
Teambuilding Marche en 

Famenne 
 

Dag 1 :   
19.00 u. : Aankomst in hotel Le Quartier Latin (www.quartier-latin.be) 

 te Marche en Famenne 

20.00 u. : Avondmaal “menu saveurs” (zie bijlage).  

21.30 u.- ? : Open bar  

   

  

 

 



 

Dag 2 :  
8.30 u. : Ontbijtbuffet 

9.30 u. : Vergadering met koffiepauze (koekjes, koffie, thee, fruitsap, vers fruit) 

12.00 u. : Business Lunch (zie bijlage).  

13.30 u. : Briefing van de activiteiten in het hotel 

 

Activiteit 1 : Paintball :  
Paintball is een sport voor zowel vrouwen als mannen van alle leeftijden 12 tot 102. Het is 

een sport waarbij conditie en kracht minder rol spelen als teamspirit en communcatie. 

In deze sport nemen 2 teams het tegen elkaar op door een opdracht te vervullen. Ze kunnen de 

tegenstander uitschakelen door hem te raken met een met verf gevuld balletje. Deze balletjes 

worden afgevuurd met een paintball wapen. 

Deze sport is ideaal voor teambuilding maar het kan ook gewoon leuk zijn om je collega's of 

vrienden te beschieten. 

 

Activiteit 2 : Tocht met Buggy’s :  
Proef de vrijheid en het plezier van het rijden (on- en offroad) door een prachtige omgeving 

op paden waar je normaal nooit komt. In elke buggy nemen 2 deelnemers plaats.  

 

Activiteit 3 : Mennen van Ardense trekpaarden :  
De teams leggen met paard en een speciale koets een parkoers af 

Op de koets zit een professionele menner die enkel ingrijpt indien nodig 

Alle deelnemers besturen zelf de koets tussen de poortjes & kegels 

Een foutloos traject kan enkel als alle teamleden samenwerken op de koets 

       

18.30 u. : Kampvuur met aperitief in de oude jachthut aan de ourthe 

19.00 u. : Terugkeer naar het hotel 

19.30 u. – 21.00 u. : Gebruik van de thermen (zwembad met hydro-massage, 

sauna, stoombad, ontspanningsruimte...) 

21.30 u. : Avondmaal in restaurant in Durbuy (niet inbegrepen in de prijs) 

 

 



 

 

Dag 3 :  
9.00 u. : Ontbijtbuffet 

10.00 u. : Briefing en aanvang van de activiteiten 

 

ADVENTURE :  

Activiteit 1 : Watertouwparkoers : 
Beveiligd met een klimgordel en een leeflijn, vertrekken we voor een tocht langs diverse 

bruggen en passages, een apenbrug en junglebrug over de Ourthe 

 

Activiteit 2 : Via Ferrata (Klettersteig) :  
De grootste via ferrata van België (400m) 

Oorspronkelijk was dit een klimtechniek die de Italianen tijdens WOII gebruikten om snel de 

Dolomieten te doorkruisen. Via ferrata situeert zich tussen bergwandelen en bergbeklimmen 

en is haalbaar voor iedereen! Via  treden, ladders en brugjes beklimmen we de rotswand en 

bereiken we het hoogste punt. Over dit hele parcours loopt een kabel waaraan de deelnemer 

permanent vasthangt.  

 

Activiteit 3 : Deathride 
Via een stevige wandeling of een forse klim, bereiken we de top, vanwaar we een sprong 

wagen in de vallei. Na een vlucht van 120 meter landen we 50 meter lager aan de andere 

oever van de Ourthe. Een snelle sprong boven de Ourthe die we niet vlug vergeten. 

 

    

  

 

12.00 u. : Lunch (Ardens brood, slaatje, kaasschotel, vleesschotel, quiches met 

jambon d’ Ardenne, chocomousse, ...) 

 

13.00 u. : Terugkeer naar het hotel 

 

14.00 u. : Vergadering met koffiepauze (koekjes, koffie, thee, fruitsap, vers 

fruit) 

 

Einde 


