
MTB - KAJAK 

De iDeale combinatie tussen sport en ontspanning

Een uitdaging voor het sportieve en minder sportieve team. De ideale combinatie tussen sport en ontspan-
ning, samen genieten van alle pracht van de kempische natuur. Kortom een onvergetelijke dag in volle rust en 
ontspanning.

Programma en planning:
• Ontvangst bij Ark van Noë
• Het programma duurt in totaal 3 à 4 uur.  
• Het startuur kan in samenspraak gekozen worden.
• Eventueel afsluiten met een uitgebreide BBQ of Breugeltafel

Teamindeling:
De groep wordt ingedeeld in verschillende teams van +/- 8 personen die het tegen elkaar zullen opnemen. 
Vanaf 27 personen wordt de groep opgesplitst.

Begeleiding en activiteiten: 
Onze enthousiaste begeleiders geven een duidelijke en leuke briefing, houden de scores bij en zorgen ervoor dat 
alles veilig en vlot verloopt. De activiteiten zijn in teamverband en zo uitgewerkt dat jong en oud met plezier 
kunnen deelnemen. 

Vraag naar onze cateringmogelijkheden!
Bekijk de verschillende locaties met bijhorende catering. 

inspanning en ontspanning Doorheen De prachtige natuur!
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Prijsofferte MTB-Kajak

Totaalprijs voor groepen tot 12 personen: € 564

Vanaf 13 personen € 47 pp

Prijzen zijn excl. BTW 21% 

Inbegrepen: 
Materialen voor proeven, professionele begeleiding en de volledige or-
ganisatie.

Extra’s : 
BBQ: vanaf € 22 • broodjeslunch: vanaf € 13 • pasta: vanaf € 13 • 3-gangen 
menu: vanaf € 28 (meer info op onze cateringfiche)
Al deze prijzen zijn per persoon en excl. BTW.

Mountainbiking

De deelnemers fietsen, onder begelei-
ding, over kleine bos- en zandwegen. 
De afstand en de moeilijkheidsgraad 
van dit evenement wordt aangepast 
naargelang de vraag van de deelnemers.

Afvaart Nete

De mooie natuur, samen de boot bestu-
ren en de gezellige sfeer zorgen ervoor 
dat dit een prachtige activiteit wordt.
Kies uit een 1-, 2- of 3-persoonsboot.

LocaTram

Op het einde van de afvaart staat de 
LocaTram klaar, voor de terugrit.  

inbegrepen in dit programma:
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