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De natuur
OP MAAT

NIET VER
VAN HUIS

Zoekt u een dynamisch, ontspannen of
leerzame excursie, onze teams verleggen
hun grenzen om activiteiten en
programma’s aangepast aan uw wensen
te creëren.

De kwaliteit, de veiligheid, de
educatieve waarde en de prijs van
onze activiteiten staan centraal in ons
aanbod

Aan de poort van de
Ardennen, ontvangt Dinant
Evasion u voor een
indrukwekkende uitstap in
een buitengewone
natuurlijke omgeving!
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De afvaart
van de lesse

01/04 > 31/10
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Ontdek de mythische “Afvaart van de Lesse” zodat uw leerlingen kunnen
zeggen “Wat? Heb je het nog nooit gedaan ?”

Veel meer dan een eenvoudige kajaktocht, een ervaring vol spannende ontdekkingen,
vooral de sensationele afdaling van de twee watervalletjes!

De Lesse, onbetwistbaar de mooiste rivier van
België.

U peddelt door beboste hellingen, bezaaid met
kastelen, indrukwekkende rotsen en afgewisseld
door aangename plekken om de peddels een
moment te laten rusten en mee te drijven op de
stroom.

Om deze te beschermen, zorgen wij voor een

extra emmer in elke kajak ( naast de emmer voor
uw persoonlijke bezittingen) om het afval van uw
picknick op te bergen, deze te bewaren tot de
aankomst en daar te sorteren in onze
afvalbakken.

21KM | 5U - NIVEAU : ACTIEVE ONTSPANNING +

Hoe langer, hoe beter

Een complete onderdompeling in een 100%
natuurlijke en beschermde omgeving.

12KM | 2U30 - NIVEAU : ACTIEVE ONTSPANNING

Le Best Of !

Een samenvatting van het traject dat alles heeft
van het grote: Schitterende omgeving en
verrassingen na elke bocht!

Ideaal om te combineren met een tweede
activiteit : zie onze suggesties op p.12

Houyet-Anseremme

2 Trajecten naar keuze

100% natura 2000 gebied

Gendron-Anseremme
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Confort

€ 14,00/pers. € 14,50/pers. € 16,00/pers.

Super
Confort

Organisatie en voorzieningen

speciaal «scholen tarief»

Klassiek

Zelfledigend model
Aanbevolen aan

jongeren

• Identieke prijzen voor de 2 trajecten

• Alle kajaks zijn uitgerust met lichte peddels, een waterdichte
emmer voor persoonlijke spullen en een afvalemmer

Begeleiders : 1 plaats gratis per 20 betalende leerlingen

• Groot parkeerterrein voor bussen vlakbij vertrek en
aankomst

• Station op minder dan 200 m van ons kantoor

• Kleedkamers en gratis warme douches bij de
aankomst (Anseremme)

• Gratis zwemvesten verkrijgbaar in alle maten

• Activiteit aanbevolen aan jeugdgroepen vanaf
12 jaar
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Onze
belofte

Altijd een
alternatieve
activiteit bieden !

In geval van onmogelijke
vaaromstandigheden,
bieden wij u altijd een
vervangend programma
aan voor dezelfde prijs.



Bestorm de
Maas toppen

Het hele jaar
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de challenges

De opties

MIN 10 JAAR | ± 2U30 - NIVEAU :

Ga rustig aan van 0 tot 55 m hoog

Inleidingsparcours + Luchtparcours
+ Grote Brug + Kabelbaan
+ Ondergrondsparcours

MIN 12 JAAR | ± 3U - NIVEAU :

Adembenemende panorama’s

Inleidingsparcours + Luchtparcours

+ Via Vita (klimmen op rotsen) + Zipline

MIN 10 JAAR | ± 4UUR - NIVEAU :

Hoogtevrees, snelheid en grenzen verleggend

Inleidingsparcours + Luchtparcours

+ Evenwichtsparcours + Grote brug

+ Death ride + Ondergrondsparcours

MIN 12 JAAR | ± 5UUR - NIVEAU :

Een programma vol sport en sensaties

Inleidingsparcours + Luchtparcours
+ Evenwichtsparcours + Grote brug
+ Via Vita + Funkabel
+ Ondergrondsparcours

Toe te voegen aan een challenge

Ardennen

Alpen

Mont-Blanc

Annapurna

Deathride

MIN 12 JAAR | 1UUR - SENSATIES :

Tussen klimmen en een gezondheidsparcours!

Ontdek een uniek klimparcours vol
hindernissen, met een verbijsterend uitzicht
over het dal van de Maas…. 80m lager !

Via vita

(*) Min. 20 deelnemers om van dit voordelige tarief te profiteren.

Ga voor een authentiek avontuur in een adembenemende omgeving 100%
natuurlijk !

Als pionier in de Avontuur-sector, is ons park ook een van de laatste die u een volledig
participatieve en begeleide ervaring bieden voor de veiligheid. Klim hoger, spring verder,
onze instructeurs stellen gerust en helpen deelnemers de grenzen van hun moed te
verleggen terwijl u geniet van een adembenemend uitzicht op de vallei, 100 meter lager !
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PRIJS/PERS.*
€ 21,00

PRIJS/PERS.*
€ 25,00

PRIJS/PERS.*
€ 28,00

PRIJS/PERS.*
€ 37,00

Gecombineerd met een challenge

PRIJS/PERS.*
VANAF : € 9,00

Gecombineerd met een challenge

PRIJS/PERS.*
VANAF : € 15,00

MIN 10 JAAR | 15MIN - SENSATIES :

Hier wordt durf getest...

Een sprong van 40m hoogte en op volle
snelheid terug naar de vaste grond als u
durft !



Een aantal details

INLEIDINGSPARCOURS
Vier kleine touwbruggen om
het materiaal goed te leren
gebruiken.

LUCHTPARCOURS
Verschillende lange
touwbruggen op een
hoogte van 10 tot 15m.

GROTE BRUG
De hoogste en de langste
brug van België: overbrug
100m planken met uitzicht
over de Maas … 130m
lager!

ONDERGRONDS-
PARCOURS
Ga in het aardedonker door
een aangelegde galerij van
120m lang
(nooduitgangen elke
10m), bezaaid met
obstakels

ZIPLINE
Glij sensationeel langs een
kabel hangend op 50m
boven de grond.

FUNKABEL
Spring hangend aan een
kabel voor een
indrukwekkende U val
voordat u zacht omhoog
gaat, en weer terug !

EVENWICHTS-
PARCOURS
Serie gevarieerde bruggen
en obstakels die vragen
om souplesse en
evenwicht !

KABELBAAN
Daal af van een 30m hoge
rots hangend aan uw
gordel aan een kabel
(geremd door een
moniteur).

Opmerking
De inhoud van de
challenge is aangegeven
als indicatie en kan
worden aangepast
afhankelijk van de
beschikbaarheid en de
veiligheidscondities van
de dag (wind, regen,
hitte,…)

HOOGTEVREESPARCOURS
Een sportief parcours waar behendigheid, kracht en
moed absoluut uw beste bondgenoten zijn !
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Onze andere activiteiten

MIN 12 JAAR | 3UUR - NIVEAU :

Ontdek een buitengewone wereld.

Wat gebeurt er onder onze voeten? Hoe wordt de
grond gevormd waar wij elke dag over lopen? Een
onvergetelijke en informatieve ontdekkingstocht!
(Helm en hoofdlamp inbegrepen)

Overall (optioneel) :
€ 5/pers.

Speleologie

MIN 14 JAAR | MIN 10 PERS. | ± 1U30

Volledig uit je dak gaan

Rennen, springen, rollen, verbergen, observeren, concentreren… Gymnastiek met een nog nooit
vertoont enthousiasme !

(Helm, masker en overall inbegrepen)

Extra kogels :
€ 6/100 kogels

Paintball

MIN 10 JAAR | MIN 10 PERS. | 1U30

Een tactisch spel, van snelheid en concentratie

Op een natuurlijk terrein bezaaid met heuvels en
rotsen, waanzinnig spel zonder projectielen dus
zonder risico’s maar wel met adrenaline stoten
wanneer de spelers zich laten verrassen door de
vijand !

Lasergame

FORFAIT
€ 350,00

(12 PERS. PER GROEP)

PRIJS/PERS.*
VANAF : € 23,00

(FORFAIT 100 KOGELS)

PRIJS/PERS.*
VANAF : € 23,00
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Waar een Wil is,
is een weg

Het hele jaar
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MIN 10 JAAR | ± 2UUR

Een race tegen de tijd, op zoek naar aanwijzingen

Verdeeld in teams van 3 à 5 deelnemers, gaan de
leerlingen op jacht naar check points, lossen raadsels
op, en verzamelen de bonuspunten dankzij de
educatieve borden van het park.

Oriëntatie - raadsels

MIN 10 JAAR | ± 2UUR

Het echte leven van onze regio

Verken ons domein van ongeveer 18 hectaren en
ontdek de rijkdom van onze omgeving: dieren,
insecten, medicinale en eetbare planten, kijk, voel en
proef zelfs !

(*) Min. 20 deelnemers

Inleiding in de natuur PRIJS/PERS.*
€ 12,00

PRIJS/PERS.*
€ 12,00

PRIJS/PERS.*
€ 16,00

PRIJS/PERS.*
€ 19,50

PRIJS/PERS.*
€ 15,00

MIN 12 JAAR | ± 2UUR

Tussen legende en realiteit

Mozane en Mozarex hebben dringend hulp van uw
leerlingen nodig om te overleven en hun geheim te
delen zodat de vallei beschermd blijft.

schattenjacht

MIN 12 JAAR | MAX. 3UUR

Een wandeling met een vleugje uitdaging

Verdeeld in groepjes van 3-5 deelnemers, lopen u en
uw leerlingen door het dal van de Lesse en de Maas
op jacht naar de check points om de benodigde
punten te verdienen die u op het podium laten
belanden – Wandeling van 6 à 8 km; briefing en
debriefing door een moniteur.

Dropping

MIN 10 JAAR | ½ DAG

Over heuvel en dal

3 routes om uit te kiezen : 10 km moeilijk, 20 km
gemakkelijk of 20 km moeilijk. Mountainbikes worden
regelmatig vernieuwd en helmen zijn voorzien.

Gids (verplicht - 1 per 20 personen) :
€ 75 /pers.

Moutain bike tocht
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Combinaties en
actieve verblijven

Combinatie 1 dag

MIN 12 JAAR | NIVEAU :

De mooiste Maas valleien

Een excursie over en langs de rivieren Lesse en
Molignée waarbij afwisselend de armen en benen
werken om vooruit te komen: soms met de peddel
soms op de trappers

De combinatie maakt u zelf!

Kies de activiteiten die u interesseren uit de brochure en neem contact op met onze teams om uw dag à la carte te
organiseren.

Wij zullen u voorzien van tijdschema's, adressen, praktische informatie en alle nuttige details voor een dag 100%
sereen.

Kajak + railbike

MIN 12 JAAR | NIVEAU :

Het ideale pack voor schooluitstappen !

Begin de dag met het beklimmen van hoge toppen
en overwin in de namiddag de watervallen, het
perfecte programma om je uit te leven en ideeën te
verfrissen!

Avontuur + kajak

Maar eigenlijk...

PRIJS/PERS.*

€ 34,00
(zonder pendeldienst)

PRIJS/PERS.*

€ 19,00
(zonder pendeldienst)
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(*) Min. 20 deelnemers



Actieve verblijven

Optie 1

DAG 1
Afvaart van de Lesse - p.4
(12 of 21km naar keuze)

Avondmaaltijd

Overnachting in Hotel Aquatel

DAG 2

Ontbijt

Mont-Blanc Challenge - p.7

hotel Aquatel

Optie 2

DAG 1
Dag Dropping - p.11

Avondmaaltijd

Overnachting in Hotel Aquatel

DAG 2
Ontbijt

Annapurna Challenge - p.7

PRIJS/PERS.
VANAF : € 89,00

(20 PERS. MIN).

PRIJS/PERS.
VANAF : € 99,00

(20 PERS. MIN).

Gelegen in Anseremme, ligt het hotel in het centrum
van onze activiteiten. Ze beschikt over 60 bedden in
totaal, verdeelt over 6 tweepersoonskamers, 6
vijfpersoonskamers en 1 slaapzaal van 18 personen.

Elke kamer heeft een douche en WC. Op twee
stappen van het station van Anseremme is het DE
efficiëntste en voordeligste oplossing voor uw
sportieve verblijf !

Zelf meenemen voor uw verblijf :

• Slaapzak en kussen

• Handdoeken

• Lunch

Optioneel :

• Huur van een zaal voor de avond

• Lunchpakket (p.15)
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Uw
voordeel
Wij organiseren uw
totale dag of verblijf :
één enkele
gesprekspartner voor
uw uitstap!



catering

1 zak friet + 1 frikandel
+ 1 saus + 1 soft ..............................................................................€ 6,50

1 burger-friet
+ 1 saus + 1 soft ..............................................................................€ 8,00

€ 12,50 ...............................................................................Dagschotel .......................................................Niet aangeboden
Spaghetti bolognese

Worst, appelmoes, puree
Kip, appelmoes, frieten

€ 11,00 ....................................................................2 broodjes worst .................................................................... € 12,00
+ rauwkost & gekarameliseerde uien

€ 23,00 ......................................................3 STUKKEN VLEES BARBECUE......................................................€ 25,00
Klassiek

Worst, spek en kipspies – Barbecue en aioli saus
– Aardappels in een jasje – Rauwkost assortiment – Brood en boter

Vegetarisch
Gegrilde aubergine, courgette spies, paprika en uien, vegetarische burger,
– Barbecue en aioli saus – Aardappels in een jasje – Rauwkost assortiment

– Brood en boter

Halal
Kipspies, lamsworstje, gevogelte burger – Barbecue en aioli saus

– Aardappels in een jasje – Rauwkost assortiment – Brood en boter

€ 4,50 .........................................................................................Dessert .........................................................................................€ 4,50
Chocolade mousse

Op reservatie - Min 20 pers.

In Anseremmme in Dinant Avontuur

2x 1⁄3 stokbrood ham en kaas, met rauwkost en mayonaise
Of vegetarisch : 2x 1⁄3 stokbrood kaas, rauwkost en mayonaise
+ 1 appel
+ 1 plat water
+ 1 chocolade lekkernij

€ 9,00

Om mee te nemen: het lunchpakket !

Bij de aankomst van de kajaks, brasserie Cool
Corner of feesttent, volgens beschikbaarheid

Overdekte picknick ruimte onder
de piramide

14



Een laatste
suggestie

Dinant is ook de Hoge-Maas en een geschiedenis van bijna 20
eeuwen die u op de oevers ontdekt…

Dinant-Anseremme € 6,50 /pers.
45 min. - Een samenvatting van de belangrijkste anekdotes van de stad, met het viaduct
Charlemagne, de Bayard rots en het liefdeseiland van Felicien Rops !

Dinant-Freÿr € 10,50 /pers.

2uur - Ga door de sluis en ontdek de meest natuurlijke oevers en het beroemde kasteel van Freÿr
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Rue du vélodrome, 15 - 5500 DINANT

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

WWW.DINANT-EVASION.BE


