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Event

Onze pluspunten
• Een uitzonderlijke natuurlijke omgeving in

het hart van de valleien van de Lesse en de
Maas

• Een breed scala aan sport- en
vrijetijdsactiviteiten voor elk budget

• Ongewoone ontvangstlocaties voor
bijeenkomsten, overnachtingen en maaltijden

• Drie boten om uw evenementen te
organiseren

• Een zorgvuldige en op maat gemaakte
organisatie, wat de gelegenhed ook is

• Meertalige en gecertificeerde instructeurs

• Eén contactpersoon die de «à la carte»
organisatie van uw dag verzorgt

• Snel en envoudig toegangelijk, dicht bij de
E411

• Gemakkelijk en gratis parkeren

• Een capaciteit van 10 tot 1000 personen

Het beste van Dinant Evasion voor uw bedrijf !
U kent al de afvaart van de Lesse, het park Dinant Aventure, de rondvaarten op de Maas... (Her)Ontdek deze
activiteiten in de vorm van een teambuilding, een incentive of een bijzondere vergaderlocatie !

Heeft u actie nodig ? Zie bladzijde 4 en 5 voor de sportiefste suggesties.
Zoekt u rust en stilte ? Kies uit pagina 6 en 7 uw momenten van ontdekking en ontspanning.
Een leuke avond om jezelf te belonen voor je inspanningen ? Kies onmiddelijk pagina 8 !
Samenkomen, brainstormen, heroverwegen ? Scheep in op pagina 10.
Een moment van gezelligheid aan al uw teams en hun dierbaren schenken ? De Family day wacht op u op
pagina 12.

Voor een paar uur, een dag of een verblijf, onze teams zullen alles in het werk stellen om u te helpen bij het
creëeren en de uitvoering van een programma dat aan uw verwachtingen en doelstellingen beantwoordt.

Namen 00:30
Charleroi 00:50
Luik 01:15
Brussel 01:15
Bergen 01:15

Leuven 01:15
Hasselt 01:30
Antwerpen 02:00
Gent 01:45
Brugge 02:15
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ACTIEVE
TEAMBUILDING

Lesse trophy
Min. 20 pers. | ± 4uur

De Lesse anders !

Twee per kajak en vier per groep, versla de
andere teams.

Geef het maximale gedurende de
fysieke,behendigheid, intelligentie of observatie
uitdagingen, elk team probeert de hoogste plek
op het podium te bereiken.

Bij de aankomst, uitreiking van de prijzen onder
het genot van een heerlijk regionaal bier.

PRIJS PER PERSOON

VANAF : € 63,00

KUNNEN UW MEDEWERKERS NIET MEER STILZITTEN ?
WIJ HEBBEN DE OPLOSSING !



Teambuilding Challenge
Min. 20 pers. | ± 2uur of ± 4uur

Een challenge speciaal ontworpen om de deelnemers aan te
moedigen om krachten en kwaliteiten te bundelen. Een nauwe
samenwerking is vereist tijdens het Bouwparcours (2u), terwijl
in het tweede gedeelte het programma zich oriënteert op het
verleggen van je eigen grenzen (2u).

PRIJS PER PERSOON

2u - € 23,00 4u - € 35,00

Dropping
Min. 20 pers. | Max. 3uur

Een wandeltocht door de vrije natuur langs schitterende
landelijke en beboste landschappen. De ploegen worden
hechter naarmate ze de verplichte checkpoints passeren, de
bonuspunten sprokkelen en de quizz oplossen.

Zin in meer fun ? Kies voor de nacht versie !

PRIJS PER PERSOON

€ 15,00 €

Paintball/Lasergame
Min. 10 pers. | ± 1u30

Rennen, springen, rollen, sprinten, verstoppen, observeren,
concentreren... Duik in een strategisch teamspel waarin
snelheid en goede reflexen je beste bondgenoten zullen zijn
om te zegevieren !

Terrein ingericht met een kasteel, hutten en wachttorens -
Inclusief helmen, maskers en overalls.

PRIJS PER PERSOON

VANAF : € 23,00

katapult
Min. 30 pers. | ± 2uur

Verzamel je team en bouw sneller als je tegenstanders een
katapult.

Eenmaal gebouwd, laat je je middeleeuwse schietkunsten zien
door de verdedigingsmuur van de andere neer te halen om uw
doelstellingen te bereiken.

Een participatieve -en samenwerkingsactiviteit voor iedereen
toegankelijk !

PRIJS PER PERSOON

€ 78,65
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ONTSPANNEN
TEAMBUILDING

SAMENKOMEN EN DE BANDEN VERSTERKEN TIJDENS

EEN AANGENAAM MOMENT VAN ONTSPANNING

Schattenjacht
Min. 20 pers. | ± 2uur

Klaar om u onder te dompelen in de betoverende
wereld van de Ardense legendes? Uw enig doel :
de schat vóór de anderen vinden ! Aanwijzingen,
algemene kennis en observatievragen zullen als
leidraad dienen en maken het verschil tussen
winnen of verliezen.

Vanaf 50 deelnemers zorgt de aanwezigheid van
gekostumeerde acteurs voor een onvergetelijke
expeditie.

PRIJS PER PERSOON

€ 16,00
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Oriëntatie-raadsels
teambuilding versie
Min. 20 pers. | ± 2uur

Teams gaan met een gedetailleerde kaart op zoek naar de
verborgen bakens verspreid over het avonturenpark. Een
gevarieerde quiz met betrekking tot de logica en de natuur om
u heen verhoogt de score. Onderweg kan u ook opteren voor
facultatieve uitdagingen zoals touwbruggen en ziplines. Een
bonus beloont het snelste en dapperste team.

PRIJS PER PERSOON

€ 24,50

Eco-Rally in fluisterbootjes
Min. 20 pers. | ± 1u30

Aan het roer van kleine, elektrische bootjes strijden de teams
tijdens een 8km lange en spannende eco-rally. Zoek de
bakens met behulp van een roadbook, beantwoord de vragen
tijdens het observeren van de oevers en verzamel punten. Tot
slot worden de resultaten aangekondigd op de nieuwe
Croisette… van Dinant !

PRIJS PER PERSOON

€ 22,00

Murder party
Min. 30 pers. | ± 2uur

De Kapitein ontvangt u voor een aangename rondvaart op de
Maas. Aan boord, maakt u kennis met de bemanning. Iedereen
lijkt goed gehumeurd maar toch, ze worden allemaal verdacht
van een verschrikkelijke misdaad, begaan met een mes aan
boord van deze boot ! De rechercheur rekent op uw hulp om
erachter te komen wie de moordenaar is...

ANIMATIE ALLEEN MOGELIJK BIJ EEN RONDVAART MET MAALTIJD (ZIE
CULINAIRE RONDVAARTEN P.14)

PRIJS PER PERSOON (EXCL. RONDVAART EN MAALTIJDEN)
€ 30,00

Natuur inleiding
Min. 20 pers. | ± 2uur

Ga op pad en ontdek de fauna en flora van ons 18 hectare
groot en Natura 2000 geclassificeerd avonturenpark.

Onze gepassioneerde gidsen laten u een aantal planten van
onze regio (her)ontdekken, alsook hun smaak, aromatische of
zelfs geneeskrachtige eigenshappen.

PRIJS PER PERSOON

€ 12,00
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INCENTIVE
EEN BUITENGEWONE OMGEVING OM DE INSPANNINGEN VAN UW TEAM TE

BELONEN, TE MOTIVEREN EN PRESTATIES TE STIMULEREN !

Warm up on the sax !
Min. 50 pers. | 3uur

Boek uw avond voor een sprankelend moment
langs de ruigste oevers van de Hoge-Maas !

Aan boord van de Sax, trakteer uw collega's op
een aperitief rondvaart bij zonsondergang. Bij het
vallen van de avond, worden de oevers verlicht
door de krachtige spots van de boot die de
omgeving nog mooier maken.

Het is mogelijk om het programma uit te breiden
met een maaltijd of avond aan de kade.

PRIJS PER PERSOON

VANAF : € 59,00
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Verhuur van jachten
Stel u een aperitief op het dek voor, een tocht op de Maas,
een picknick mand met streekproducten voor de
middagpauze en het genot van een zonnige middag...

Uw schipper neemt u in alle veiligheid mee, uw groep kan
volop genieten van deze aangename uitstap.

3 jachten tot uw beschikking :

• Margaux : capaciteit tot 5 personen
• Héloïse : capaciteit tot 7 personen
• Lorraine : capaciteit tot 12 personen

PRIJS/UUR/BOOT
€ 150,00

NieuW
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Culinaire rondvaart
4uur | Min. 50 pers. - Excl. dranken

Het perfecte moment van ontspanning en nietsdoen

11:30 Inschepen
12:00 Start van de rondvaart Dinant-Waulsort (3u)
12:30 Tijdens de vaart : 3-gangen menu
15:00 Terugkeer van de boot naar Dinant
15:30 Einde van het programma

PRIJS PER PERSOON

VANAF € 51,50

Afvaart van de Lesse + barbecue
Min. 20 pers. | Excl. dranken

In de ochtend

Ga aan boord van onze exclusieve Super Comfort kajaks voor
een 12 of 21 km lange afdaling van de Lesse.

Bij aankomst

Neem plaats op het terras van de Cool Corner brasserie en
geniet van een heerlijke «3 soorten vlees» barbecue met een
buffet van rauwkost, aardappelen en verschillende sauzen.

PRIJS PER PERSOON

VANAF € 48,75

VOOR DE KLEINE TEAMS BIEDEN WIJ
NU OOK KLEINE BOTEN !

De plezierbootjes worden ook verhuurt voor verblijven van 2
tot 15 dagen, u vaart geheel zelfstandig langs de meest
natuurlijke oevers van de Hoge-Maas !

Ontdek deze nieuwe manier van reizen in detail op
www.dinant-evasion.be/verhuur-van-plezierboten



VERGADERINGEN
& SEMINARIES

EEN LOCATIE OM IEDEREEN SAMEN TE BRENGEN

OF BETER NOG... 5 RUIMTES NAAR KEUZE !
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U SCHOOL THEATER COCKTAIL

COOL CORNER 26 35-45 40-45 100

BOOT «LE SAX» - BOVENDEK 23 50 50 70

BOOT «LE SAX» - HOOFDDEK 32 60 60 110

BOOT «LE COPÈRE»* 10 40 80 150

BOOT «LE MOUCHE»* 30 50 70 150

WIFI, BEAMER, SCHERM, FLIP CHART EN PENNEN AANWEZIG – OP AANVRAAG : KOFFIE ONTVANGST, KOFFIEPAUZE EN

LEKKERNIJEN, WATER, FRUITMAND...

(*) GEENE WIFI



Seminarie rondvaart
5u30 | Min. 50 pers. - Drankjes inbegrepen

Combineer werk en ontspanning aan boord van de Sax : een
ongewone werkomgeving en een unieke receptieruimte
tijdens dezelfde cruise !

Om u te verwelkomen: een grote zaal van 110m², een
panoramische lounge en 3 buitenruimtes. Beamer, scherm,
wifi en pennen ter beschikking.

09:00 Inschepen in het centrum van Dinant
Koffie onthaal - croissant

09:30 Begin van de vergadering
11:00 Start van de boottocht naar Anseremme, Freÿr en

Waulsort (3u)
11:30 Aperitief
12:00 2 gangenmenu geserveerd tijdens de cruise
14:00 Koffie en afsluitingsspeech
14:30 Terugkeer naar Dinant

OMDAT ONZE BESTE IDEËEN DE UWE ZIJN, PAST

DE BOOT «LE SAX» ZICH AAN UW

EVENEMENTEN AAN !

Productpresentaties, persconferenties, wervingsavonden,
Business Awards party’s, ... Personaliseer de boot met uw
kleuren en bied uw publiek een uitzonderlijke omgeving.

Nog beter: breng uw evenement naar uw klanten en neem ze
mee voor een rondvaart op een steenworp afstand van
hun huis voor een paar uur, een middag of tot het
einde van de nacht !

De Sax vaart op alle belangrijke Belgische
waterwegen.

PRIJS PER PERSOON

VANAF € 79,50

PRIVATISEREN VAN BOTEN
& BOATSHOW
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Organisatie 100%
à la carte...
Ongeacht je leeftijd of sportniveau, onze
evenementen zijn ontworpen om volledig
aangepast te worden aan verschillende
doelgroepen. Iedereen kiest zijn programma naar
zijn wens !

Aan het eind van de activiteiten komt de hele
groep bijeen voor een maaltijd : een landelijke
barbecue, een diner-rondvaart op de Maas aan
boord van de boot «Le Sax», een streekbuffet
om van te genieten bij de aankomst van de
kajaks,…

Mogelijkheid om het programma uit te breiden
met een avond aan de kade.

100% plezier voor iedereen !

FAMILY DAY
ZET UW WERKNEMERS EN HUB GEZINNEN IN DE SCHIJNWERPERS ! DANKZIJ

HET BREDE SCALA AAN ACTIVITEITEN VAN DINANT EVASION, KUNT U ER

ZEKER VAN ZIJN DAT ELKE DEELNEMER TEVREDEN ZAL ZIJN !
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De ingrediënten van een
winnend concept
• Een ongerepte natuurlijke omgeving aan de poort

van de Ardennen, op 1 uur van Brussel.

• Meer dan 30 gevarieerde activiteiten, sportief of
ontspannend, op het water of in de lucht, aangepast
aan alle leeftijden en alle niveaus.

• Activiteiten voor een paar uur, een hele dag of
meerdere dagen.

• Een unieke ontmoetingsplaats voor alle deelnemers,
midden in de natuur of op het water, animaties voor
de kleintjes (springkasteel, schmink, enz.)

• Een breed cateringaanbod, van lunchpakket tot een
5-gangen menu en een gezellige barbecue.

• Een toegewijde contactpersoon die u zal begeleiden
tijdens alle etappes, van het ontwerp tot de realisatie
van uw evenement.

• Een capaciteit van 10 tot 1000 personen !

OFFERTEOPAANVRAAG
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vooor de kinderen
Kids Challenge, speeltuin, clowns, schmink,
schattenjacht...

Om te ontspannen
Inleiding in de natuur en de bijzondere geologie van het
Avonturenpark, rondvaart op de Maas, bezoek aan een
van onze partners...

Voor alle sportievelingen en
sensatie zoekers
Abseilen, klimmen, ziplines, funkabel, death ride, via
ferrata en via vita, touwbruggen, ondergrondsparcours,
mountainbiken, afdalingen van de Lesse, paintball en
lasergame...

AL EEN MIDDAGPROGRAMMA

VANAF € 50 EXCL. BTW PER PERSOON
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BIJ DE AANKOMST VAN DE KAJAKS
De brasserie Cool Corner zorgt met zijn «garden party look»
voor een vriendelijke en ontspannen sfeer, ideaal gelegen om
samen te komen na de inspanningen. Een ruime
restauratiekaart zal de grote eters van de groep plezieren !

Terras en receptieruimte beschikbaar binnen.

AFHANKELIJK VAN HET SOORT EVENEMENT EN DE ACTIVITEITEN DIE U HEBT GESELECTEERD,
KIEST U DE OMGEVING DIE HET BESTE BIJ UW HAPPENING PAST.

DE PIRAMIDE VAN DINANT AVONTUUR
Midden in de natuur, open of gesloten en verwarmd,
afhankelijk van het weer.

Een unieke plek om uw lunch te organiseren tussen twee
activiteiten in of een meer originele en lounge-achtige
receptie in de avond.

AAN BOORD VAN DE BOTEN
Le Sax, Le Copère en Le Mouche, drie ontvangstlocaties voor
uw evenementen aan de kade of tijdens het varen, drie
verschillende capaciteiten, uitrustingen en sferen. Kies de boot
die het beste past bij uw groep en uw verwachtingen.

DE VLAKTE VAN DINANT AVONTUUR
Hier kan een feesttent geïnstalleerd worden die plaats biedt
aan groepen tot 1.000 personen. Een groene omgeving die
een landelijk tintje aan uw evenement zal geven, maar
bovenal, een ruimte die volledig gepersonaliseerd kan worden
afhankelijk van uw receptie en entertainment keuze.

Van de welkomstkoffie tot het prestigieuze 5-gangenmenu, ons volledige cateringaanbod
vindt u op www.dinant-evasion.be/iets-eten of vraag ons team om een 100% op maat
gemaakte offerte !

RESTAURATIE



ZO VEEL TE DOEN EN TE BESPREKEN, HET BESTE IS OM TE BLIJVEN !

HOTEL AQUATEL
Onlangs gerenoveerd, is het Aquatel ideaal om uw batterijen op te laden !

Gelegen aan de oever van de Lesse, op een steenworp afstand van de
aankomstplaats van de kajaks en in de directe omgeving van de brasserie
Cool Corner. Een ideale locatie voor een actief kort verblijf waar u volop kunt
genieten van het dagprogramma en de avond !

Kamers voor 2, 5 of 18 personen - Douche en sanitair in elke kamer
- De tweepersoonskamers hebben een balkon.

OVERNACHTINGEN

GÎTE DE LA TOUR
Genesteld tegen een helling van het
Maasdal, ligt de de Gîte de la Tour op
een buitengewone plek.

Geniet van deze exclusieve locatie
bedoelt om te ontspannen en
samen te zijn en die tot 33 personen
kan ontvangen !

Haar karakteristieken :

• Woonkamer met houtvuur
• Grote eetkamer
• Zeer goed uitgeruste open

keuken
• Aparte speelruimte met

tafeltennis en tafelvoetbal
• 2 terrassen van 600m² met

tuinmeubels en barbecue
• Houtegestookte sauna en jacuzzi
• ...

4 of 5 persoonskamers – Douche en
sanitaire bij elke kamer

NieuW IN 2021
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Rue du vélodrome, 15 - 5500 DINANT

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

Event

WWW.DINANT-EVASION.BE


