Onderstaand programma is een voorbeeldprogramma hoe jouw ‘Back to basic’ werkweek eruit kan
zien:
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Aankomst outdoorlocatie van Mountain Network Ardennen.
Rotsklimmen & abseilen: Leer elkaar durven vertrouwen, als je de prachtige rotsen beklimt en
een spannende afdaling maakt van 20 meter door te abseilen naar beneden.
Avondeten
Overnachting in koepeltentjes op camping Villatoile; leraren overnachten in de ingerichte
safaritenten.

Ontbijt bij het kampement.
Kaart en oriëntatietocht via de bossen naar het instappunt van het kanovaren. Wie neem het
voortouw om de weg te vinden en wie bepaald het niveau naar het opstappunt van het
kanovaren?
Lunch onderweg
Kanovaren
Avondeten
Overnachting in koepeltentjes op camping Villatoile; leraren overnachten in de ingerichte
safaritenten.

Ontbijt bij het kampement.
Teamgames: De kracht van een goed team ligt in de som van de individuen, weet jij wie in de
klas de voortrekker is of de afwachtende leerling? Via deze spellen krijg je een mooi beeld van
het functioneren van de klas als team.
Lunch bij het kampement of onderweg
Oefen je survivalskills met de activiteit bushcraft: Boogschieten, vuur maken, eten zoeken en
bereiden, bivak bouwen, boom determinatie en waterzuiveren etc.
Avondeten op eigen gemaakt vuur en overnachting in eigen gebouwd onderkomen op een
bivaklocatie.

Ontbijt bij het kampement.
Expeditie Villatoile: Ga met jouw klas de expeditie aan! Maak een avontuurlijke wandeling door
de omgeving. Tijdens deze wandeling vind je verschillende voorwerpen die je nodig hebt om de
eindopdracht op de camping te winnen. De eindopdracht bestaat uit het maken van een klein
vuurtje om het touw door te branden. Wie de wandeling het touw doorbrand binnen twee uur,
is de winnaar van “Expeditie Villatoile”.
Lunch bij het kampement of onderweg
Afsluiting en afscheid van het Mountain Network Team.

Vanaf €150- per persoon (15-29 leerlingen)
Vanaf €125,- per persoon (30-250 leerlingen)
Neem contact met ons op voor meer informatie over onze bijna eindeloze mogelijkheden.
Bel: +31 (0)88-1236801 of mail: buitensport@mountain-network.nl

