Activiteitenprogramma
Kinderen
Dinsdag 27 juli
Check in vanaf 17h00
Diner
Woensdag 28 juli
Ontbijt
Grot van Remouchamps
Lunch
Survival in het bos
Diner
Donderdag 29 juli

Ouders
Dinsdag 27 juli

Woensdag 28 juli

Vrij moment
Donderdag 29 juli

Ontbijt
Kanotocht
Lunch
Blotenvoetenpad

Brouwerijbezoek Achouffe

Diner
Vrijdag 30 juli
Ontbijt
Houtopia
Lunch
Workshop “Ritme en Fantasie”
Diner
Zaterdag 31 juli

Vrijdag 30 juli
Vrij moment met suggesties
Vrij moment met suggesties
Zaterdag 31 juli

Ontbijt
Plopsa Coo
Lunch
Plopsa Coo
Diner
Zondag 1 augustus
Ontbijt
Check out om 10h00

Zondag 1 augustus

Dag aan dag programma

Dinsdag 27 juli
Inchecken kan vanaf 17h00 waarna u geniet van een smakelijk buffet tussen 18h00 en 20h00.
Dinsdagavond worden geen activiteiten voorzien, het programma gaat van start op woensdag 28 juli.
Adres: Hotel Vayamundo, Ol Fosse d'Outh 6660 Houffalize

Woensdag 28 juli
Voormiddag - Grot van Remouchamps
De Grot de Remouchamps wordt al sinds 1828 bezocht door toeristen. Toch ontdekt de hedendaagse
bezoeker veel meer dan reizigers uit de 19e eeuw. Ruime galerijen leiden u naar een plek die pas
ontdekt werd in 1912: een kathedraal van maar liefst 40 meter hoog.
Het meest charmante moment van uw bezoek is de terugkeer per boot, op de rivier die door het
onderste niveau van de grot loopt. U kan daarbij genieten van de langste ondergrondse vaartocht ter
wereld die toegankelijk is voor toeristen.
Adres: Rue de Louveigné 3, 4920 Aywaille

Lunch
Lunch wordt niet voorzien en inbegrepen in de pakketprijs. Na afloop van het bezoek kan u een
maaltijd nuttigen in een etablissement naar keuze uit de omgeving.

Namiddag
Kinderen - survival in het bos
Tussen 15h00 en 16h00 nemen kinderen deel aan een survival in het bos. Tijdens de workshop leren
ze meer over kamperen en gaan ze samen met de Kompanen back to basic in de bossen rondom
Vayamundo.
Ouders
U kan genieten van faciliteiten in het hotel als het zwembad en wellness, of u kiest ervoor om de
omgeving op eigen houtje te verkennen.

Donderdag 29 juli
Voormiddag - Kanotocht
U wordt verwacht in het prachtig natuurgebied van de 2 Ourthes bij Nisramont. Vanaf het startpunt
bij de Barrage, het stuwmeer van Nisramont, duurt de tocht ongeveer 2 uur. Samen met de groep
vaart u over de rivier langs het punt waar de Oostelijke en Westelijke Ourthe samen komen.
Adres : Barrage de Nisramont 1 6983 Nisramont - La Roche en Ardenne

Lunch
Lunch wordt niet voorzien en inbegrepen in de pakketprijs. Na afloop van het bezoek kan u een
maaltijd nuttigen in een etablissement naar keuze uit de omgeving.

Namiddag
Kinderen - blotevoetenpad
Kinderen begeven zich onder begeleiding van de Kompanen naar Ferme de la Planche. Hier start een
tocht van 3 kilometer op blote voeten die leidt over boomstammen, schors, zand, grind, modder, hooi,
water en vele andere natuurlijke elementen.
Adres: Montleban 75 6674 Gouvy
Ouders – Brouwerij Achouffe
U wordt samen met andere ouders verwacht bij de brouwerij van Achouffe. U geniet van een
degustatie en rondleiding door een Nederlandstalige gids die ruime uitleg biedt over het brouwproces.
Adres: Achouffe 8, 6666 Wibrin

Vrijdag 30 juli
Voormiddag
Ouders
U genieten van een vrije dag, maar krijgt enkele suggesties van activiteiten in de omgeving. De
suggestieve activiteiten kan u bijboeken bovenop het pakket.
1. Wandelen in het natuurpark van de twee Ourthes
Een spectaculaire wandeling van 12 kilometer langs de Ourthe waarbij u langs Le Hérou klimt, zich door
de Ourthe waadt en eindigt bij het stuwmeer van Nisramont.
2. Fiets de Dorpen- en Hoevenroute
De Dorpen- en Hoevenroute vertrekt in het centrum van La Roche – en – Ardenne en is 45 km lang.
Vanuit de Vallée des Tombes passeert u de vijvers van Grainchamps via de meeste typische en
bloemrijke dorpen van de Ardennen. De nieuwsgierigen zullen halt houden aan het kasteel van
Grainchamps en aan de kapel van Herlinval.
3. Breng een bezoek aan het oorlogsmuseum van Bastogne
Het unieke herinneringscentrum, gewijd aan de Tweede Wereldoorlog, vertrekt van de bijzondere
geschiedenis van de slag van de Ardennen. Langs decors, getuigenissen, multimedia-installaties en
films speelt het parcours in op het gevoel van de bezoeker.
4. Wijn proeven bij de boer
Op 90 kilometer van Houffalize vindt u het de wijngaarden van Bellefontaine. Vignoble Bellefontaine
beschikt over een oppervlakte van 6 hectare aan wijngaarden waar maar liefst 5 verschillende
druifsoorten groeien. U kan een bezoek brengen aan de wijngaarden met daarbij horende degustatie
en Nederlandstalige gids.
Kinderen - Houtopia
Kinderen vertrekken samen met de Kompanen naar Houtopia, een recreatief en pedagogisch centrum
gewijd aan de ontdekking van de vijf zintuigen. De binnenruimte bevat talrijke activiteiten, ervaringen
en zintuigelijke proeven. De buitenspeeltuin bevat avontuurlijke parcours die kinderen en begeleiders
naar de andere kant van de rivier brengen
Lunch
Lunch voor de kinderen is voorzien en inbegrepen in de pakketprijs. De lunch voor ouders wordt niet
voorzien en inbegrepen in de pakketprijs.
Namiddag
Ouders
GELIJKLOPEND AAN HET KEUZEPROGRAMMA UIT DE VOORMIDDAG
Kinderen – Workshop “Ritme en Fantasie”
Tijdens de workshop ontdekken kinderen het plezier van ritme en muziek, en leren ze eveneens één
van de populairste Afrikaanse instrumenten te bespelen: de djembé.

Zaterdag 31 juli
Voormiddag
U onderneemt een groepsactiviteit naar Plopsa Coo, tezamen met andere deelnemers en Kompanen.
Plopsa Coo is een pretpark gelegen bij de Watervallen van Coo. Het pretpark biedt jong en oud een
heerlijke combinatie van natuur en avontuur.
Tijdens een bezoek aan Plopsa coo kunnen de kinderen zomaar helden als Mega Mindy, Kabouter Plop,
Wickie de Viking en Maya de Bij tegen het lijf lopen. Maar niet alleen de kinderen zullen zich vermaken
in Plopsa Coo. Het pretpark in de uitgestrekte Amblève-vallei biedt meer dan 25 attracties voor de hele
familie.
Adres: Coo 4 4970 Stavelot
Lunch
Lunch wordt niet voorzien en inbegrepen in de pakketprijs. Na afloop van het bezoek kan u een
maaltijd nuttigen in een etablissement naar keuze uit de omgeving.
Namiddag
GELIJKLOPEND AAN HET PROGRAMMA UIT DE VOORMIDDAG

Zondag 1 augustus
Voormiddag
U kan uitchecken tot 10h00.

