in het nationaal park van de Hoge Kempen 
Met een hoogte tussen 50 en 100 meter is het Nationaal Park Hoge Kempen het 
hoogste deel van de Kempen. Het is opgebouwd uit het puin dat de Maas meebracht 
van de Ardennen tijdens de laatste ijstijden. Het is dan ook de enige regio in 
Vlaanderen waar de bodem volledig is opgebouwd uit keien van allerlei aard en 
grootte.  
In kleine groepjes trekken we met een Ranger op een ontspannen, verrassende wijze 
op ontdekking in de Hoge Kempen.  
We ontdekken dichte dennenbossen, oude beukendreven, jeneverbessen en de 
uitgestrektheid van Pietersembos. Verderop naar het noorden komen we terecht in 
de waardevolle gebieden van de vallei van de Zijpbeek en Neerharerheide. We 
genieten van de vergezichten en van de rust en de ruimte in één van de stilste en 
mooiste plekjes van het Nationaal Park.  
 
Elke deelnemer dient een keuze te maken uit volgende mogelijkheden: 
 
Earthwalk  
Nooit heeft de natuur het hart gebroken dat van haar houdt. (William Wordsworth) 
Een nieuwe vorm van natuurbeleving voor alle leeftijden. Een Bezoek aan de tuinen 
van Liliput, de onderwereld en andere activiteiten op deze wandeling laten je op een 
lichte, frisse manier om in contact te komen met de natuur en dit in elk seizoen. De 
nadruk ligt op het wakker maken van onze zintuigen en het verscherpen van de 
waarneming. Er wordt zo weinig mogelijk gepraat, de nadruk ligt op doen. Jong en 
oud is welkom. 
Earthwalk is één van de programma’s van The Institute for Earth Education uit de 
Verenigde Staten. 

 
Eeuwenoude verhalen komen tot leven  
Mythen en volksvertellingen uit het Nationaal Park. 
Met een berkenbezem kan je heksen ontmaskeren, jeneverbessentakken werden 



gebruikt als ontsmettingsmiddel, de heide was van de gemeenschap, … 
Een Ranger vertelt je mythische verhalen en leert je over oude gebruiken. 
Ben je geboeid door mythen, sagen en leuke verhalen, dan is deze activiteit zeker 
een aanrader. 
 

 
In het spoor van de natuur  
Op deze natuurwandeling maken we kennis met bijzondere dieren- en 
plantensoorten die de Hoge Kempen nog herbergt. We staan ook stil bij de 
maatregelen die de beheerder van het Nationaal Park neemt om deze soortenrijkdom 
te bewaren voor de toekomst. 
Laat de ontdekker in je naar boven komen en treedt samen met een Ranger in het 
spoor van de natuur. De ranger op deze activiteit is tevens een ervaren natuurgids. 
 
12.45 u. – 13.30 u. : broodjeslunch (soep, broodjes, fruit en frisdrank) in 
Eurotel Lanaken 
 
Vanaf 13.30 u. : mogelijkheid om het gekende merkendorp “Maasmechelen 
Village” te bezoeken 
Of u nu op zoek bent naar dat ene hebbeding of gewoon de geruststelling van 
gegarandeerde kwaliteit, Maasmechelen Village heeft de grootste en beste 
modemerken, tegen prijzen die minstens 33% goedkoper zijn ten opzichte van de 
prijzen die de boetieks verleden jaar voor deze collecties aanrekenden. 
 
Andere mogelijkheden: 
Bovenstaand programma kan worden aangepast naar de wensen van de klant. 
Wij bieden graag volgende alternatieven aan: 
-initiatie afrikaanse percussie 
-initiatie schermen 
-initiatie cocktailshake 
-stadsspel met GPS in Maastricht 
-cruise op de Maas (eventueel gecombineerd met een lunch) 
....................... 

 
 
PRIJS : 205 euro per persoon 
 
Inbegrepen: 
-overnachting in kamers met single bezetting 
-maaltijden zoals hierboven omschreven 
-grotbiken onder begeleiding van een gids 
-vervoer naar de locatie van het grotbiken (Valkenburg) en terug 
-dansfeest met DJ 
-wandeling in het nationaal park van de Hoge Kempen met parkranger 
 
Niet inbegrepen: 
-vervoer naar Maasmechelen Village 
-dranken tijdens dansfeest 
-persoonlijke verzekeringen 
  


