
No Limit Teambuilding / Trainingsweekend 

La Petite Merveille – Durbuy 
11 tot 13 Maart 2016. 

 
Programma 
  

Vrijdag 11 maart 
Aankomst: 18-19 uur   

Avondmaal: 19 uur (soep/hoofdgerecht/ijs) 
Avondactiviteit: +/-20h30 

Dropping: +/- 5km 
Opvang voorzien door één van de ouders. 

  
Zaterdag 12 maart 
Ontbijt: 8-9 uur 

Voormiddagactiviteiten 
- Voor de jongsten en andere liefhebbers: Adventure tocht. 

Een wandeling over het domein met onderweg het oversteken van een ravijn, het 
afdalen van een rotswand en een sprong van de “Deathride”. 
- Voor de sportievelingen: stabiliteit + looptraining (verschillende niveaus) 

Middagmaal: 12:30-13:30 uur 
Namiddagactiviteiten 

- Voor de niet sporters: vrij bezoek aan Durbuy 
- Voor de jongsten: mountainbike (of vrij zwemmen, afhankelijk van het weer) 
- Voor sportievelingen: Fietstraining (Duur en onderverdeling in niveaus zal ter plaatse 

bepaald worden). 
Avondmaal: 19h00-20:00 uur Barbecue Royale! 

Avondactiviteit: Leuke activiteit voor iedereen. 
 
Zondag 13 maart 

Ontbijt: 8-9 uur 
Voormiddagactiviteiten 

Zwemmen en/of lopen/fietsen: We hebben 2 banen voorzien gedurende 2 uren. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de groep eventueel gesplitst zodat iedereen 
zijn zwemtraining kan doen, aangevuld met een looptraining of fietstraining indien 

gewenst. 
(Een badmuts is verplicht en zwemshorts zijn verboden) 

Middagmaal: 12:30-13:00 uur 
Namiddagactiviteit: Vrije sport onderling af te spreken of huiswaarts. 

  
Inschrijving vóór 17 januari 2016 door een mailtje te sturen naar 
kurtdhaene@hotmail.com.  

Prijs 110€/persoon of 100€ voor <13 jaar. 
De beschreven maaltijden en de overnachtingen zijn inbegrepen. De overnachtingen 

kunnen mogelijk in gemeenschappelijke slaapruimtes zijn afhankelijk van het 
aantal deelnemers en de slaapruimtes die we ter beschikking krijgen. 
Meer info over La Petite Merveille of LPM is te vinden op www.lpm-durbuy.be 

Wij hopen dat jullie massaal willen deelnemen aan ons weekend. Wij willen er een 
leuk, ontspannend, sportief weekend van maken. 

De betaling dient te gebeuren uiterlijk tegen 21 februari 2016 op rekening BE98 9300 0426 
1293 op naam van Kurt D’haene. 
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