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T

oen onze vzw in 1937 werd opgericht, was dat onder
de naam "Colonies fraternelles de la jeunesse". Haar
doel: vakanties in de buitenlucht aanbieden aan de jeugd.
In 1960 werd ze het "Centre Belge du Tourisme des
Jeunes". De jaren '80 werden dan weer gekenmerkt door
de ontwikkeling van partnerschapsactiviteiten voor animatie en een nieuwe naam "Les Gites d’Étape du CTBJ".
In de jaren 2000 werden de gites opengesteld voor de
lokale bevolking om deze te laten kennismaken met de
uitbaters van gites.

O

nze vzw, die al jaren erkend wordt als een organisatie voor jeugd en sociaal toerisme, bevestigt vandaag opnieuw haar ambitie, missies en waarden. Met
kwaliteitsvolle accommodaties, verblijven en activiteiten
die voor iedereen toegankelijk zijn.Maar ook met een
naamsverandering, omdat wij een moderne, internationale naam willen hebben die overeenkomt met de veelzijdigheid van onze vzw

O

ns toeristisch aanbod is een hulpmiddel voor permanente ontdekking en educatie. Daarom veranderen
wij vandaag van naam en worden wij "Kaleo" om opnieuw
uitdrukking te geven aan die diversiteit en die identiteit
die jong en dynamisch blijft.

A

ls u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons
op te nemen!

www.kaleo-asbl.be

Naar waar gaan we op schoolverblijf?
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Contacteer ons!

Kaleo ASBL
Van Orleystraat 4
1000 Brussel
Tel: 02 209 03 00
Mail: info@kaleo-asbl.be
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5 formules voor de schoolverblijven
1. Een verblijf in vol pension in een van onze gites met een specifiek programma (aanbod uit deze catalogus)
2. Een verblijf in vol pension met een programma à la carte, op
basis van de animaties uit deze catalogus en volgens uw budget en/of naar gelieven. Bent U interesseert? Neem rechtstreeks
contact op met onze pedagogische dienst op 02/209.03.00 081/84.94.76 of per mail: pedagogie@kaleo-asbl.be of met onze
plaatselijke ploegen voor meer details.
3. Een verblijf in vol pension waar U organiseert zelf uw activiteiten, bezoeken… Die verblijven, vinden plats in gites-herbergen. Ook in onze gites voor groepen van Villers-Sainte-Gertrude.

4. In een gite voor groepen geniet u in autonomie van een geheel
uitgeruste infrastructuur, en organiseert u uw schoolverblijf helemaal naar gelieven. De volledige lijst van onze gites voor groepen
vindt u terug in onze catalogus op www.kaleo-asbl.be.
5. Beschikbare animaties “A la carte”: Neem rechtstreeks
contact op met onze pedagogische dienst op 02/209.03.00 081/84.94.76 of per mail: pedagogie@kaleo-asbl.be of met onze
plaatselijke ploeg voor meer details. Zie ook programma uit deze
catalogus.

Tegen welke prijs?
Prijzen onder voorbehoud van wijziging.
• Gratis
Voor elk verblijf van minimum 2 overnachtingen kan bij elke 10 leerlingen één begeleider gratis mee.
• Minimum aantal deelnemers
Voor groepen met minder dan 15 deelnemers zouden de animatiekosten wat hoger kunnen liggen.
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• Alles inbegrepen
De prijzen van onze schoolverblijven begrijpen alles: onderdak,
beddengoed, volpension en animaties (aan Villers-Sainte-Gertrude
zijn de beddengoeden niet inbegrepen). De prijzen in deze catalogus
zijn (onder voorbehoud) van toepassing tot en met 31 december
2020.

Onze pedagogische programma’s

Natuur

Wetenschap

Geschiedenis

Brûly-de-Pesche

Eupen

Kunst

Han-sur-Lesse

Hastière

Sport
Ovifat

Zoals Robin Hood

✔

De avonturiers

✔

Into the wild

✔

✔

Natuur en wetenschap te Ternell

✔

De wereld van de kleintjes

✔

✔

Wanne

✔

13
✔

✔

✔

18
22

✔

11
✔

Natuur en patrimonium

✔

✔

19
14

✔

15

✔

Paleo-Experience
Ontdek de Middeleeuwen
Artistieke bewustwording

P.
12

✔

De wereld van de insecten

Atelier west-afrikaanse percussie

Villers-Ste-Gertrude

21

Ontluikende wetenschappers

Terug naar het verleden

Rochefort

Samenleving

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

20

✔

✔

25

✔

✔

16

✔

23

✔

26

17

✔

Fun games

✔

Coo Aventure

✔

Mission Impossible

✔

24
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Voorstelling van onze gites Kaleo
EUPEN

BRUSSEL
170

6

51

51

104

4

Gite Jeugherberg Jacques Brel
Zavelput, 30 | 1000 Brussel
T +32 2 218 01 87
info@kaleo-asbl.be- www.kaleo-asbl.be

17

28

25

2

Gite Kaleo Eupen
Judenstraβe, 79 | 4700 Eupen
T +32 87 55 31 26
eupen@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

Beschrijvend
Gelegen op de hoogten van Eupen is de gite de ideale gelegenheid
om de streek met een groep of met de familie te (her)ontdekken!

Beschrijvend
Gelegen naast het neoklassieke Barricadenplein is de Gite-Jeugdherberg ‘Jacques Brel’ de ideale rustplaats in hartje Brussel. Op 20
minuten loopafstand van de Grote Markt is het de perfecte uitvalbasis
om allerlei bezienswaardigheden te ontdekken.
Aantal bedden
Gite volledig toegankelijk
voor mensen met beperkte
mobiliteit
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Gite gedeeltelijk toegankelijk voor personen met
beperkte mobiliteit

Aantal douches

Aantal kamers

Aantal zalen

HAN-SUR-LESSE
96

22

18

OVIFAT

4

109

Gite Kaleo Han-sur-Lesse
Rue du Gite d’Étape, 10 | 5580 Han-sur-Lesse
T +32 84 37 74 41
han@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

8

24

11

3

Gite Kaleo Ovifat
Rue des Charmilles, 69 | 4950 Ovifat
T +32 80 44 46 77
ovifat@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

Beschrijvend

Beschrijvend

De gite is ideaal gelegen in het centrum van het dorp Han, en is de
perfecte uitvalsbasis om de “Calestienne” te ontdekken. Deze geologische streek krioelt van natuurlijke bezienswaardigheden (grotten,
uitzichttoren, natuurreservaten, specifieke fauna en flora) en beschikt
over een indrukwekkend cultuurpatrimonium.

De gite is gelegen op het dak van Belgie, aan de voet van het “Parc Naturel des Hautes Fagnes”. Hij ligt verscholen in het groen, waar u zich
een kunt voelen met de onaangetaste natuur. Omdat de gite zo centraal
geografisch ligt, vindt iedereen zijn gading in de buurt: toeristische uitstapjes, sportactiviteiten, natuurwandelingen, enz.

CRH

CRH

7

ROCHEFORT
86

17

10

2

VILLERS-SAINTE-GERTRUDE
204

2

52

42
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Gite Kaleo Rochefort
Rue du Hableau, 25 | 5580 Rochefort
T +32 84 21 46 04
rochefort@kaleo-asbl.be | www.kaleo-asbl.be

Domein Villers-Sainte-Gertrude
Rue du Millénaire, 1 | 6941 Villers-Ste-Gertrude
T +32 86 49 95 31
contact@villers.info | www.kaleo-asbl.be | www.villers.info

Beschrijvend

Beschrijvend

Dit mooie huis is een oude gerenoveerde molen, aan de rand van
de rivier ‘La Lhomme’. De gite grenst aan een groot speelplein. Hij
beschikt ook over een mooie tuin. In de omgeving zijn er massa’s activiteiten te doen. De ene bezoekt de ruines van het grafelijke kasteel
van Rochefort, de Grotten van Lorette of het Centrum van het Spoor
en de Steen,...

Het Domein “Gite d’Etape de Villers”, gelegen op slechts 14 km van
Durbuy - “het kleinste stadje ter wereld” - is het ideale gitedorp om te
genieten van een heerlijke vakantie. Dit betoverend kader met prachtige gebouwen in natuursteen zal ongetwijfeld alle natuurliefhebbers
in vervoering brengen!

CRH

8

WANNE
83

20

17

LOUVAIN-LA-NEUVE
6

124

Gite Kaleo Wanne
4980 Trois-Ponts
T +32 80 86 31 06
wanne@kaleo-asbl.be - www.kaleo-asbl.be

30

29

39

5

Gite Mozaïk Louvain-la-Neuve
Rue de la gare, 2 | 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
T +32 2 209 03 00
lln@kaleo-asbl.be - www.kaleo-asbl.be

Beschrijvend

Beschrijvend

Het kasteel van Wanne is een van de typische residenties van de Ardennen, helemaal in rustieke natuursteen; een gezellig plaatsje tussen
Trois-Ponts, Stavelot en Vielsalm. Vanuit de gite kunt u een bezoek
brengen aan de abdij van Stavelot of plezier maken in Plopsacoo of op
sporenzoektocht vertrekken langs de Belgisch-Pruisische grens.

We heten U welkom in Louvain-la-Neuve, een dynamisch studentenstadt waar de voetgangers koning zijn!
Familie of student op bezoek, shopping of kultuurliefhebber, geniet
van deze autovrije stad. Zin in een wandeling rond het meer of in de
Lauzellebos, in zalig moment op een zonnig terras? Maak U keuze!

CRH

9

BRULY-DE-PESCHE*
40/38

7/6

5/4

HASTIÈRE*

1/1

90

Gite Kaleo Brûly de Pesche
Place Saint Méen, 4 | 5660 Brûly-de-Pesche
T +32 2 209 03 00
info@kaleo-asbl.be- www.kaleo-asbl.be

23

16

8

Gite Kaleo van Hastière
Place Emile Binet, 2 | 5440 Hastière
T +32 2 209 03 00
info@kaleo-asbl.be- www.kaleo-asbl.be

Beschrijvend

Beschrijvend

Het terrein van Bruly bestaat uit twee aparte gites over elkaar. Aan de
ene kant het oude dorpsschooltje (40 bedden) en aan de andere kant
de pastorie (38 bedden). U verblijft in een gite voor groepen. Maaltijden kunnen door een traiteur voorzien worden. Er is geen ploeg ter
plaatse. Talrijke wandelingsmogelijkheden in de omgeving.

Volledig gerenoveerd in 2014, de gite van Hastière telt voortaan 90
bedden tellen, en is helemaal aangepast aan een mindervalide publiek. Deze gite biedt talrijke ontdekkingsmogelijkheden aan: Kasteel
van Freyr en van Vèves, Natuurpark van Furfooz... U verblijft in een gite
voor groepen. Maaltijden kunnen door een traiteur voorzien worden.
Er is geen ploeg ter plaatse.
*
Gite voor groepen.

Gite voor groepen.

*

Skiverblijven mogelijk in onze gite
van Wanne: contacteer ons!
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Circusverblijf en sportverblijf mogelijk
in onze gite van Rochefort: contacter ons!

ONTLUIKENDE WETENSCHAPPERS
Doelstellingen:

Basisprogramma:

Ecologie: Van april tot oktober
(Voor de leerlingen richting wetenschappen)
- Veenecologie: Analyse van
het plantendek van de veenbiotopen (heide en venen) en

Plaats:
Ovifat

-

-

-

Schoolniveau:

Voor de leerlingen van
het 4. Leerjaar van het
secundair onderwijs

Animatie:

Vzw Natuurpark Hoge
Venen-Eifel

begeleidpersoon)
- Tocht met een bergstep of
mountainbike (prijs op aanvraag)
- Langlaufen in de Hoge Venen (Alleen in de winter bij
voldoende sneeuw) - supplement: 1,00 € per leerling (huur
van al het nodige materiaal zonder gids)

Totaal aantal uren:
5 x ½ dag

Bijkomende informaties:

Bepaalde aktiviteiten kunnen
als immersieprogramma gereserveerd worden in het frans of
in het duits.

WETENSCHAP

- Interesse opwekken voor de
natuur en het het milieu in het
Natuurpark Hoge Venen-Eifel.
- Ontdekken van de verschillende
landschappen
van de Hoge Venen: Heide,
bossen, venen, rivieren, typische dorpjes,…
- Diverse benaderingen: waarnemingen en metingen doen in het
veld en daaruit besluiten trekken.

inleiding tot de phytosociologie van de planten (1 dag)
Waterecologie:
Fysico-chemische en biologisch onderzoek van een veenbeek en
een ardense (1 dag)
Veentocht: ontdekkingstocht
in de venen (+ een kort bezoek
aan het museum “FANIA“ in het
Natuurparkcentrum Botrange)
(1 dag)
Bezoek aan het LIFE-project
van de Hoge Venen (½ dag)
Museumbezoek “Fania“ (½ dag)
Museumbezoek “Fania“ +
Bergstep (1 dag) vanaf 4. Leerjaar: supplement: 10 €/pers.
Huifkar: Bezoek de Hoge Venen en haar verschillende
landschappen op een andere
manier (april tot oktober): met
een huifkar - (½ dag zonder

Duur van het verblijf (MS):
3 dagen: 101,22€
4 dagen: 135,09€
5 dagen: 179€

11

ZOALS ROBIN HOOD

E

en natuurontdekkingsprogramma in de Hoge Venen voor de kinderen van 8 tot 10 jaar.

- Diverse benaderingen zowel zintuigelijk,
speels, leerrijk en werken in groep.

NATUUR

Basisprogramma:

Doelstellingen:

- Interesse opwekken voor de
natuur en het milieu in het Natuurpark Hoge Venen-Eifel.
- Ontdekken van de verschillende
landschappen
van de Hoge Venen: heide,
bossen, venen, rivieren, typische dorpjes…

Plaats:
Ovifat

12

- Ontdekkingen van de
natuur in de buurt van
de gite met de hulp van
een zintuigenspell (½

dag)
- Waterontdekkingstocht: de studie van een waterloop door
middel van verschillende metingen (½ dag of 1)
dag (studie van een waterloop +
wandeling naar andere waterlopen, waterval…).

Schoolniveau:

Voor de leerlingen van
het 3. en de 4. leerjaar
van lager school

Animatie:

Vzw Natuurpark Hoge
Venen-Eifel

- Veentocht: ontdekkingstocht in
de venen (+ een kort bezoek
aan het museum Fania in het
Natuurparkcentrum Botrange)
(1 dag)
- Klimaat en meteo: ontdekken
van het veenklimaat en de verschillende instrumenten van het
weerstation (½ dag)
- Speurtocht: een speurtocht met
opdrachten in de buurt van de
gite (½ dag)
- Diersporen: ontdekken van verschillende diersporen (½ dag of 1)
- Het ontdekken van de bomen
(bladeren/knoppen, het leven
van de bomen…) (½ dag)
- Koken met wilde planten (niet
tijdens de winter) (½ dag of 1)

Totaal aantal uren:
4 x ½ dag (verblijf van 3 dagen)
5 x ½ dag (verblijf van 4 dagen)
7 x ½ dag (verblijf van 5 dagen)

- Het eekhoorntje: verhaal, spel
en knutselatelier rondom het
thema van het eekhoorntje (½
dag)
- Museumbezoek Fania (1 dag)
- Huifkar: bezoek de Hoge Venen en haar verschillende land
schappen
(bossen,
venen,
heide…) op een andere manier (april tot oktober): met een
huifkar – Zonder begeleidpersoon (½ dag)

Bijkomende informaties:

Bepaalde aktiviteiten kunnen
als immersieprogramma gereserveerd worden in het frans of
in het duits.

Duur van het verblijf (MS):
3 dagen: 101,22€
4 dagen: 135,09€
5 dagen: 179€

DE AVONTURIERS

E

en natuurontdekkingsprogramma in de Hoge Venen.

Doelstellingen:

Basisprogramma:

- 5-zintuigenspel (½ dag)

Plaats:
Ovifat

-

-

-

Schoolniveau:

Voor de leerlingen van
het 5. en 6. Leerjaar en
va het 1. tot 2. leerjaar.

Animatie:

Vzw Natuurpark Hoge
Venen-Eifel

-

-

rzoekmateriaal (vergrootglas,
verrekijker, dendrometer…)
en determinatietabellen, de
leerlingen bestuderen de fauna en flora in de Hoge Venen
(½ dag of 1).
Het ontdekken van de bomen
(bladeren/knoppen, het leven
van de bomen…) (½ dag)
Koken met wilde planten (niet
tijdens de winter) (½ dag of 1)
Museumbezoek Fania (½ dag)
Museumbezoek
Fania
+
bergstep – Vanaf 4. leerjaar:
supplement 10€, per leerling (1
dag)
Huifkar: bezoek de Hoge Venen en haar verschillende

Totaal aantal uren:
4 x ½ dag (verblijf van 3 dagen)
5 x ½ dag (verblijf van 4 dagen)
7 x ½ dag (verblijf van 5 dagen)

landschappen (bossen, venen,
heid,…) op een andere manier
(april tot oktober): met een
huifkar – Zonder begeleidpersoon (½ dag)
- Tocht met een bergstep of mountainbike (prijs op aanvraag).
- Langlaufen in de Hoge Venen: alleen in de winter bij voldoende sneeuw – Supplement
1€ per leerling (huur van al het
nodige materiaal – Zonder gids).

NATUUR

- Interesse opwekken voor de
natuur en het milieu in het Natuurpark Hoge Venen-Eifel.
- Ontdekken van de verschillende
landschappen
van de Hoge Venen: heide,
bossen, venen, rivieren, typische dorpjes…
- Diverse benaderingen zowel
zintuigelijk, speels, leerrijk en
werken in groep.

- Het water ontdekken – (½ dag of 1
dag)
Veentocht: ontdekkingstocht
in de venen (+ een kort bezoek aan het museum Fania
in het Natuurparkcentrum
Botrange) (1 dag)
Klimaat en meteo: ontdekken
van het veenklimaat en de verschillende instrumenten van
het weerstation (½ dag)
Diersporen: ontdekken van
verschillende diersporen (½
dag of 1)
Orientatie: leren werken met
kaart en kompas (½ dag)
Natuurleerpad: met onde-

Bijkomende informaties::

Bepaalde aktiviteiten kunnen
als immersieprogramma gereserveerd worden in het frans of
in het duits.

Duur van het verblijf (MS):
3 dagen: 101,22€
4 dagen: 135,09€
5 dagen: 179€
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NATUUR EN PATRIMONIUM

W
GESCHIEDENIS

e dompelen ons onder in het leven van onze voorouders, een
kasteel gehuld in legendes, grotten… Volop activiteiten, ontdekkingen en zuivere lucht voor alle weetgierige kinderen! In het
Archeopark van Malagne vinden we 7 hectaren aan natuur, akkerbouw, bossen en tuinen om de natuur te ontdekken en van dichtbij
te bestuderen.

Basisprogramma:

- Kennismaken met de paarden,
runderen, schapen, geiten, kippen en ganzen… evenals met
de ezel Marius. De producten
van de boerderij ontdekken.
- Kennismaking met het archeologisch erfgoed van het park (je
bent voor een dag archeoloog!),

Plaats:

Rochefort

14

Schoolniveau:

Kleuterschool,
lagere school en
secundair
onderwijs

bezoek aan de opgravingen van
de overblijfselen van een van de
grootste villa’s van Noord-Gallië.
Activiteit aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
- Experimentele archeologie: zelf
een brood bakken op de manier
van de Gallo-Romeinen; kennismaken met de technieken van

Animatie:

De gite van
Rochefort
en zijn partners

onze voorouders in de praktijk
(in de landbouw, metaalbewerking, architectuur…).
- Ambachten: kennismaking met
het pottenbakken, manden
vlechten, touwslagerij.
- Bezoek aan de ruïnes van het
Gravenkasteel van Rochefort:
ontdekking van de ruïnes van
het grootste kasteel van Famenne.
- Legende van de put en deelname aan een groot historisch
spoorzoekspel.

Totaal aantal uren:
ongeveer 18 uren,
afhankelijk van
het gekozen
programma

- Bezoek aan de grot van Lorette-Rochefort: ontdekking van
een van de mooiste grotten van
de streek, onlangs gerenoveerd
en van nieuwe uitrusting voorzien.
- Wandeling met een natuurgids.

Duur van het verblijf (MS):

Kleuter
3 d.: 86,03€
4 d.: 117,62€
5 d.: 145,65€

Lager
3 d.: 100,07€
4 d.: 134,34€
5 d.: 170,05€

Secundair
3 d.: 100,07€
4 d.: 134,34€
5 d.: 170,05€

TERUG NAAR HET VERLEDEN

I

n het hart van de Venen en de Calestienne ontdekken de leerlingen aan de hand van ons programma
op speelse en actieve wijze de natuur en het historisch patrimonium van de streek.

Doelstellingen:

Plaats:

Brûly-de-Pesche*

Module 1: Bezoek aan de
bunker van Hitler in Brûly-dePesche, vlakbij de gite. Tijdens
de
Tweede
Wereldoorlog
leidde Hitler vanuit de ‘wolvenravijn’, zoals hij deze plek
zelf noemde, de invasie van
Frankrijk. Bezoek aan het park,
de bunker en de bijgebouwen
(tentoonstelling,
maquettes,
wapens, geluidseffecten, interactieve schermen)… Gids +
pedagogisch schriftje voor elke
leerling inbegrepen.
Module 2: Daguitstap naar de Espace Arthur Masson in Treignes
(transport van de gite tot Treignes

Schoolniveau:

Lager en secundair
onderwijs

en warme maaltijd in de cafetaria
‘Chez Toine’ inbegrepen)
- School van vroeger. Beleef
een lesuurtje zoals in 1932:
in een decor zoals toen, compleet met roede en ezelsmuts
voor de stoute leerlingen.
- Wandeling in de Ardennen
in de tijd van Arthur Masson.
Ontdekking van het leven in
een Ardens dorpje zoals het
was in de periode 1930-1960.
Via een geanimeerd indoorparcours maken uw leerlingen
een reis door de tijd.
- Animatie naar keuze (initiatie
Waals, ontdekking van speelgoed van vroeger, de school

Animatie:

Espace Arthur Masson
Bunker van Hitler.

in tijden van oorlog…).
- Didactische en ludieke wandeling in Treignes.

Module 3: Wandeling en ontdekking van Brûly-de-Pesche
en omgeving.
- Bewegwijzerde wandelingen
naar keuze vanaf de bunker:
C010 Wandeling van het Bois
de Gonrieux (blauwe pijlen –
5,9km) / C012 Wandeling van
Bas-Brûly (gele pijlen – 3,0km).
Activiteit begeleid door de
leerkracht.

GESCHIEDENIS

- Op concrete en dynamische
wijze kennismaken met het leven van vroeger (20ste eeuw).
- De natuur en de landschappen van de Venen en de Calestienne ontdekken.
- Zich bewust worden van het
belang van de sporen uit het
verleden.
- Het in stand houden van de
herinnering: kritisch nadenken over het leven van gisteren en vandaag, over oorlog,
vrede… en het ontwikkelen
van burgerzin.

Standaardprogramma’s:

Op aanvraag: bezoek aan de
Neptunusgrotten in Petigny
(mits betaling van supplement)

Duur van het verblijf (MS):
Lager en secundair
3 dagen: 100,42€

*Behalve de in het programma voorziene activiteiten, staan de leerkrachten zelf in voor het verblijf met de leerlingen. De gite heeft geen team ter plaatse. De maaltijden worden geleverd door een traiteurdienst.
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ATELIER WEST-AFRIKAANSE PERCUSSIE

V

ia West-Afrikaanse muziekinstrumenten zoals de djembé of de doundoun ontdekken we dat er in
elk van ons een Muzikant schuilt en dat andere culturen een enorme bron van inspiratie kunnen zijn.
Muziek is de ideale manier om kennis te maken met een andere cultuur. De leerlingen nemen op actieve
wijze en met ongezien enthousiasme deel aan de ateliers. Kinderen zijn er dol op!

KUNST

Doelstellingen:

- De muziek en hun eigen muzikale productie zien, horen en
evalueren.
- De muziek situeren binnen
een
sociale,
functionele,
geografische en historische
context.

Standaardprogramma’s:

Module 1: Initiatie percussie
op djembé: houding, produceren van verschillende geluiden, slagtechniek. Al zingend
en spelend worden de eerste

Plaats:

Wanne, Han-surLesse, Rochefort,
Villers-Ste-Gertrude,
Ovifat, Eupen
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basisritmes aangeleerd. Eerste
Afrikaanse liederen.

Module 2: Werken met verschillende
complementaire
ritmes. Initiatie grote trom, de
motor van het ritme. Start- en
eindsignalen, pauzes, breaks.
Gezangen uit het dagelijkse leven in Burkina Faso.
Module 3: Ontwikkeling van muzikale productie en werken aan
uithouding: niet alleen sneller en
langer leren spelen, maar ook met
meer dynamiek in het arrangement, correct leren ‘opwarmen’.

Schoolniveau:

3de tot 6de leerjaar, lager
onderwijs en secundair
onderwijs

Animatie:

Jo Koreman

Module 4: Gebruik van Afrikaanse ritmes in moderne muziek. De leerlingen mogen hun
favoriete muziek kiezen en we
zoeken samen Afrikaanse ritmes
die er goed bij passen.
Module 5: We maken zelf een
kleine trom met een conservenblik en geitenhuid

Bijkomende informaties:

Supplement van € 2,50 per leerling voor het materiaal. Een halssnoer maken met handgemaakte
parels uit Burkina Faso. Supple-

Totaal aantal uren:
3 uur/module.
Aanbevolen: 3 tot 4
modules in 3 dagen

ment van € 5 per leerling voor
het materiaal. Ondersteuning ter
plaatse voor leerkrachten en/of
leerlingen. Een schriftje met liedjes, informatie over de ritmes
die werden aangeleerd tijdens
de ‘Décou-Verte’ projectklassen,
links naar mp3-bestanden of
video’s van de ritmes en liederen.

Duur van het verblijf (MS):
Lager en secundair
3 dagen: 104,52€

ARTISTIEKE BEWUSTWORDING EN ONTDEKKING VAN
DE NATUUR: EEN SCHITTERENDE COMBINATIE!
Doelstellingen:

Standaardprogramma’s:

L’Atelier Amadeo: “Op zijn
reizen rond de wereld hoorde
de oude reiziger Amadeo
buitengewone klanken. Terug
in zijn atelier zocht hij hout, metaal, touw en huiden bij elkaar
en begon hij vreemde instru-

Plaats:

Wanne,
Ovifat,
Han-surLesse

Schoolniveau:
kleuter en lager
onderwijs

Mumobox: In Mumobox ontdekken de kinderen een universum van vormen, woorden,
geluiden en materialen. De
installatie vormt een magisch,
wonderbaarlijk terrein vol avontuur waar verhalen ontstaan die
samen worden bedacht.
Enkele ateliers:
- Thematisch creatief atelier.
Een plaats waar ideeën vorm
krijgen om het verhaal dat in
het instrumentarium werd be-

Animatie:
MuMo

-

-

-

-

dacht verder uit te werken en
uit te voeren.
De ‘Kit Nature’. Een rugzak
vol verklarende fiches en materiaal om de natuur te ontdekken via de vijf zintuigen.
Er is keuze uit een tiental verschillende activiteiten.
Le Faix du Diable (Duivelslast).
Grote wandeling tot aan de
voet van deze legendarische
rots. Schoenenspel, ganzenbord. Vrije creatie, thematisch.
Een woning bouwen voor een
‘bosbewoner’, zoals een mier,
een eekhoorn of een kabouter.
De bosbessenoorlog. Een
rollenspel waarbij een mysterieuze Ardense legende tot
leven wordt gewekt.
Natuurwandeling.
Thema-

Totaal aantal uren:

1 module: 1u30
Verblijf van 3 dagen: 10 modules
Verblijf van 4 dagen: 15 modules
Verblijf van 5 dagen: 20 modules

tische wandeling waarbij de
omgeving van het kasteel
wordt verkend.
- Verkenning van het dorp. Wandelzoektocht waarbij vragen
moeten worden beantwoord
over de belangrijkste plaatsen
in het dorp.
- Museum van Wanne.

KUNST

- Onze jongeren een persoonlijk avontuur laten beleven in
de wereld van de kunst.
- Samenwerken met kunstenaars binnen een proces van
creatie en ontdekking van de
natuur.
- Samenhorigheid en behulpzaamheid stimuleren aan de
hand van een collectieve productie.

menten te knutselen waarin
hij de verschillende klanken
verstopte die hij op zijn reizen
had bijeengesprokkeld. Eventjes erop spelen om de klanken te bevrijden en je bent zo
vertrokken voor een reis naar
denkbeeldige landen.”

Duur van het verblijf (MS):

Kleuter:
3 dagen: 143,08€
4 dagen: 184,97€
5 dagen: 228,10€

Lager:
3 dagen: 155,12€
4 dagen: 202,19€
5 dagen: 250,50€

Prijs op basis van een groep van 30 p. en 1 animator.
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INTO THE WILD

E

en verblijf waarbij uw leerlingen de natuur verkennen, en alles wat ze ons te bieden heeft! Tijdens
de ‘Décou-Verte’ projectklassen maken we kennis met verschillende ecosystemen, dieren en
landschappen.

NATUUR

Doelstellingen:

- De natuur verkennen aan de
hand van technische, maar
speelse methodes.
- Experimenteren met nieuwe
methodes en technieken.
- Ontdekking van alles wat leeft,
tot het kleinste wezen.

Standaardprogramma’s:

Een weekprogramma bij wijze
van voorbeeld:
Module 1: Habitats: Excursie naar
het ‘Pays des Canyons’ (NIEUW)
Verkenning van kalkomgevingen
en andere habitats. Afhankelijk
van de gekozen gite kan dit pro-

Plaats:

Han-Sur-Lesse, Wanne,
Villers-Sainte-Gertrude,
Rochefort, Brûly-dePesche*, Hastière*
18

gramma vervangen worden door
een daguitstap in de Hoge Venen.
Module 2: Wildcraft: overlevingstechnieken, vuur maken, een
schuilplaats bouwen, koken, ...

Module 3: Oriëntatie: excursie in
de natuur met kaart en kompas +
schattenjacht

Module 4: Fauna: speuren naar
wilde dieren
Module 5: Challenge: parcours
met uitdagingen met betrekking tot alles wat tijdens de week
werd aangeleerd.
Het programma kan naar wens worden aangepast door sommige modules te vervangen door andere.

Schoolniveau:
Lager
en secundair
onderwijs

Animatie:

Gidsenbureau

-

Initiatie vrij klimmen.
Initiatie klimmen met klimmateriaal
Module insecten (zie hieronder)
Module wildcraft (zie hieronder)

Andere mogelijkheden:
Themaweek insecten
Module 1: insecten (algemeen)
Module 2: (veld)sprinkhanen
Module 3: insecten en overleven
Module 4: dagvlinders
Module 5: afbrekende organismen

Themaweek wildcraft
Module 1: zich oriënteren in de
natuur.
Module 2: vuur maken en een
kamp bouwen
Module 3: drinkbaar water, eet-

Totaal aantal uren:
12 uur voor 3 dagen
18 uur voor 4 dagen
24 uur voor 5 dagen

bare planten en insecten
Module 4: wilde keuken
Module 5: speuren naar wilde
dieren

Bijkomende informaties:

Pedagogische
ondersteuning
verkrijgbaar op aanvraag. Afhankelijk van het verblijf, kunnen er
bijkomende kosten worden aangerekend voor materiaal dat werd
vervaardigd en/of uitgedeeld.
Immersion possible en français!

Duur van het verblijf (MS):
Lager en secundair
3 dagen: 94,62€
4 dagen: 131,79€
5 dagen: 172,40€

*U verblijft in de gite van Brûly of Hastière. U bent er volledig zelfstandig (er is geen team ter plaatse). Maaltijden worden geleverd door een traiteur.

DE WERELD VAN DE INSECTEN
Doelstellingen:

Standaardprogramma’s:

- Algemene inleiding tot de wereld van de insecten: insecten
van de 8 orders in hun natuurlijke omgeving herkennen en
materiaal van een entomoloog gebruiken.
- De dagvlinders: de verschillende soorten herkennen,
waarom ze verdwijnen en

Plaats:

Villers-Sainte-Gertrude,
Rochefort, Han-sur-Lesse,
Wanne, Eupen

Schoolniveau:

lager en secundair
onderwijs

Animatie:

Gidsenbureau

-

-

-

-

Totaal aantal uren:
1 module = 3 uren
3 dagen: 4 modules
4 dagen: 6 Modules
5 dagen: 8 Modules

ter en lucht).
- Mieren: kleine wezen met een
fascinerende organisatie en
toewijding aan het werk.
- Activiteit ‘s nachts: (secondair)
nachtelijke insecten aantrekken en studeren.

Bijkomende informaties:

Groep van 15 tot 20 studenten
maximum.
Voor een week uitsluitend over
de insecten, max. 40 lln
Voor een week over insecten
maar ook andere thema’s: het
aantal deelnemers kan groter
zijn.
Periode: april-september
Insectenhuisjes: extra kosten
van 3 tot 5 € p.p.
Ook mogelijk in het Engels

WETENSCHAP

- Op ontdekking van het leven
en het oneindig klein.
- Acties ondernemen om insecten in de tuin of op school te
beschermen en aan te trekken.
- Bewustmaking van de essentiële rol van de insecten voor
het evenwicht van het ecosysteem.

hoe kunnen we deze situatie
oplossen.
De reducenten: op ontdekking van de insecten die in de
bodem of de dode hout leven
en hun rol als recyclers.
Bestuivende insecten: bestudering en observatie van deze insecten en van de aanpassing van
de planten aan de bestuiving.
Bouwen van huisjes voor insecten
Een gastvrije tuin voor insecten: tips en trucs om de
tuin aantrekkelijker voor insecten te maken.
Aquatische insecten: bestudering van deze insecten, indicatoren van de waterkwaliteit.
Odonata (libellen, ...): op
ontdekking van deze roofinsecten en van hun habitat (wa-

Duur van het verblijf (MS):
Lager en secundair
3 dagen: 94,62€
4 dagen: 131,79€
5 dagen: 172,40€

Animatie op prijs van een groep van 20 p.
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PALEO-EXPERIENCE

I
GESCHIEDENIS

n de voetsporen van onze voorouders! Beleef het verleden met
een initiatie aan de levensstijl van de vroege mens met excursies
in de wilde natuur en ludieke activiteiten. Zoals de prehistorische
mens, vuurmaken, jagen, vissen, eetbare planten herkennen,
touwen vlechten en gereedschappen maken zullen onze dagelijkse
activiteiten zijn.

Doelstellingen:

- Prehistorie op een leuke en
leerrijke manier beleven.
- Nieuwe technieken en levensstijl ervaren (koken, overlevingstechnieken, etc.)
- Bewustmaking over het belang
van de archeologie in ons huidige leven.

Plaats:

VillersSainteGertrude
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Basisprogramma:

- Paleo-migration: zich oriënteren
in de natuur en obstakels van
de natuur overwinnen, zoals de
prehistorische mens gedurende
de migratie
- Paleo-camp: kamp bouwen voor
een prehistorische stam.
- Paleo-vuur: vuurmaken volgens

Schoolniveau:

lager en secundair
onderwijs

Animatie:

Gidsenbureau

Duur van het verblijf:
3, 4 of 5 dagen

prehistorische technieken.
- Paleo-oven: bakoven bouwen en
paleolitische pasteitjes bakken.
- Paleo-jacht: opleiding van jonge
prehistorische jagers, in het
spoor van wilde dieren.
- Paleo-koken: eetbare planten
herkennen en koken.
- Paleo-touwen: touwen vlechten
om te bouwen.
- Paleo-jacht: een drijfmiddel, een
boog en pijlen maken.
- Paleo-cultuur: schilderen en tekenen zoals de prehistorische mens

Totaal aantal uren:
1 module = 3 uren
3 dagen: 4 modules
4 dagen: 6 Modules
5 dagen: 8 Modules

- Paleo-muziek: muziekinstrumenten maken.

Bijkomende informaties:

Extra-koste voor bepaalde activiteiten:
- 3€/p.p. voor paleo-oven,
paleo-koken, paleo-touwen
en paleo-cultuur
- 5€/p.p.:
paleo-jacht
en
paleo-muziek
Periode: april-september
Ook mogelijk in het Engels.

Duur van het verblijf (MS):
Lager en secundair
3 dagen: 94,62€
4 dagen: 131,79€
5 dagen: 172,40€

NATUUR EN WETENSCHAP TE TERNELL

W

etenschappers voor een dag … Uw leerlingen ontdekken niet alleen het fascinerende natuurdomein van de Hoge Venen, maar ook alles over water, energie, magnetisme, klimaat, licht, kleuren, zintuigen, illusie, …. Ze zullen het leuk vinden!

Doelstellingen:

Basisprogramma:

Programma samen te stellen uit
de volgende modules:

Plaats:
Eupen

- Module 1: Zoektocht rond het
thema water in de stad Eupen
(zoeken naar watertappunten
en hun industrieel gebruik)
- Module 2: Het bos aan de
voet van de gite: ludieke spelletjes rond zintuigen (wandeling waarbij het ecosysteem
van een bos wordt verkend).
- Module 3: Begeleid bezoek
aan de Hoge Venen (Excursie in
de Hoge Venen, picknick in de
natuur van april tot oktober).
- Module 4: Lucht en water (experimenteren en knutselen).
- Module 5: Energie en magnetisme (experimenteren).

Schoolniveau:

lager en secundair
onderwijs

Animatie:

Natuurcentrum
“Haus Ternell”
CRIE d’Eupen

- Module 6: Licht en kleuren
(experimenteren).
- Module 7: Zintuigen en illusies
(experimenteren en spelen).
- Module 8: Langs smokkelpaden. (zoektocht in het woud
van Eupen).
- Module 9: Wetenschappen en
de Hoge Venen. (experimenteren met turf, water, veenmos, rotsen).
- Module 10: Weer en klimaat.
(Experimenteren en knutselen).
- Module 11: Actieve consumenten (pedagogische koffer,
spelletjes, knutselen).

Totaal aantal uren:
3 dagen: 4 modules van
3u of 2 modules van 3u
en een bezoek aan de
Hoge Venen van 5u

Bijkomende informaties:

Het team van animatoren
van het Centre Nature Ternell zal dan een programma
samenstellen in functie van de
beschikbaarheid van het animatiemateriaal en de animatoren
en in functie van de gewenste
taal. Het Centre Nature Ternell
behoudt zich het recht voor zelf
een interactief en interessant
programma samen te stellen indien de school te laat zijn voorkeur meedeelt. Opgelet: houd
bij de keuze van de modules
rekening met het aanbevolen
onderwijsniveau!

NATUUR

- Jongeren sensibiliseren over
de natuur, het milieu en de natuurlijke rijkdommen.
- Respectvol leren omgaan met
de natuur en het milieu.
- Streven naar gediversifieerd
en waardevol wetenschappelijk onderzoek aan de hand van
proeven en waarnemingen,
in team en met respect voor
elkaar. Metingen uitvoeren, ze
begrijpen en analyseren.

Duur van het verblijf (MS):
Lager en secundair:
3 dagen: 91,32€
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DE WERELD VAN DE KLEINTJES

E

NATUUR

en verblijf speciaal ontworpen voor de allerkleinste leerlingen,
ten einde het contact met uw leerlingen te intensiveren en hen er
toe brengen de natuur die hen omringt te waarderen. Door verwondering, de zintuigen en de verbeelding te laten spreken, zullen de
kinderen zich bewust worden van hun omgeving.

het bos (3 u) Ludieke wandeling
waarin men enkele vrienden van
het bos en zijn regels leert kennen.

Doelstellingen:

- Ontdek de echte wereld en de
imaginaire wereld.
- Vergroting van het bewustzijn
van kinderen voor natuur, milieu en verbeelding.
- Vergroting van het bewustzijn van het belang voor de
bescherming van de natuur en

Plaats:
Eupen
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een respectvolle omgang met
natuur en milieu.
- Het ontwaken van de zintuigen,
de verwondering en nieuwsgierigheid.

Basisprogramma:

Dag 1: Pipo en zijn vrienden van

Schoolniveau:

3de Peuterspeelzaal
- Kleuterklas, 1ste tot
4de Primair onderwijs Basisschool

Animatie:

Natuurcentrum
“Haus Ternell”
CRIE d’Eupen

Dag 2: De wereld van de bijen (3
u) Animatie: hun morfologie, hun
neven en nichtjes, hun beroepen,
hun produkten, hun vijanden.
Dag 3: De wereld van sprookjes
en legenden (3 u) Verhalenwandeling rondom de boshut en een
spel met schatzoeken.

Bijkomende informaties:

Programma

beschikbaar

Totaal aantal uren:
3 modules van 3h

voor

de animatie ‘bijen’ bestemd
voor leerkrachten aan het einde
van de activiteit. Voor alle activiteiten is het belangrijk warme
en waterdichte kledij en stevige
wandelschoenen te voorzien!
Laarzen hoeven niet! Breng warme kleding, waterdichte en goede wandelschoenen mee; laarzen
alleen dan meenemen, wanneer
wij beken gaan ontdekken en
onderzoeken. De mogelijkheid
bestaat om bepaalde animaties
te reserveren in het Duits of Frans
met tweetalige gidsen.

Duur van het verblijf (MS):

Kleuter:
3 dagen: 79,28€

Lager:
3 dagen: 91,32€

FUN GAMES

Z

in in fun en sport? Touwenparcours, discgolf, skilattenrace, funslang, ...Kortom: tal van activiteiten die zullen
zorgen voor een aangenaam verblijf!

Doelstellingen:

Programma’s:

Dag 1: Beleef een touwenparcours en een andere activiteit
naar keuze zoals rappel, monkeyklimmen of boogschieten.

Plaats:

Wanne,
Villers-Ste-Gertrude

Schoolniveau:

5de en 6de leerjaar

Dag 2: Ontdek Discgolf: Golf
maar dan met een frisbee. Na
een degelijke speluitleg en het
aanleren van enkele werptechnieken gaan de leerlingen een
uitdagend parcours aan.

Beleef de “Fun Games”: een activiteit die bestaat uit diverse opdrachten zoals een skilattenrace,
de springtapijten, de reuzebal,
de blindemansrace, funslang,
helmenrace, reuze puzzel, … De
teams nemen het tegen mekaar
op in een aantal sportieve uitdagingen en leren onderling samen
te werken. Al deze opdrachten
kunnen worden ingepast in een

Animatie:

Coo Adventure

Totaal aantal uren:
3 dagen: 16h30
animaties

oriëntatieloop.
Dag 3: Ontdek de legende van
Baron Waldeck. Gewapend met
een gps en een tablet maken
jullie een wandeling in de omgeving van Wanne. Raadsels,
Geocaching en samenwerking
zijn de sleutelwoorden van deze
activiteit.

Bijkomende informaties:

SPORTEN

- Leren samenwerken in groepsverband door het vervullen van
verschillende opdrachten, activiteiten en sportieve uitdagingen.
- Ontwikkelen van diverse waarden en normen zoals respect
voor de anderen en de natuur.
- Ontdek de natuur op een andere manier door middel van
een kaart , gps, ...

Voor dit programma geldt een
minimum aantal deelnemers van
20 personen.

Duur van het verblijf (MS):
3 dagen: 129,82€
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COO ADVENTURE

O

ntdek met je studenten het gebied rond het Wanne-huisje door sport en avontuur.

NATUUR

Doelstellingen:

- Stimuleer ontmoeting met
elkaar, samenwerking
en
teamwork
- Ontdek de natuurlijke omgeving en ontwikkel psychomotorische vaardigheden

Plaats:
Wanne
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- Jongeren bewust maken van
de natuur

Basisprogramma:

- Overlevingsmethoden
boogschieten

van het dierenpark

- Kajak (+5€)

- Mountainbike
en

- Deathride

- Schattenjacht en ontdekking

Schoolniveau:

5de en 6de leerjaar

Animatie:

Coo Adventure

Totaal aantal uren:
3 dagen: 16h30
animaties

Duur van het verblijf (MS):
3 dagen: 140,82€

ONTDEK DE MIDDELEEUWEN

W

il je de Middeleeuwen ontdekken, en dit dankzij verschillende avonturen die enkel bestemd zijn voor de
dapperste ridders, dan is dit programma voor u! Zoek naar het zwaard van Xivry en trotseer de legende
van Baron Waldeck en ontdek zo het kasteel van Wanne, zijn omgeving en de geschiedenis van de Middeleeuwen.

Leerdoelen:

Programmatype:

Dag 1: Leer zwaardvechten en boogschieten en wordt zo een echte ridder. Versla tijdens de opleiding rare wezens en heksen
en dit tijdens een wandeling in de bosrijke
omgeving van het kasteel van Wanne!

Plaats:

Wanne,
Villers-Ste-Gertrude

Schoolniveau:

5de en 6de leerjaar

Dag 2: Het Zwaard van Xivry: In de kelders
van het kasteel heeft men een mysterieuze
tafel ontdekt met daarop een bijzondere
inscriptie en in het midden ervan een
zwaard. Een oude legende zegt dat het
zwaard toebehoort aan de familie Xivry …
Ontrafel het mysterie van het zwaard en dit
door middel van verschillende
strijdlustige proeven.

omgeving en samenwerking zijn de sleutelwoorden van deze activiteit.

Bijkomende informaties:

Voor dit programma geldt een minimum
van 20 deelnemers.

Dag 3 (s’ morgens): Het toverboek van Baron Waldeck. Ontdek
de legende van Barom Waldeck
en ga gewapend met een tablet
en een gps op zoek naar het toverboek. Raadsels, geocaching,
historische ontdekkingen in de

Animatie:
Avenature

Totaal aantal uren:
3 dagen: 4 x 3u

GESCHIEDENIS

- Ontwikkel de 5 zintuigen en dit op een
ludieke manier.
- Ontwikkel je psychomotorische vaardigheden dankzij verschillende workshops
uit de Middeleeuwen
-O
 ntdek een historische periode (de Middeleeuwen)

Duur van het verblijf (MS):
3 dagen: 123,22€
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MISSION IMPOSSIBLE

W

il je een streek ontdeken, en dit dankzij verschillende missies en sportavonturen? Dan is dit programma
voor U!

SAMENLEVING

Doelstellingen:

- Leer samenwerken en dit dmv diverse en gevarieerde opdrachten
- Leer onderling communiceren
- Maak hypotheses en test deze uit.

Programmatype:

Dag 1: Namiddag: Mission impossible. De Bende van Bonalfa heeft
ergens een bom geplaatst! Het
is jullie missie om te infiltreren in
de bende om zo de bom terug te
vinden en onschadelijk te maken.
Voor elke uitdaging waarin jullie
slagen, ontvangen jullie informatie
over de plaats van de bom.
De opdrachten:
- Het project: de teams krijgen

Plaats:

Wanne,
Villers-Ste-Gertrude
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een foto van een ondergronds
doolhof. Met het ter beschikking
gestelde materiaal dienen ze het
doolhof na te maken.

- De communicatieproef: de teams
ontvangen materiaal en een walkie talkie. Het doel is om dezelfde
constructie te maken. Ze mogen
enkel communiceren met de
walkie talkie.

-
Het Web: Het team moet een
spinnenweb doorkruisen en dit
wel op een zeer speciale manier.
- Blind box: Wat zou dit zijn??

- Nitroglycerine: de deelnemers
moeten radioactief afval transporteren en dit me behulp van het ter
beschikking gestelde materiaal.

Schoolniveau:
Secundair

Animatie:
Avenature

Dag 2: Touwenparcours + MTB

Dag 3: CSI: The game
Er gebeuren de laatste tijd heel
wat overvallen in de streek. Geheim agent Benny Dom slaagt er
met zijn team niet in om de bende
op te rollen. Hierdoor is hij op zoek
naar een eliteteam dat zijn team
kan bijstaan. De teams moeten
echter Benny overtuigen van hun
kunnen en dit tijdens een examen
dat bestaat uit: moord in een hotel,
de kunstroof, de lasers, de bom,…

Bijkomende informaties:

Voor dit programma geldt een minimum van 20 deelnemers.

Totaal aantal uren:
3 dagen: 4 x 3u

Duur van het verblijf (MS):
3 dagen: 134,22€

Tarieven 2020
KLEUTER SCHOOL

Terug naar het verleden
Artiestieke bewustwording
Atelier West-Afrikaanse percussie
De avonturiers

LAGERE SCHOOL

SECUNDAIR SCHOOL

3 dagen

4 dagen

5 dagen

3 dagen

4 dagen

5 dagen

3 dagen

4 dagen

5 dagen

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

-

-

-

100,42

-

-

100,42

-

-

143,08

184,97

228,10

155,12

202,19

250,50

-

-

-

-

-

-

104,52

-

-

104,52

-

-

-

-

-

101,22

135,09

179,00

101,22

135,09

179,00

79,28

-

-

91,32

-

-

-

-

-

De wereld van insecten

-

-

-

94,62

131,79

172,40

94,62

131,79

172,40

Into the wild

-

-

-

94,62

131,79

172,40

94,62

131,79

172,40

Natuur en wetenschap te Ternel

-

-

-

91,32

-

-

91,32

-

-

86,03

117,62

145,65

100,07

134,34

170,05

100,07

134,34

170,05

Paléo-expérience

-

-

-

94,62

131,79

172,40

94,62

131,79

172,40

Zoals Robin Hood

-

-

-

101,22

135,09

179,00

-

-

-

Coo adventure

-

-

-

140,82

-

-

140,82

-

-

Fun games

-

-

-

129,82

-

-

-

-

-

Mission impossible

-

-

-

-

-

-

134,22

-

-

Uitdagingen van de Middeleeuwen

-

-

-

123,22

-

-

-

-

-

Ontluikende wetenschapper

-

-

-

-

-

-

101,22

135,09

179,00

De wereld van de kleintjes

Natuur en patrimonium

De prijzen in deze catalogus zijn (onder voorbehoud) van toepassing tot en met 31 december 2020.
De tarieven voor laag en hoog seizoen zijn beschikbaar op aanvraag op 02 209 03 00 of op pedagogie@kaleo-asbl.be.
De prijzen vermeld in dit erratum zijn de enige geldige prijzen van 01/01/20 tot 31/12/20.

27

02 209 03 00 • www.kaleo-asbl.be
Editeur responsable: Benoît César – Kaleo ASBL
Rue Van Orley 4 – 1000 Bruxelles - Imprimé sur du papier FSC

