
Teambuilding  
In to the Wild 

 



  

Welke workshops mag je verwachten tijdens deze  
Teambuilding? 
 
• Workshop Natuurlijk Bewegen 
 
Bewegen in en met de natuur – niet zo simpel als men denkt!! 
Verschillende competities worden verwerkt tussen de teams. 
Natuur, ontspanning , avontuur, outdoor en survival skills, dàt zijn de 
kernwoorden voor deze uitdagende teambuilding! 
 
  
Challenges : 
  
Blindelings Vertrouwen 
Geruisloze Jagerspas 
Wildernis evacuatie 
 
 
  



  

• Workshop Outdoor Cooking 
 

“Outdoor koken”  Met een ervaren kok ! 
 
Outdoor cooking is hot. Iedereen wil het leren en er van proeven. 
Rondom het vuur wat te laten (en te leren) koken!  
Wat is er gezelliger dan samen enkele creaties uit te proberen  
met de materialen uit de natuur. En dan achteraf alles samen  
opsmikkelen natuurlijk! 

 
• Workshop Initiatie in de Speleologie 
 
Kruip, glij, klim over rotsen en spelonken.  
Ontdek via ons Parcours Speleo de verborgen galerijen van de  
Grot van Han. Een ondergronds traject waarbij je door  
de modder van de rivier en langs instortingen kruipt.  
Ideaal voor sensatieliefhebbers en toegankelijk voor iedereen! 
  
Laarzen, helm en uitrusting worden uitgeleend aan de ingang. 



Programma: 

09.45-10u: Aankomst op het Domein. Parkeren kan ofwel naast de 
 kerk, ofwel naast het restaurant Le Pavillon (op 400m).  
 Ontvangst aan het in de cafetaria van het onthaal met een 
 koffie en een koffiekoek. 
  
10.30 Vervolgens vertrekt de eerste groep ( max 30 personen) 
 met de Ranger naar het Wildpark. 
 De tweede groep vertrekt een klein half uurtje daarna. 
 
 Samen met de Ranger verkennen de 2 groepen het 
 Wildpark op een aangename en ludieke manier.   
 Alle deelnemers krijgen een picknick mee voor onderweg, 
 
12.30 Groep 1 komt aan in het Basecamp voor de eerste twee 
 workshops (Natuurlijk bewegen & Outdoor Cooking). 
 Groep 2 komt aan bij de Trou de Faule voor het Parcours 
 Speleo.  
 
13.30 Groep 2 zet de tocht met de Ranger verder richting 
 Basecamp.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Programma: 

14.30: Groep 2 neemt deel aan de 2 workshops. 
 Groep 1 zet de tocht te voet verder met de Ranger  
 tot aan de Trou de Faule. 
  
15.30 Groep 1 neemt deel aan het Parcours Speleo. 
 
16.30 Groep 2 wordt ofwel door een transferbusje opgehaald 
 om naar de berenhut te brengen, ofwel doen ze dit deel 
 te voet (naar keuze, hangt af of ze moe zijn of niet. De 
 afstand bedraagt +/- 2km) 
 
 Groep 1 gaat sowieso te voet naar de berenhut (op 300 
 meter van de Parcours Speleo) 
 
17.00 BBQ "Mixed Grill Royal" :  
 Scampibrochette, hamburger, rundsbrochette en 
 kippenbout.  
 Verse groenten, pasta, brood en verschillende sauzen  
 
 Drankenforfait "All-in" gedurende 2h : wijn, soft drinks, 
 pils, water 
 
19.00 Een safaricar brengt iedereen terug naar het dorp. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Budget 

Dit arrangement wordt aangeboden aan volgend tarief: 
 

88,92€ per persoon  
 
Dit tarief , exlusief BTW, omvat volgende diensten:  
 
•Ontvangst en korte bespreking van de dag met koffie en een koffiekoek 
•Begeleide wandeling met Nederlandstalige Ranger/Story teller 
•Workshop Outdoor Cooking olv een ervaren kok 
•Workshop Natuurlijk Bewegen olv een hike en survivalinstructeur 
•Speleo Parcours 
•Pick Nick (3 belegde broodjes, water, 1 stuk fruit en een chocoladereep) 
•BBQ « Mixed Grill Royal » bij de berenhut 
•Drankenforfait gedurende 2 uur tijdens de BBQ 
•Al het materiaal voor de 3 workshops  
•Het transport naar het Wildpark en terug 
 

Extra: 
Coordination Fee: 250€ 
 
Opgelet, dit tarief is geldig op basis van 60 personen! 


