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Of je nu op zoek bent naar een dynamische, ontspannende of educatieve uitstap, ons team zal u

verbazen met programma’s en activiteiten die aan uw wensen voldoen.

Bewust van de haken en ogen die aan de organisatie van een excursie zitten, willen wij u daarin zo goed

mogelijk begeleiden, van aanvraag tot uitvoering van uw project.

De kwaliteit, de pedagogische waarden en de prijs van onze activiteiten staan bij ons op nummer 1.

WELKOM

Een vraag of een offerte, wij staan voor u klaar !

Mail: info@dinant-evasion.be - Tel: 082 22 43 97

PROGRAMMA’S VOOR LAGER

PROGRAMMA’S VOOR MIDDELBAAR/HOGER
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Namen : 30min
Bergen : 1u30
Luik : 1u30
Aarlen : 1u15
Brussel : 1u
Hasselt : 1u30
Antwerpen : 1u40
Gent : 2u
Leuven : 1u20

Gratis voor één leraar per groep van

20 leerlingen

Aantal dagen met activiteiten 2J

Afvaart van de Lesse 10
Dinant Avontuur 12
Combinatie suggesties 15
Actief verblijf (2 dagen) 16
Catering 17
Praktische informatie 18

PROGRAMMA’S LAGERE SCHOOL

Rondvaarten

Kids challenge

Combinaties
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REGELMATIGE DIENSTEN

Het ongerepte deel van Dinant

Demonding van de Maas en de Lesse

Het kasteel van Freÿr

Wat is een beter excuus dan een boottocht om uw leerlingen onder te

dompelen in het hart van de theorie? Bekijk ons aanbod, bezaaid met live

pedagogisch materiaal !

Beleef een sluisdoorgang, steek de samenvloeiing van de Maas en de Lesse

over, leg uit wat een syncline is en feliciteer iedereen die hem kan aanwijzen!

Stroomopwaarts, stroomafwaarts, linkeroever, rechteroever, verplaats van

boeg naar achtersteven zodat ze nooit meer het noorden verliezen !

DINANT - ANSEREMME

45min / € 6,00

DINANT - FREŸR

2u / € 10,00

PROGRAMMA’S LAGERE SCHOOL

MOSAN ERFGOEDHUIS

CITADEL VAN DINANT

HUIS VAN DE PATAFONIE

BOOMGAARDENBIJENKORVEN
VANDEMOSANSTREEK

GROT « LA MERVEILLEUSE »

KOPPEL UW RONDVAART AAN ÉÉN OF
MEERDERE CULTURELE BEZOEKEN

1J
RONDVAARTCOMBINATIES

11
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Boomgaarden en bijenkorve
n

van de Mosanstreek

Ontdekki
ngscursu

s

Grot « La M
erveilleuse

»

50 min

1u00

1u15

1u00

1u30
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KIDSCHALLENGE

1

2

vanaf 8 jaar 2u30

Evolueer in kleine groepen in het hart van een bloeiende natuur. Zoek de hoogte op

in alle veiligheid en ga op avontuur, begeleid door onze gecertificeerde moniteurs.

Maak de onverschrokken ontdekkingsreiziger wakker in elk van de kinderen in een XXL

speeltuin. Uitgerust met helmen, musketons en gordels, beleef deze ervaring samen.

Plezier en koude rillingen gewaarborgd voor u en uw leerlingen!

Inleidingsparcours : leren omgaan met veiligheidskabel en musketon.

Luchtparcours : een aaneenschakeling van touwbruggen.

Kabelbaan : een stijle zip line, gezekerd door onze moniteurs.

Ondergrondsparcours : een tunnel vol verrassingen voor uw leerlingen.

€ 20,50/pers.

AVONTUURLIJKE COMBINATIES

vanaf 8 jaar

Scholen : € 25,00/pers.

BEZOEK + KIDS CHALLENGE

vanaf 8 jaar

Scholen : vanaf € 25,50/pers.

COMBINEER SPORT EN CULTUUR
Aan u de keuze: de grot “La Merveilleuse”,
het Mosan erfgoedhuis, ... (zie pagina 5)

KIDS CHALLENGE + RAILBIKE
TE VEEL ENERGIE?
Fiets over de rails.
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DIDACTISCH BLAD: Regelmatige diensten

HET LEVEN OP DE RIVIER

• Volg de woordenlijst op de bouwtekening van de boot

(van de achtersteven tot aan de boeg)

• Benoem de sluis, de vistrap, de dam, …

• Observeer het samenvloeiingspunt van de Lesse en de Maas.

AARDRIJKSKUNDE

• Wat is een rivier ? (definitie)

• Waar ligt de Maas ?

• Wat is een zijrivier, een samenvloeiing, een

uitmonding, een kromming ?

• Wat betekend linkeroever/rechteroever,

stroomopwaarts/stroomafwaarts, …

GEOLOGISCHE BIJZONDERHEDEN VAN DINANT

• Wat is een plateau reliëf ?

• Uit welke rots soorten bestaan de kliffen van Dinant ?

• Wat is een synclinale plooi ? Hoe wordt hij gevormd ?

(zichtbaar vanaf de rondvaart Dinant-Freÿr)

• Wat is de Bayard rots ?

De Lesse

De Maas

Dam

Sluis

Eiland

Viaduct

Meander

Stroomopwaarts

Stroomafwaarts

Rechter oever

De samenvloeiing

Linker oever

De rondvaarten en bezoeken van Dinant zijn ideaal

om een breed scala aan thema’s te illustreren.

Geografische, geologische, historische,

wetenschappelijke en culturele aspecten, Dinant

en zijn omgeving veranderen in een levend en

schitterend pedagogische concept.

BakboordStuurboord

Boeg

BoogSchroef Kiel
Doorvaarthoogte

Luchtstroom
Stuurhuis

Dek 2
Dek 1

Achter-
steven

Waterlijn

PROGRAMMA’S LAGERE SCHOOL



Adolphe Sax

GESCHIEDENIS

Sinds de prehistorie tot aan de verwoestingen van 14-18,

was Dinant HET voorbeeld om de territoriale belangen uit

te leggen, het belang van de rivierhandel, de ontwikkeling

van ambachten en de industriële productie. Ontdek ook

de illustere persoonlijkheden die Dinant bekend hebben

gemaakt, zoals Adolph Sax, die de stad op de wereldkaart

heeft gezet.

DIDACTISCH BLAD: aan Dinant gerelateerde thema’s

Stimuleer denieuwsgierigheid vanuw leerlingendoor hun

de Dinanderie, de legende van de Bayard rots, de koeken

van Dinant, de Collegiale, het pittoreske dorp Bouvigne of

de ruïnes van Crève-Coeur te laten ontdekken.

De koeken van Dinant

Verwoestingen van 14-18

Dinant in de middeleeuwen

De Bayard Rots
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PROGRAMMA’S VOOR
MIDDELBAAR/HOGER ONDERWIJS

Avontuur

Kajak

1J

Multi-
activiteiten
combinaties

Actief
verblijf2J
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HOUYET - ANSEREMME

De mythische afvaart van de Lesse!

Bewonder de natuur en de majestueuze

naaldrotsen van Chaleux. Een indrukwekkend

uitzicht over het kasteel van Walzin en

gegarandeerd schaterlachen als u de twee

watervallen afgaat!

GENDRON - ANSEREMME

Een afvaart bestemd voor diegenen die vinden

dat “hoe korter hoe beter” is.

Een perfecte keuze voor jonge mensen of om

te combineren met een ontdekkings-of

avontuur activiteit.

21 Km +/- 5u00

12 Km +/- 2u30

€ 12,00/pers. in Klassiek
€ 12,50/pers. in Comfort
€ 14,00/pers. in Super Comfort

GRATIS
Één begeleider per groep
van 20 leerlingen

Klassiek

Super Comfort

Comfort

ONS STREVEN:
UW SCHOOLUITSTAP GAAT ALTIJD DOOR.

U heeft gereserveerd maar de klimatologische
omstandigheden staan niet toe om de afvaart van de
Lesse te doen?
Wij garanderen een alternatief aanbod voor dezelfde prijs.
Afhankelijk van de beschikbaarheid komen we samen een
plan B overeen, met de volgende activiteiten:

PROGRAMMA’S VOOR
MIDDELBAAR/HOGER ONDERWIJS
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• Avontuur activiteiten

• Kajakken op de Maas

• Oriëntatie wandeling door het bos

• Rondvaarten

10
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MIN. LEEFTIJD VANAF 10 JAAR VANAF 12 JAAR VANAF 12 JAAR VANAF 14 JAAR

TIJD +/- 2u30 +/- 3u00 +/- 4u00 +/- 5u00

MOEILIJKHEID

INLEIDINGSPARCOURS

LUCHTPARCOURS

GROTE BRUG

ONDERGRONDSPARCOURS

KABELBAAN

VIA VITA

ZIPLINE

FUNKABEL

DEATHRIDE

EVENWICHTSPARCOURS

HOOGTEVREESPARCOURS

INLEIDINGSPARCOURS
Kleine parcours om te leren omgaan met het

veiligheidsmateriaal.

LUCHTPARCOURS
Verschillende bruggen tussen de bomen van ongeveer 50

meter lang, hangend op een hoogte van 10m tot 15m, over het

hele domein.

GROTE BRUG
De hoogste en langste apenbrug van België: leegte

onder uw voeten, en 100m planken oversteken met een

panoramisch uitzicht over de Maas ... 170m lager !

ONDERGRONDSPARCOURS
Een donkere ondergrondse galerij van 120m lang vol

obstakels (nooduitgangen om de 10m).

KABELBAAN
Afdaling vanaf een 30 meter hoge rots, hangend in een

gordel aan een 45° schuine kabel, snelheid geregeld door

de moniteur.

VIA VITA
Tussen "via ferrata" en "via vita" : een

gezondheidsparcours in een verticale wereld ! En een

adembenemend uitzicht vanaf de 50m hoge rotswand !

ZIPLINE
Vlieg, hangend in uw gordel, langs een kabel op 50m

hoogte, spannend!

FUNKABEL
Begin op 40 meter boven de grond en glij langs een

kabel die een “U” beschrijft. Een sensationele vrije val

gevolgd door een duizelingwekkende lift.

EVENWICHTSPARCOURS
Reeks gevarieerde obstakels die uw flexibiliteit en evenwicht

testen. U gaat 1 boom in en 15 bomen verder er weer uit.

HOOGTEVREESPARCOURS
Hoog in de bomen, een parcours waar een beetje lef

vereist is, alsook een dosis behendigheid en een vleugje

roekeloosheid.

ONZE SPORTIEVE PAKKETTEN

DE NATUUR OP MAAT !

Houdt u meer van een spannende tocht in de lucht of van een

angstaanjagende activiteit ? Wat uw wensen ook zijn, onze

moniteurs zullen ervoor zorgen dat jullie een onvergetelijke

dag beleven in ons park Dinant Avontuur !

De challenges bestaan uit verschillende activiteiten (zie tabel

hiernaast) en staan onder toezicht van ervaren moniteurs.

Naast het waarborgen van uw veiligheid, zullen ze het parcours

aanpassen aan het niveau van de groep. U zult versteld staan !

Vul je challenge aan met een XL-Swing

Uniek in België !

WWW.DINANT-AVENTURE.BE

Via
Vita

Deathride

G
ro
te
br
ug

Luchtparcours

Evenwichtsparcours

Fu
nk
ab
el

Hoogtevrees-

parcours

HET HELE JAAR OPEN !

OPMERKING:
De inhoud van een challenge kan variëren: de moniteurs passen de activiteit aan de groep aan.

bij slechte weersomstandigheden kunnen sommige activiteiten om veiligheidsredenen ontoegankelijk zijn.

In alle gevallen is een alternatief gepland om de aanvankelijk aangekondigde duur van het programma te bewaren.
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Vanaf 12 jaar

€ 31,50

OCHTEND MIDDAG

1 ARDENNEN CHALLENGE – KAJAK 12KM

Vanaf 12 jaar

€ 16,50

2 RAILBIKE – KAJAK 12KM

Vanaf 10 jaar

€ 14,50

5 RAILBIKE – RONDVAART

Vanaf 12 jaar

€ 31,50

Mountainbike gids:

€ 75,00/gids
(Verplicht per groep
van 20 studenten)

3 MOUNTAINBIKE – KAJAK 12KM

Vanaf 14 jaar

€ 35,00

4 PAINTBALL – KAJAK 12KM

1J
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Het doel van dit spel is zo snel mogelijk de 10 checkpoints verspreid over ons

domein van 18 hectare te vinden, en zo goed mogelijk de vragenlijst te

beantwoorden.

Een Via ferrata opgepimd door ons ervaren alpinisten team! Een verticale

wand vol obstakels, u zult trots zijn op uzelf als u op de top staat.

Jedi instinct of tactische kampioen ? Wat uw keuze ook is, u zult versteld

staan van onze infrastructuur.

Ontdek de ingewanden van onze omgeving. Beleef een echte speleo-

ervaring, begeleid door onze ervaren moniteurs. Een buitengewone activiteit

!

Vanaf 12 jaar 2u00 € 12,00

Vanaf 14 jaar 1u15 € 15,00

Vanaf 12 jaar 3u30 Forfait van € 350,00/groep van 12
leerlingen

Vanaf 12 jaar 1u30 € 23,00

Favoriet !

De dropping is een hike vol verplichte checkpoints en raadsels. Verlies geen

tijd, deze wordt gechronometreerd !

Vanaf 14 jaar 2u € 15,00

ONZEANDEREACTIVITEITEN MULTI-ACTIVITEITEN COMBINATIES

1 ORIËNTATIE RAADSELS PARCOURS

2 VIA VITA

3 SPELEOLOGIE

4 PAINTBALL / LASERGAME

5 DROPPING

Een ontdekkingsreis door het ruigste riviervlak van de hoge Maas. De meest

complete rondvaart formule !

Vanaf 12 jaar 2u € 10,00

6 RONDVAART DINANT-FREŸR

BEST
DEAL

OCHTEND

OCHTEND

MIDDAG

MIDDAG

OCHTEND MIDDAG

OCHTEND MIDDAG

PROGRAMMA’S VOOR
MIDDELBAAR/HOGER ONDERWIJS
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VOOR DIEGENEN DIE ALTIJD MEER EN MEER WILLEN,

BIEDENWE OOK EEN “KANT-EN-KLARE” 2 DAAGSE.

GENIETENNA EEN LANGEDAGVOL INSPANNINGEN...

VOORGROEPEN VAN 20 TOTMEERDAN 500 PERSONEN !

DAG 1

• Kajak (12 of 21km)
• Avondmaaltijd
• Overnachting in hotel Aquatel

DAG 2

• Ontbijt
• Mont-Blanc challenge

Opties:
Avondanimatie
Lunchpakket

2JACTIEF VERBLIJF

Vanaf € 89,00/pers.

LUNC
HPAK

KET

2 bele
gde b

roodje
s

+ 1 stuk
fruit

+ 1 softd
rink

+ 1 lekk
ernij

€ 9,00

DE PIRAMIDE VAN DINANT AVONTUUR

FEESTTENT BIJ DE AANKOMSTVAN DE KAJAKS

Dagschotel

€ 14,00

Barbecue 1

2 broodjes worst
+ rauwkost
€ 11,00

Barbecue 2

3 soorten vlees
+ rauwkostbuffet, aardappelen

en broodjes
€ 22,50

ONZEMENUS

ONZE LUNCHRUIMTES

NEEM CONTACT OP VOOR EEN AANGEPASTE
OFFERTE OP NUMMER 082 22 43 97

PROGRAMMA’S VOOR
MIDDELBAAR/HOGER ONDERWIJS CATERING
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PRACTISCHE INFORMATIE

RONDVAARTEN OP DE MAAS

OPEN
Alle dagen van 01/04 tot 31/10 op reservatie (groepen van min. 20 personen)
• Rondvaart Dinant-Anseremme : vertrekt ieder uur van 10u30 tot 18u30
• Rondvaarten Dinant-Freÿr : vertrek om 14u30
• Andere rondvaarten : vertrektijden op aanvraag

FACILITEITEN
• Dranken en sanitair aan boord (enkel op rondvaarten Dinant-Freÿr)
• Mogelijkheid om maaltijden te reserveren volgens onze formules

MOEILIJK TOEGANKELIJK VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT.
Voor meer informatie verwijzen we naar onze website: www.dinant-evasion.be/PMR

DINANT AVONTUUR

OPEN
Alle dagen, het hele jaar door, op reservatie - Groepen van minimum 10 personen

MATERIAAL
• Wordt voorzien voor de activiteiten :
Voor de challenges en de speleologie : gordels en helm.
Voor paintball : overall, beschermend masker en marker.

• We raden ten stelligste aan stevige wandelschoenen te dragen.

FACILITEITEN
• Frisdranken, EHBO-kit en sanitaire voorzieningen ter plaatse
• Maaltijden voorziet u zelf of reserveert u volgens onze formules

MINIMUM LEEFTIJD
Zie de tabel op p 14 (paintball en speleologie vanaf 14 jaar).

VEILIGHEID
De activiteiten vinden plaats onder begeleiding van onze moniteurs - Verplichting de veiligheidsvoorschriften te respecteren.

MOEILIJK TOEGANKELIJK VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT.
Voor meer informatie verwijzen we naar onze website: www.dinant-evasion.be/PMR

AFVAART VAN DE LESSE PER KAJAK

OPEN
Elke dag van 01/04 tot 31/10 uitgezonderd de 1e zaterdag van juni.
Het kajakken op de rivier hangt af van de weersomstandigheden en de geldende regelgevingen.
Bij ongunstige omstandigheden kan deze activiteit verboden worden. We stellen u n dat geval een alternatieve activiteit voor.

INSCHEPING
• Indien u met een bus komt, verwachten wij u rechtstreeks bij de vertrekpunten :
in Houyet tussen 9u30 en 12u00
In Gendron tussen 09u30 en 14u00.

• Komt u per trein, dan verwachten wij u ook rechtstreeks bij de vertrekpunten, idem vertrektijden - Stations van Houyet, Gendron-
Celles op minder dan 100m van onze kantoren.

• Komt u met de wagen, dan verwachten wij u bij de aankomst van de kajaks in Anseremme. Betalende pendeldiensten brengen u
naar uw gekozen vertrekpunt - Er zijn grote, gratis parkings in Anseremme, Gendron en Houyet.

FACILITEITEN
• Frisdranken, EHBO-kit en sanitaire voorzieningen ter plaatse
• Maaltijd voorziet u zelf of reserveert u volgens onze formules.

TERMINUS VAN DE AFVAART
De wet verplicht u de tweede dam vóór 18u00 (17u00 voor 15 juni) te passeren en aan te komen vóór 20u00 in Anseremme.
Kleedskamers, toiletten en warme douches zijn gratis te gebruiken.
Parking voor auto’s en bussen op 50m - Station van Anseremme op 200m.

MINIMUM LEEFTIJD
Toegankelijk voor kinderen vanaf 12 jaar*, of vanaf 5 jaar* vergezeld van een volwassene.
(*) Kan wisselen volgens het niveau van het water, contacteer ons ter bevestiging.

MOEILIJK TOEGANKELIJK VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT.
Voor meer informatie verwijzen we naar onze website: www.dinant-evasion.be/PMR

Bijzondere aandacht voor,een strict toezicht op het respect voor het milieu en het behoud van de netheid op het geheel van
onze sites, waarvan de meesten de classificatie „zones Natura 2000” dragen, worden toegepast. Bedankt voor uw hulp.

Dinant

Anseremme Celles

Falmignoul

Onhaye

Annevoie

Philippeville

Namur
Namur
Bruxelles

Bouvignes

Anhée
E411

E411

N97

N97

N971

N936

N910

N982

N937

N94

N92

N95

N96

N96

N932

Gendron
Gare

Houyet
1

2

3

5

4

1 Houyet
> Vertrekpunt voor de afvaart van de Lesse
per kajak 21 km

GPS : Station van Houyet, 5560 HOUYET
Station : Houyet (op 75 m)

2 Gendron
> Vertrekpunt voor de afvaart van de Lesse
per kajak 12 km

GPS : Station van Gendron, 5561 CELLES
Station : Gendron-Celles (op 125 m)

3 Anseremme
> Administratief centrum Dinant Evasion
GPS : Place Baudouin, 2

5500 ANSEREMME
> Hôtel AQUATEL
GPS : Rue du vélodrome, 15

5500 ANSEREMME
Station : Anseremme (op 100 m)

4 Dinant Aventure
GPS : Rue de la Carrière, 1

5500 DINANT
Station : Anseremme (op 2 km)

(Administratief centrum Dinant Evasion
op 100m van het station, voor informatie)

5 Rondvaartboten
GPS : Avenue Winston Churchill

5500 DINANT
Station :Dinant (op 150 m)

1. Grot ”La Merveilleuse”

2. Boomgaard en bijenkorven Mosan

3. Pataphony Museum

4. De Citadel van Dinant

5. Railbikes van de Molignée

6. Het middeleeuwse Mosan erfgoedhuis

De verplaatsingen tussen de verschillende activiteiten van de
gecombineerde formules dient u zelf te organiseren.

Op reservatie kan het transport ook verzorgd worden door één
van onze partners.

Contacteer ons voor een gedetailleerde offerte.

Tél. +32 (0) 82 22 43 97

info@dinant-evasion.be

WWW.DINANT-EVASION.BE
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Oostende

Brugge

Gent

Namen

Luxemburg

LuikBelgië

Antwerpen

Amsterdam (3u)

Metz (2u)

Reims (2u)

Rijsel (2u)

Brussel

Place Baudouin 1er, n°2 - 5500 DINANT

Tél. +32 (0) 82 22 43 97 | info@dinant-evasion.be

WWW.DINANT-EVASION.BE

Toeristische attractie
„4 zonnen”

2020

« Één van de beste plekken
in België !

Super voor de
natuurliefhebbers. Het park
is prachtig, de moniteurs

zijn super, alle voorgestelde
activiteiten zijn leuk,
werkelijk een perfecte

locatie! »

Anissa

« Een afvaart van 21 km

vandaag, het was werkelijk

leuk, een prachtig kader, ik

had nooit gedacht dat dit

zo vlakbij bestond !

Gefeliciteerd ! »

Thibaut


