
 

     
 

TEAMBUILDING IN DE LIMBURSE NATUUR 
 

 

     
 
 

    
 
 

LOCATIE:  
Eurotel Lanaken 

Mergelgrotten Valkenburg 

Nationaal park Hoge Kempen 

Maastricht 

 

PROGRAMMA: 

 
Dag 1 :  
 

12.15 u. : 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. 

 

12.45 u. : welkomstdrink 

 

13.15 u. : transfer met luxe-autocar naar Valkenburg.  Lunchpakket met 2 

broodjes, drank en een stuk fruit 



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 

 

17.45 u. – 19.15 u.: swingpaleis 

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 activiteit 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. 
. 

OF 

 

17.45 u. – 19.15 u.: initiatie cocktailshake 

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!  

 

 

19.15 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”! 

 
Bonbon van gerookte zalm met kaviaar 

*** 

Zachtgegaarde Pata negra fillet met jus van morilles 

*** 

Mouilleux van chocolade met vanille-ijs 

*** 
 

22.00 u. - ? : open bar 

 

Dag 2 :  
 
08.00 u. – 09.30 u. : ontbijtbuffet 

Vers gebakken croissants, diverse broodsoorten, fruitsappen, een uitgebreid 

granenbuffet, seizoensfruit, noten, yoghurts... Ongetwijfeld een uitstekende start 

van een geslaagde dag! 

 

 

 



10.00 u. – 12.00 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.  

 

12.15 u. – 12.45 u. transfer met luxe-autocar naar Maastricht 

 

13.00 u. – 15.00 u. : Lunchcruise op de Maas : 

Een 2 uur durende lunchcruise op de Maas waarbij een uitstekend verzorgd 

lunchbuffet wordt geserveerd. Gedurende de boottocht serveren wij groentensoep, 

gekookte ham, ardennenham met meloen, fijne paté soorten, kaasplateau, 

assortiment salades, fruit, stokbrood, broodjes … 

 

Vanuit Maastricht varen wij de Maas stroomafwaarts om via de sluis van 

Bosscherveld op de Zuid-Willemsvaart te komen. We volgen dit oude kanaal uit 1825 

( het lijkt wel een wandelpad in het bos ) om na een korte stop aan de 

Nederlands/Begische grens bij de sluis van Neerharen 9 meter omhoog geschut te 

worden en herhalen dat nog eens in de sluis van Lanaken. Dan komen we op het 

grote Albertkanaal en zien met bewondering hoe de kanaalgravers zich een weg 

gebaand hebben door heuvels en mergel. Aan beide zijden van het schip rijzen de 

wanden soms 60 meter hoog op uit het water. In de sluis van Ternaaien worden wij 

weer 15 meter omlaag geschut om weer op de Maas te komen om zo langs de 

hellingen van de St.Pietersberg op Maastricht af te stevenen. 

 

15.00 u. – 15.30 u. transfer met luxe-autocar naar Eurotel Lanaken 
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