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Programma Meivakantie 2019 

Maandag 29 april 2019 

10.00 - 12.00 UUR VIA FERRATA 30,00 pp 

Klimparcours in de klimgroeve Dieupart, met staalkabels en beugels, 
bruggen en 2 x een ravijnoversteek met tyrolienne. 

14.00 - 17.00 UUR CHALLENGE PARCOURS 32,50 pp 

Het Challenge Parcours is – zoals de naam al zegt – een uitdaging. Houd je 
evenwicht op de verschillende touwbruggen en voer gave opdrachten uit 
waarbij het doel altijd is om droge voeten te houden. 

 

Dinsdag 30 mei 2019 

10.00 - 13.00 UUR KAJAKKEN 19,00 pp 

De bus brengt jullie naar Hamoir voor een tocht van +- 12 km over de 
Ourthe. Zorg voor schoenen die nat mogen worden en een setje droge 
kleding. Op het eindpunt haalt de bus jullie weer op en brengt jullie retour 
naar Remouchamps. Inclusief transfer, materiaal en instructie. 

14.00 - 16.00 UUR SPELEOLOGIE 35,00 pp 
 
Ga mee, ontdek de wondere wereld onder de grond! Je krijgt een helm met 
lampje, en een overal om je kleding te beschermen, want we gaan kruip 
door, sluip door, door de grot! Niet aan te raden voor mensen met  
 
19.00 - 20.30 UUR SHOOTING 20,00 pp 

Een schot in de roos! Daar gaat het om bij shooting. Daag je vrienden of 
familie uit met boogschieten of blaaspijpschieten. 
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Woensdag 1 mei 2019 

10.00 - 13.00 UUR MOUNTAINBIKE 25,00 pp 

Bospaden en veldwegen, verhard en onverhard, klimmen en dalen: we 
komen alles tegen tijdens de mountainbiketocht door de Ardennen. 

14.00 - 17.00 UUR KAJAKKEN 19,00 pp 

De bus brengt jullie naar Hamoir voor een tocht van +- 12 km over de 
Ourthe. Zorg voor schoenen die nat mogen worden en een setje droge 
kleding. Op het eindpunt haalt de bus jullie weer op en brengt jullie retour 
naar Remouchamps. Inclusief transfer, materiaal en instructie. 

19.00 - 21.00 UUR LASERTAG 15,00 pp 

Op een speciaal hiervoor ingericht outdoorterrein spelen we een super 
vette game! We schieten met professioneel materiaal. Houd je teamleden 
goed in de gaten, strijd samen voor de overwinning! 

 

Donderdag 2 mei 2019 

10.00 - 13.00 UUR KLIMMEN & ABSEILEN 32,50 pp 

We klimmen op een mooie klimrots van harde blauwsteen met meerdere 
klimroutes van verschillende hoogtes en niveaus. Ook ga je abseilen van 
een hoogte van zeker 20m. 

14.00 - 17.00 UUR  SPELEOLOGIE 35,00 pp 

Ga mee, ontdek de wondere wereld onder de grond! Je krijgt een helm met 
lampje, en een overal om je kleding te beschermen, want we gaan kruip 
door, sluip door, door de grot! Niet aan te raden voor mensen met 
claustrofobie! 

19.00 - 20.30 UUR SHOOTING 20,00 pp 

Een schot in de roos! Daar gaat het om bij shooting. Daag je vrienden of 
familie uit met boogschieten of blaaspijpschieten. 
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Vrijdag 3 mei 2019 

10.00 - 13.00 UUR KLIMMEN & ABSEILEN 32,50 pp 

We klimmen op een mooie klimrots van harde blauwsteen met meerdere 
klimroutes van verschillende hoogtes en niveaus. Ook ga je abseilen van 
een hoogte van zeker 20m. 

 

10.00 - 13.00 UUR KAJAKKEN 19,00 pp 

De bus brengt jullie naar Hamoir voor een tocht van +- 12 km over de 
Ourthe. Zorg voor schoenen die nat mogen worden en een setje droge 
kleding. Op het eindpunt haalt de bus jullie weer op en brengt jullie retour 
naar Remouchamps. Inclusief transfer, materiaal en instructie. 

 

14.00 - 16.00 UUR VIA FERRATA 30,00 pp 

Klimparcours in de klimgroeve Dieupart, met staalkabels en beugels, 
bruggen en 2 x een ravijnoversteek met tyrolienne. 

 

Zondag 5 mei 2019 

10.00 - 13.00 UUR SPELEOLOGIE 35,00 pp 

Ga mee, ontdek de wondere wereld onder de grond! Je krijgt een helm met 
lampje, en een overal om je kleding te beschermen, want we gaan kruip 
door, sluip door, door de grot! Niet aan te raden voor mensen met 
claustrofobie! 

14.00 - 17.00 UUR KAJAKKEN 19,00 pp 

De bus brengt jullie naar Hamoir voor een tocht van +- 12 km over de 
Ourthe. Zorg voor schoenen die nat mogen worden en een setje droge 
kleding. Op het eindpunt haalt de bus jullie weer op en brengt jullie retour 
naar Remouchamps. Inclusief transfer, materiaal en instructie. 
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De activiteiten zijn geschikt voor families met kinderen vanaf 10 jaar (lengte 1m30). Voor 
het kajakken geldt geen minimumleeftijd, wel is een zwemdiploma vereist.  

Zorg voor sportieve kleding en stevige schoenen die vies en nat mogen worden, neem 
een setje droge kleding mee voor na de activiteit. Let op; schoenen dragen tijdens de 
kajaktocht is verplicht (géén teenslippers). 

Alle activiteiten zijn onder begeleiding. Zijn er bijzonderheden over jullie die we moeten 
weten, meldt dit voor aanvang van de activiteit bij de instructeur.  

Ben je met een groep van meer dan 8 personen, dan is het mogelijk om de 
activiteiten ook op een ander gewenst moment te boeken. Neem hiervoor 
contact op met ons kantoor. Mail: info@yourout.be tel: 04/384 4430 

Schrijf je in door te mailen of bellen naar Yourout.be  

Je ontvangt van ons een reserveringsbevestiging en een link voor de betaling.  

 

Veel plezier in de Ardennen!! 
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IMPRESSIEACTIVITEITEN  
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