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De natuurOp maat
VERBORGEN IN DE VALLEIEN TUSSEN DE

LESSE EN DE MAAS, BIEDT DINANT EVASION
U HET BESTE VAN DE TWEE WERELDEN VOOR

UW UITSTAPPEN/VERBLIJVEN IN HARTJE

NATUUR.
VINDT U HET MOEILIJK EEN ACTIVITEIT TE VINDEN

DIE EEN GROEP VAN MEER DAN 20 PERSONEN KAN

PLEZIEREN?
TER AARDE, OP HET WATER OF IN DE LUCHT ; VOOR

EEN MOMENT VAN SPORT, ONTSPANNING OF PURE

FUN, … ONZE INFRASTRUCTUREN STAAN OPEN VOOR

QUANTITEIT EN BIEDEN VOLLEDIGE KWALITEIT!
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Afvaart
van de Lesse

VAN APRIL TOT OCTOBER



Houyet-Anseremme
21 KM | 5UUR - NIVEAU : GEMIDDELD

No limit!

De afdaling van de Lesse in zijn geheel! De authenticiteit
aan het einde van je peddel.

Gendron-Anseremme
12 KM | 2U30 - NIVEAU : GEMIDDELD

The Best Of!

Het beste van de afvaart in een spannende en korte
maar intense versie. De Naaldrotsen van Chaleux, het
kasteel van Walzin en de twee watervalletjes!

Ideaal om te combineren met een tweede activiteit :
vind onze suggesties op p.18

Houyet-Gendron
9 KM | 2UUR - NIVEAU : GEMAKKELIJK

Relax, take it easy

Rustig afdalen over een parcours zonder watervalletjes
en op je gemak.

3 trajecten naar keuze
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Nieuw
Kajak begeleider

100% beschermde
natura 2000 Zone

Kies voor een groepsbegeleiding van onze instructeurs
die er enerzijds voor zorgen dat de volledige groep
tijdig startklaar is voor vertrek, en er anderzijds op
toezien dat alles veilig verloopt tijdens de afvaart.

Afvaart Gendron-Anseremme (12km) :

€ 200 /begeleider

Afvaart Houyet-Anseremme (21km) :

€ 300 /begeleider

(Voorzie 1 begeleider per
25 kajaks)

VIP
VERSIE
Kies voor
Maxime Richard,
viervoudig
Olympisch kampioen
kajakken, om je kennis te
laten maken met de subtiele
kunst van het peddelen !

VANAF € 800 excl. BTW



Altijd een alternatieve
activiteit aanbieden !
In geval van onmogelijke
vaaromstandigheden,
bieden wij u altijd een
vervangend programma
aan voor dezelfde prijs.

ONZE BELOFTE
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Uitgerus
tmet

ergonom
ische

stoeltjes

3 pers.
-

Min. 1 ki
nd

Aanbevo
len

aan

jongeren

Groepen :

€ 24,00

€ 27,00 “all in”

Verenigingen
en jeugd :

€ 22,50

€ 26,00 “all in”

(Prijs per pers.)

Verenigingen
en jeugd :

€ 26,50

€ 29,50 “all in”

(Prijs per pers.)

Verenigingen
en jeugd :

€ 24,00

€ 27,00 “all in”

(Prijs per pers.)

Verenigingen
en jeugd :

€ 30,50

€ 34,50 “all in”

(Prijs per pers.)

Verenigingen
en jeugd :

€ 19,50

€ 22,50 “all in”

(Prijs per pers.)

Verenigingen
en jeugd :

€ 21,50

€ 24,50 “all in”

(Prijs per pers.)

Groepen :

€ 25,00

€ 28,50 “all in”

Groepen :

€ 29,00

€ 32,00 “all in”

Groepen :

€ 26,50

€ 29,50 “all in”

Groepen :

€ 33,00

€ 37,00 “all in”

Groepen :

€ 22,00

€ 25,00 “all in”

SUPER
COMFORT COMFORT SUPER

COMFORTCOMFORT

TWEEPERSOONS ÉÉNPERSOONS KANO

KLASSIEK

• Zelfde tarief voor de 3 trajecten

• Alle tarieven zijn incl. lichte peddel en een emmer

voor uw persoonlijke spullen + een vuilnisemmer

• ”All in” = inclusief pendeldienst naar het vertrekpunt

Organisatie en voorzieningen
• Groot parkeerterrein vlakbij vertrek en aankomst

• Station op minder dan 200 m van onze kantoren

• Kleedkamers en gratis warme douches in
Anseremme

• Gratis zwemvesten verkrijgbaar in alle maten

• Activiteit aanbevolen aan jeugdgroepen vanaf 12

jaar (of 10 jaar begeleid door een volwassene)
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Bestorm de
toppen

HET HELE JAAR



De challenges

De opties

Via vita
MIN. 12 JAAR | ± 1 UUR - SENSATIES :

Tussen klimmen en een gezondheidsparcours!

Ontdek een uniek klimparcours vol hindernissen, met een
verbijsterend uitzicht over het dal van de Maas…. 120 m
lager!

PRIJS/PERS.*

VANAF :
€ 20,00

Toe te voegen aan een challenge

PRIJS/PERS.*

VANAF :
€ 18,00

(*) Min. 20 deelnemers

Ardennen
MIN. 10 JAAR | ± 2U30 - NIVEAU :

Ga rustig aan van 0 tot 55 m hoog

Inleidingsparcours + Luchtparcours
+ Grote Brug + Kabelbaan
+ Ondergronds parcours

Alpen
MIN. 12 JAAR | ± 3 UUR - NIVEAU :

Adembenemende panorama’s

Inleidingsparcours + Luchtparcours
+ Via Vita (klimmen op rotsen) + Zipline

Mont-Blanc
MIN. 10 JAAR | ± 4 UUR - NIVEAU :

Hoogtevrees, snelheid en grenzen verleggend

Inleidingsparcours + Luchtparcours
+ Evenwichtsparcours + Grote brug
+ Death ride + Ondergronds parcours

Annapurna
MIN. 12 JAAR | ± 5 UUR - NIVEAU :

Een programma vol sport en sensaties

Inleidingsparcours + Luchtparcours
+ Evenwichtsparcours + Grote brug + Via Vita
+ Funkabel + Ondergronds parcours

PRIJS PER PERSOON*
GROEPEN : € 31,00 VER. EN JEUGD. : € 28,00

PRIJS PER PERSOON*

GROEPEN : € 44,00 VER. EN JEUGD. : € 41,00

PRIJS PER PERSOON*

GROEPEN : € 25,00 VER. EN JEUGD. : € 23,00

PRIJS PER PERSOON*

GROEPEN : € 36,00 VER. EN JEUGD. : € 32,00
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Ga voor een authentiek avontuur in een adembenemende omgeving,
100% natuur!

Als pionier in de Avontuur-sector is ons park ook één van de laatste waar u actief deelneemt door
uw musketons zelf te verplaatsen. Volledig autonoom doch met begeleiding voor de veiligheid.
Klim hoger, spring verder! Onze instructeurs stellen gerust en helpen deelnemers hun grenzen te
verleggen terwijl ze genieten van een adembenemend uitzicht over de vallei, 100 meter lager!

De xl swing
MIN. 12 JAAR | ± 15MIN - SENSATIES :

De uitdaging die je niet mag missen!

Spring vanaf ons platvorm op 60 m hoogte, beleef de vrije
val vrijuit, zonder belemmering, eindeloos, totdat het touw
strak spant en u meeneemt in een verbijsterende swing!
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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.

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

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

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

HOOGTEVREESPARCOURS

Een sportief parcours waar behendigheid, kracht en
moed absoluut uw beste bondgenoten zijn !
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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,…)
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ONDERGRONDS
PARCOURS
Ga in het aardedonker door
een aangelegde galerij van
120m lang bezaaid met
obstakels
(nooduitgangen elke
10m).

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

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



Onze andere activiteiten
FORFAIT

€ 450,00
(PER GROEPEN

VAN 12 PERS.)

PRIJS/PERS.*

VANAF :
€ 26,00

PRIJS PER PERSOON*

VANAF : € 26,00
(FORFAIT 100 KOGELS).
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Speleologie
MIN. 12 JAAR | ± 3 UUR - NIVEAU :

Ontdek een buitengewone wereld

Een echte speleologie-ervaring begeleid door onze
gespecialiseerde moniteurs - onze
«lievelingsactiviteit»!

Helmen en hoofdlampen geleverd.

Overall (optioneel) :
€ 5/pers.

Lasergame
MIN. 10 JAAR | MIN 10 PERS. | 1U30

Een tactisch spel van snelheid en concentratie

Op een natuurlijk heuvalachtig terrein bezaaid met
rotsen. Een waanzinnig spel zonder projectielen dus
zonder risico’s maar wel met adrenalinestoten
wanneer de spelers zich laten verrassen door de
vijand!

Paintball
MIN. 14 JAAR | MIN 10 PERS. | ± 1U30

Volledig uit je dak gaan

Rennen, springen, rollen, verbergen, observeren, concentreren… Duik in een strategisch teamspel waar snelheid
en goede reflexen uw beste bondgenoten zijn om te zegevieren.
Aangelegd terrein met fort, hutten en uitkijkposten - Helmen, maskers en overalls inbegrepen.

Extra kogels :
€ 7/100 kogels

(*) Min. 20 deelnemers



Waar een wil is,
is een weg

10

HET HELE JAAR



PRIJS/PERS.*
€ 12,00

(*) Min. 20 deelnemers

PRIJS/PERS.*
€ 16,00

PRIJS/PERS.*
€ 25,00

Inleiding in
de natuur
MIN. 10 JAAR | ± 2 UUR

Het verdoken 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!

PRIJS/PERS.*
€ 12,00
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Schattenjacht
MIN. 12 JAAR | ± 2 UUR

Tussen legende en realiteit

Een uitdaging in kleine groepjes, in de volle natuur en in
de betoverende wereld van Ardense legendes. Één enkel
doel : vind de schat als eerste !

Aanwijzingen, algemene cultuur- en observatievragen
dienen als leidraad om het winnende team te bepalen.

PRIJS/PERS.*
€ 16,00

Oriëntatie-raadsels
MIN. 10 JAAR | ± 2 UUR

Een race tegen de tijd, op zoek naar aanwijzingen

Verdeeld in teams van 3-5 personen, gaan de
deelnemers op jacht naar checkpoints, lossen raadsels
op en verzamelen bonuspunten. Een activiteit die
oriëntatie, inzicht en cohesie combineert.

Dropping
MIN. 12 JAAR | ± 2U30

Een wandeling met een vleugje uitdaging!

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

Mbk tocht
MIN. 10 JAAR | ½ DAG

Doorkruis de bossen!

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

Gids (verplicht - 1 per 20 pers.) :

€ 75/gids



12

Gooi de trossen los !
HET HELE JAAR
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Dinant is ook de Hoge Maas en een geschiedenis van bijna 20 eeuwen die u
ontdekt op de oevers ...

Wist u dat de Maas nauw is verbonden met de ontwikkeling van de stad Dinant, waarvan de
oorsprong terug gaat tot de oudheid? Het is daarom de ideale plek om het verrassende verleden
van de regio te begrijpen, of gewoon om te ontspannen en het prachtige landschap te waarderen.

De toeristische rondvaarten vinden plaats aan boord
van de boten Le Sax, Le Copère of Le Mouche.

Ze zijn allemaal uitgerust met toiletten* en een bar,
zodat u kunt genieten van warme of verfrissende
dranken.
(*) Personen met beperkte mobiliteit : WC alleen toegankelijk op Le Sax.

Kleine comfortabele bootjes die u zelf bestuurt,
veilig en stil.

Het besturen is eenvoudig : één enkele hendel voor
de richting en de snelheid !

Neem de tijd om over het water te dobberen en de
natuurlijke schoonheid van de Hoge Maas van
Dinant te ontdekken.

Dinant-Anseremme
45 MIN. | 01/04 > 29/10 + OP AANVRAAG

Een samenvatting van de belangrijkste anekdotes
van de stad, met de Bayardrots en het Liefdeseiland
van Felicien Rops!

Dinant-Freÿr
2 UUR | 01/05 > 01/10 + OP AANVRAAG

Vervolg uw ontdekkingsreis tot na de sluis naar de
meest natuurlijke oevers en het beroemde kasteel
van Freÿr.

Dinant-Freÿr + Kasteel
3UUR | MEI > SEPT. ; ELKE 2DE ZAT.

Stop bij het kasteel, stap de 16e eeuw in en ervaar de
pracht van de Renaissance - Vrij bezoek aan kasteel en
tuinen.

Regelmatige rondvaarten

PRIJS PER PERSOON (MIN. 20 PERS.)
VOLW. : € 9,00 KIND. (-12 JAAR) : € 7,00

FORFAIT (PER BOOT - MAX. 7 PERS.)

€ 59,00/UUR

PRIJS PER PERSOON (MIN. 20 PERS.)
VOLW. : € 15,00 KIND. (-12 JAAR) : € 12,00

PRIJS PER PERSOON (MIN. 25 PERS.)
VOLW. : € 31,50 KIND. (-12 JAAR) : € 20,00

De fluisterbootjes
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Culinaire rondvaart
4 UUR | MIN. 50 PERS. - EXCL. DRANKEN

Geniet van het uitzicht en uw maaltijd

11:30 Inschepen aan boord van de boot “Le Sax”
12:00 Vertrek van de rondvaart Dinant-Waulsort (3u)
12:30 Lunch tijdens de vaart :

3 gangenmenu “Sax” (kinderen: aangepast menu)
15:00 Aankomst van de boot in Dinant
15:30 Einde van het programma

Barbecue rondvaart
4 UUR | MIN. 50 PERS. - EXCL. DRANKEN

De perfecte combinatie voor de zomer

11:30 Inscheping
12:00 Vertrek van de rondvaart Dinant-Waulsort (3u)
12:30 Tijdens het varen : 3 vleessoorten barbecue
15:00 Aankomst van de boot in Dinant
15:30 Einde van het programma

Culturele en culinaire rondvaart
1 DAG | MIN. 50 PERS. - EXCL. DRANKEN

Een verrassende uitstap!

09:30 Ontvangst koffie in de Abdij van Maredsous
10:15 Begeleid bezoek van de Abdij
12:00 Inschepen in Dinant aan boord van “Le Sax”
12:15 Vertrek van de rondvaart Dinant-Freÿr (2u)
12:45 Lunch tijdens de vaart :

2 gangenmenu «Sax» (kinderen : aangepast menu)
14:15 Halte en vrij bezoek van het kasteel van Freÿr
15:30 Vervolg van de rondvaart
16:30 Aankomst van de boot in Dinant
16:45 Einde van het programma

Culinaire rondvaarten

PRIJS PER PERSOON

VOLW. : € 57,00 KIND. (-12 JAAR) : € 47,00

PRIJS PER PERSOON

VOLW. : € 73,00 KIND. (-12 JAAR) : € 60,00

PRIJS PER PERSOON

VOLW. : € 54,50 KIND. (-12 JAAR) : € 50,50

Restauratie aan
boord
Ontdek een overzicht
van onze voorstellen
op p.23 of contacteer
ons voor de volledige
kaart !
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Privatisering van de boten

Teamfeest, professionele
vergadering, seminarie, verjaardag,
cocktail …
Licht het anker van de boten Le Sax, Le Copère of Le
Mouche en neem uwmedewerkers of genodigden
mee door de schitterende landschappen van de
Maasoevers.

Kies de timing, de richting, het menu, de landschappen,
de decoratie, … In Dinant of waar dan ook in België doet
ons team alles om van uw project een succes te maken!

Wij plannen het evenement samen met u tot in de
kleinste details, om u en uw passagiers een
onvergetelijke herinnering te bezorgen.

Ontvangstcapaciteit tot 250 personen per boot –
Mogelijkheid tot het combineren van één of
meerdere activiteiten uit deze brochure.

Verhuur van jachten
Beeld u even in ... Een aperitief op het dek, een tocht op de Maas, een picknickmand met streekproducten
voor de lunch en het genot van een zonnige moment.

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

2 jachten tot uw beschikking :
• Margaux : capaciteit tot 7 personen
• Lorraine : capaciteit tot 11 personen

Nieuw
Voor de kleine teams bieden wij ook kleinere boten aan !

PRIJS PER UUR/BOOT
€ 150,00
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Het beste van
Dinant evasion !

HET HELE JAAR
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Teambuilding challenge
MIN. 20 PERS. | ± 2 UUR OF ± 4 UUR

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

PRIJS PER PERSOON

2U - GROEPEN : € 26,00 VER. EN JEUGD. : € 23,00
4U - GROEPEN : € 38,00 VER. EN JEUGD. : € 36,00

Lesse trophy
MIN. 20 PERS. | ± 4 UUR

De Lesse anders. Twee per kajak en vier per groep,geef het
maximale gedurende de fysieke, behendigheids-, intelligentie-
of observatie-uitdagingen om de hoogste plek op de podium
te behalen en om de andere teams te verslaan. Uitreiking van
de prijzen bij aankomst onder het genot van een heerlijk
regionaal bier.

PRIJS PER PERSOON

VANAF : € 70,00

Fluisterbootjes rally
MIN. 20 PERS. | MAX. 7 PERS. PER BOOT | 1U30

Aan het roer van hun boot gaan de teams de confrontatie aan
tijdens een spannende eco-rally van 8 km. Identificeer tags,
beantwoord vragen, observeer de oevers met behulp van een
roadbook en verzamel punten. De proclamatie van de
resultaten vindt plaats op de Croisette van Dinant.

PRIJS PER PERSOON

€ 22,00

Murder party
MIN. 30 PERS. | ± 2 UUR

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 op de boot!

De rechercheur rekent op uw hulp om erachter te komen wie
de moordenaar is ...

DEZE ANIMATIE IS ENKEL EN ALLEEN ALS EXTRA BESCHIKBAAR BIJ BOEKING VAN

EEN RONDVAART MET MAALTIJD - VOORBEELDPROGRAMMA OP P.14

PRIJS PER PERSOON

€ 30,00



Combinaties
De combinatie maakt u zelf !

Kies uit deze brochure de activiteiten die u interesseren en contacteer ons team om uw dag zo
goed mogelijk te organiseren: timing, adres, praktische informatie, alle details die nodig zijn voor
een 100% ontspannen dag.

Actieve combinaties

OCHTEND NAMIDDAG Prijs per pers. (min. 20 pers.)

Groepen Ver.& jeugd.

Railbikes van de Molignée Kajak 12km* (p.4) € 30,00 € 27,50

Paintball (p.9) Kajak 12km* (p.4) € 49,00 € 46,50

Mountainbiketocht (p.11) Kajak 12km* (p.4) € 49,00 € 45,50

Railbikes van de Molignée Ardennen Challenge (p.7) € 31,00 € 29,00

(*) All In formules zonder pendeldienst

Ardennen challenge + kajak
Avontuur in de ochtend
Geniet van de sensaties met de Ardennen Challenge :
inleidingsparcours + luchtparcours + grote brug +
kabelbaan + ondergrondsparcours

Kajakken in de namiddag
Afvaart van de Lesse van 12km – Aan boord van een
klassieke tweepersoonskajak, onderdompeling in het hart
van de natuur tussen Gendron en Anseremme, met de
afdaling van de twee watervalletjes

BES
T

SEL
LER

PRIJS PER PERSOON - MIN. 20 PERS.
(ZONDER PENDELDIENST)

GROEPEN : € 48,00

VER. & JEUGD. : € 43,50
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Ontspannen combinaties

Dropping + rondvaart
Pap in de benen? Licht het anker!

Verken de paden van de regio in kleine groepjes en eindig uw reis
samen aan boord van een van onze cruiseschepen. Lunch
midden in de natuur of aan boord (zie onze aanbiedingen p.22)
en kies tussen de Dinant-Anseremme of Dinant-Freÿr rondvaart
om de namiddag af te sluiten !

Heeft u een ander idee?
Aarzel niet ons te contacteren om

deze samen uit te werken!

PRIJS PER PERSOON (MIN. 20 PERS.)

VOLW. : VANAF € 25,00 KIND. (-12 JAAR) : VANAF € 23,00
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(*) Maaltijd niet inbegrepen

Nieuw
Rondvaart + bezoek van de distillerie
«Wave Distil »
Dinant verstopt veel schatten ...

Na een rondvaart en het bewonderen van de vallei van de Hoge
Maas is het tijd om uw papillen te plezieren tijdens het
ontdekken van nieuwe smaken!

Een bezoek dat u van bij de start in de sfeer brengt door een
eerste degustatie van rum, gin, wodka en whisky. Vervolgens
maakt u kennis met de geschiedenis van de plaats alsook van
het bedrijf en bezoekt u de verschillende ateliers en
fermentatiezalen. Twee proefsessies maken de ontdekking nog
aangenamer!

Boetiek aan het einde van het bezoek voor de liefhebbers!

PRIJS PER PERSOON (MIN. 20 PERS. - PRIJS VANAF)
VOLW. : € 33,00 KIND. (8-17JAAR) : € 13,00



Verblijven
Zoveel te zien en te beleven,
u kunt beter nog even blijven !

Dinant Evasion is ook het hotel Aquatel
en de spiksplinternieuwe “Gîte de la
Tour”. Beide liggen in de buurt van de
activiteiten en het station van
Anseremme. Ideaal om de batterijen op
te laden voor een nieuwe dag vol plezier
en ontdekkingen!

Gelegen tegenover de Lesse, heeft u rechtstreeks
toegang tot de kajaks en de start van de mooiste

wandelingen in de omgeving.

Tweepersoonskamers, familiekamers van 5 personen
of een slaapzaal voor 18 personen,

u vindt « de kamer van uw dromen».

Hotel Aquatel

Actief verblijf Aquatel
2 dagen | Min. 20 pers. - Half pension

DAG 1

Afvaart van de Lesse per kajak :
Traject van 12 of 21 km naar keuze,

in klassieke tweepersoonskajaks met lichte peddels,
een waterdichte emmer en een zwemvest.

Avondmaaltijd :
Dagschotel + 1 softdrank

Overnachting in het hotel Aquatel :
Tot 60 bedden beschikbaar – Slaapzak en handdoeken

meenemen

DAG 2

Ontbijt :
Continentaal buffet

Mont-Blanc Challenge in Dinant Aventure :
Een 4 uur durend programma vol spanning en emoties

PRIJS PER PERSOON (MIN. 20 PERS.)

GROEPEN : VANAF € 120,00
VER. & JEUGD : VANAF € 113,50

WC, wastafel en douche
in elke kamer

Terras bij de tweepersoonskamers
+ slaapzaal

Gratis parkeerterrein,
ook voor bussen
Station op 100m
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Genesteld tegen een helling van het dal van de Maas, op een
buitengewone plek, ligt de Gîte de la Tour.

Geniet van deze exclusieve vakantiewoning om te
ontspannen en samen te zijn.

Zijn karakteristieken :

Gîte de la tour

Een XXL gîte gelegen op een privé
domein van 4 hectaren

Een weekend in de gîte
2 nachten | Max. 33 pers.

Van vrijdag 16uur tot zondag 20uur

• Salon met haardvuur

• Bibliotheekruimte

• Grote eetkamer

• Ingerichte keuken

• Een ontspanningsruimte
met tafeltennis en
babyfoot/biljard-tafel

• 600m² terrassen met
tuinmeubels en barbecue

• Alles op de begane grond

• Sauna op hout gestookt

• Noors bad

• Fietsenstalling

• Buitenspeelplaats

• Groot gratis parkeerterrein

• Wandelingen voor alle
niveaus direct toegankelijk!

HUURPRIJS (EXCL. KOSTEN)
VANAF € 1419,00
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Te ontdekken in 2023

De Village du Caillou
Op het domein du Caillou openen we binnenkort
een volledig nieuwe gite die plaats biedt aan
groepen tot 48 personen!

8 eenheden van 6 tot 8 personen, georganiseerd
rond gezamenlijke ruimtes voor momenten van
gezeligheid en uitwisseling.

Volg dit project op onze website!



Restauratie
Op reservatie - Min. 20 pers.

€ 18,50 .....................................................................................Dagschotel .....................................................................Niet mogelijk
Americain, rauwkost, frieten

Gehaktballetjes met Orvalsaus en witloof, puree
Vlaamse hachee, warme groenten, aardappelkroketten

Vegetarisch / Halal
Cannelloni gevuld met groenten, mozzarella, tomaten en basilicum coulis

€ 12,00................................................................................2 broodjes worst ...............................................................................€ 13,00
+ rauwkost & gekarameliseerde uien

€ 18,00.....................................................................Wraps- en broodjesbuffet ...................................................................€ 19,00
Assortiment van gevulde kleine broodjes en wraps, verschillende smaken

€ 25,00 ..................................................................“3 stukken vlees” barbecue..................................................................€ 26,00
Klassiek

Worst, Kefta 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

€ 25,00 .....................................................................................Paëlla buffet .....................................................................................€ 26,00

Desserts
€ 4,50.....................................................................................Chocolade mousse ......................................................................................€ 5,00
€ 5,00...................................................................................Citroenschuimtaartje ....................................................................................€ 5,50
€ 5,50.................................................................................... Violet crème brûlée ......................................................................................€ 6,00

Formule A ..............................................................................................................................€ 9,00
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

Formule B ...........................................................................................................................€ 12,00
2x 1⁄3 stokbrood Americain/Ardenner ham, met rauwkost

OF vegetarisch : 2x 1⁄3 stokbrood brie en honing /sla, en rauwkost
+ 1 stuk fruit + 1 soft + 1 lekkernij

In Anseremme In Dinant Aventure
Bij de aankomst van de kajaks, brasserie Cool
Corner of feesttent, volgens beschikbaarheid

Overdekte picknick ruimte onder
de piramide

Om mee te nemen : het lunchpacket
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Ontvangst
Koffie + 1 stuk taart ..................................................................................................€ 6,00

Koffie ontvangst ...........................................................................................................€ 8,00
Assortiment van koffiekoeken, koffie, thee,
water en sinaasappelsap

Schotels
Streekschotel ...........................................................................................................€ 20,00
Assortiment vleeswaren en patés van de slagers
uit onze regio; bio-kazen van
de Ferme de la Campagne assortiment

Zeeschotel ....................................................................................................................€ 28,00
Gerookte zalm, zalm Bellevue, visterrine,
garnalensalade, grote garnalen, quinoa salade,
tartaarsaus en rauwkost assortiment

Buffetten & barbecues
Sandwiches en wraps buffet .....................................................................€ 18,00
Assortiment van verschillende kleine broodjes
en wraps gevuld met verschillende smaken

Koud buffet ......................................................................................................................€ 31,00
Gekookte ham, Italiaanse ham, salami,
boerenpaté, worst, rosbief, gerookte
zalm, zalm Bellevue, gamba’s, visterrine, tonijn en
garnalentomaatjes - Assortiment rauwkost -
Sauzen: mayonaise, andalouse, cocktail en ketchup
- Brood en boter

“3 soorten vlees” barbecue ............................................................................€ 27,50
Worst, kefta en kipspies - Barbecuesaus, aioli,
Bearnaisesaus - Aardappels in een jasje - Rauwkost
assortiment - Brood en boter

Land-en zeebarbecue ........................................................................................€ 33,50
Worst, kefta, kipspies, scampispies en gemarineerde
zalmspies - Barbecuesaus, tartaar, aïoli, Bearnaisesaus
- Aardappels in een jasje - Rauwkost assortiment -
Brood en boter

Menus
«Sax» menu 2 of 3 gangen ............................................€ 25,00 / € 30,00

Boerenterrine, salade van jonge scheuten op looktoast

**

Eendenfilet, gesmoorde witloof en wortelen,
aardappelpannenkoek,

bruine jus met roze bessen

**

Citroen meringuetaartje

Desserts
Chocolademousse ............................................................................. € 5,00
Karameltaartje, ganache van chocolade
en limoen ................................................................................................ € 6,00
Tiramisu van het huis .........................................................................€ 7,00

Aan boord van de boten



Rue du Vélodrome, 15 - 5500 DINANT

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

WWW.DINANT-EVASION.BE


