
NLT trekt op teambuilding naar de Ardennen 

 

Van vrijdagavond 8 februari t.e.m. zondag 10 februari 2019 trekken de triatleten en de runners op 

teambuilding weekend naar de Ardennen. We gaan naar Le-Garde-Chasse in Jupille. De focus ligt op 

teambuilding, maar sporten mag uiteraard ook! 

We stellen volgend programma voor:  

  10+ volwassenen kids 

zaterdag 9/2       

Voormiddag dagprogramma adventure €37 eigen fiets -of looptraining oppas nodig? 

Namiddag dagprogramma adventure of GPS dropping €20 oppas nodig? 

    of adventure halve dag €23   

  of eigen fiets- of looptraining  

Zondag 10/2       

Voormiddag  

begeleide MTB €?+ ev. huur 
MTB 

begeleide MTB €? + ev. huur 

MTB oppas nodig? 

  of laser paintball €25 of laser paintball €25   

  of eigen fiets - of looptraining of eigen fiets - of looptraining   

 

Indien er volwassen zijn, die op zaterdag het volledige adventure programma willen volgen, kan dit 

uiteraard ook. Voor de begeleide MTB zijn er toch wel enige mountainbike-skills nodig. Indien je kiest 

voor mountainbike en geen eigen fiets ter beschikking hebt, gelieve dit dan door te geven.  

Prijs:  

 

De kost voor het verblijf is, indien er 60 personen meegaan= €50/per persoon. De prijs voor de 

catering en de activiteiten zijn nog niet inbegrepen.  

Inschrijvingen:  

- De inschrijving is pas definitief na het storten van een voorschot van €50 per persoon. De 

definitieve afrekening volgt na het verblijf.  

- Graag bij inschrijving vermelden bij welke outdoor activiteiten je wil aansluiten. Deze info is 

noodzakelijk om door te geven naar de organisatie. 

- Graag vermelden of er oppas nodig is voor kleinere kinderen. 

- Wil ook doorgeven of er gezinsleden zijn die bepaalde diëten moeten volgen bv. lactose- 

intolerantie, … 

- Inschrijven via info@nlt.be 

 

Extra info:  

De kamerbezetting varieert tussen de 2 en de 6 personen. Om een optimale kamerbezetting te 

kunnen nastreven, zou het kunnen dat er jeugdkamers gevormd worden.  

http://www.wildtrails.be/nl/le-garde-chasse-75.htm
mailto:info@nlt.be

