Budgetvriendelijke bosklassen kunnen toch rijmen met
comfortabele bosklassen!

« De Groene Long »

Vanaf
€ 49 voor 3 dagen*
of € 87 voor 5 dag
en*

IN VRESSE-SUR-SEMOIS, PAREL VAN DE ARDENNEN

Uniek in Wallonië,
de meest groene regio van België.

Ons eigen busje verzekert uw gratis transport van het station tot aan het centrum en terug.

*Geldig voor verblijven tot 15 september 2016

Onze 5 troeven:
) Comfort: iedere leerkracht beschikt over een individuele kamer: douche en toilet bevinden zich in de kamer;
) Activiteiten tegen onklopbare prijzen en omkaderd door onze eigen gidsen die de inhoud volledig afstemmen op de
eindtermen van het leerplan;
) Vegetarische en halalmaaltijden zonder supplement;
) Iedere dag een vijfde maaltijd voor de leerkrachten. Men heeft de keuze tussen streekproducten, kaasschotels,
lasagne, spaghetti, croque monsieur;
) Zeer interessante voorwaarden qua vervoer: onze bus verzekert uw gratis transport van het station tot aan
het centrum.

MAANDAG
Voormiddag
09h00-12h00
Namiddag
14h00-17h00

Rivier & Bever

Avond
19h30-22h30

Verrassingsactiviteit

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

Wildcraft

Oriëntatie

Outdoor

Verhalen en
Legendes

Muzikale avond

Kampvuur

Prijs : € 20 per persoon voor de week

VRIJDAG
De grote
uitdaging

RIVIER & BEVER

Excursie met bezoek aan spectaculaire beverburchten.
Film over de bevers.

WILDCRAFT & ORIËNTATIE

Wildcraft betekent “Levenstechnieken in en met de natuur”.
Hoe warm blijven, water drinken en eten in de natuur?
Vuur maken, met stenen, met een vuurboog, met een paddenstoel, ...
Een shelter bouwen met juiste bouwtechnieken!
Drinkbaar water vinden, voeding uit de natuur: eetbare planten en dieren (insecten) vinden en op een smakelijke
manier koken.

OUTDOOR

Boogschieten , geschiedenis van de boog in de relatie tot de mens / natuur.
Klimmen op minirotsen.
Dropping: de weg vinden terug naar huis dankzij oriëntatie via kaart en kompas en misschien ... overlevingstechnieken!
Vechtsporttechnieken in de natuur.
Natuurexcursie met een kajak.

KAMPVUUR

De ideale manier om aan teambuilding te doen via liedjes, spelletjes, legendes…

DE GROTE UITDAGING

Volbreng de ultieme missie en word een echte survivor!

Al onze activiteiten worden begeleid door onze plaatselijke gidsen.

« De Groene Long »

Bosdomein "De Knapzak"
Rue de Mont les Champs 120, 5550 Vresse-sur-Semois
Gemakkelijk te bereiken per trein en met de bus.
Ons eigen busje verzekert uw gratis transport van het station tot aan het centrum en terug.
Meer info en bezoek aan het centrum (enkel op afspraak):
0478 39 12 08 of 052 262 342 (24h/24) of

info@openluchtklassen.eu - www.openluchtklassen.eu
Op verzoek is ook een presentatie van het project mogelijk in uw school door één van onze pedagogen.

