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Mambaye Project

Al onze activiteiten worden voorgesteld en toegelicht door Moxi, onze mascotte !

Moxi is een nieuwsgierige, stoutmoedige, sportieve eekhoorn met aandacht voor zijn omgeving die 
staat te popelen om u zijn mooie streek te laten ontdekken.

Daarvoor heeft hij de beste partners en activiteiten in de streek geselecteerd om diverse 
activiteitenprojecten aan te bieden, voor elk budget, die toegankelijk zijn voor jong en oud.

Het is ook mogelijk uw eigen project op maat te maken op basis van de 
activiteitenlijst in modules van een 'dag' of 'halve dag en avond'.

Ontdek onze modules op  www.mambaye.be

Boodschap van Moxi: ter info, een vast project is voordeliger dan 
activiteiten à la carte.


De educatieve projecten



Project 'Legende en Natuur'

Ze hadden geen internet of gsm’s. Wanneer ze niet aan het front waren, wasten ze hun kleren met de hand en hakten 
brandhout... Ga met ons mee op reis in de tijd en duik in de wereld van boeren, ridders en draken !

Legende en Natuur   3 dagen

Dag 1

Dag 2 Dag 3

Aankomst met uw touringcar in Vieuxville: Domaine de Palogne

Didactische presentatie van de valkerij (afhankelijk van het weer)*

Picknick (de kinderen brengen hun picknick mee)

Burcht van Logne: bezoek & schattenjacht

Vertrek met uw touringcar naar het Domaine de Mambaye

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Maaltijd

10.45

11.00

12.00

13.30

15.30

16.30

18.30

08.00

12.00

14.00

08.00

09.30

12.00

13.30 

14.30

16.30 

18.30

Ontbijt 

Middeleeuwse animatie

Middagmaal

Vertrek te voet naar Spa (zonder gids; 
wandelroute geleverd)

Wasserijmuseum: rondleiding & animatie

Afspraak aan het Casino, toeristisch 
treintje: rondrit in Spa en terugkeer naar 
het Domaine de Mambaye 

Avondmaal

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

Middagmaal

Vertrek (terugkeer)

* behalve in oktober

  vanaf de 3de kleuterklas

met bezoek
op de

heenweg

Educatief doel

Zich een voorstelling 
maken van het 

dagelijks leven van 
vroeger.

* minimum 50 deelnemers

30,00 €



info@chateau-franchimont.be - www.chateau-franchimont.be

AVONTUUR DOORHEEN DE MIDDEL EEUWEN
Kom het beleven op een bijzondere manier

Kasteel Franchimont

Maandag

Donderdag

Dinsdag
Vrijdag

Woensdag

Aankomst met uw touringcar in Domaine de Palogne

Didactische presentatie van de valkerij (afhankelijk van het weer)*

Picknick (de kinderen brengen hun picknick mee)

Burcht van Logne: bezoek & schattenjacht

Vertrek met uw touringcar naar het Domaine de Mambaye

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Avondmaal

Ontbijt & vrije voormiddag

Middagmaal

Vertrek te voet naar Spa (zonder gids; wandelroute geleverd)

Wasserijmuseum: rondleiding & animatie

Afspraak aan het Casino, toeristisch treintje: rondrit in Spa 
& terugkeer naar het Domaine de Mambaye 

Avondmaal

10.45

11.00

12.00

13.30

15.30

16.30

18.30

08.00

12.00

13.30

14.30

16.30 

18.30

08.00

10.00

10.30

12.00 

13.00 

16.30

08.00

12.00

14.00

18.30

19.30

08.00

12.00

14.00

18.30

Ontbijt & vrije voormiddag

Middagmaal

Middeleeuwse animatie

Avondmaal

Avond 'volksverhalen en legenden': 1 uur animatie

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

Middagmaal

Vertrek (terugkeer)

Avondmaal

Ontbijt & picknick klaarmaken

Vertrek per TEC-bus naar Bérinzenne met gids(en)

Actief bezoek aan het Bosmuseum van Bérinzenne

Picknick in het cafetaria van Bérinzenne (1 drankje voorzien ter 
plaatse)

Actieve ontdekking van de Venen & terugkeer te voet naar 
het Domaine de Mambaye (optie voor kleuterklassen: terugkeer per 
TEC-bus: + € 3,50/leerling)

Aankomst in het Domaine de Mambaye 

* behalve in oktober

Legende et Natuur   5 dagen (formule nr. 1)   vanaf de 3de kleuterklas
met bezoek

op de
heenweg

* minimum 50 deelnemers

- 12 jaar + 12 jaar53,00 € 54,50 €



info@chateau-franchimont.be - www.chateau-franchimont.be

AVONTUUR DOORHEEN DE MIDDEL EEUWEN
Kom het beleven op een bijzondere manier

Kasteel Franchimont

De was doen zoals… 
onze overgrootmoeders !

Wasserijmuseum
rue Hanster 10 - 4900 Spa

Ontdek hoe de vrouwen (en soms 
de mannen) 
de was deden in de Oudheid en 
de Middeleeuwen 
en zie hoe de eerste 
wasmachines werkten.

Het bezoek van dit eigenaardige 
museum 
zal U verrassen !

De kinderen zullen de was 
kunnen doen zoals één eeuw 
geleden.
Ze zullen een wasbord  met 
Marseillezeep kunnen gebruiken. 

Ze zullen stampers en een 
wasmachine met roerstaven 
kunnen proberen en  ze zullen 
het linnen op de wasplaats 
kloppen.

Wasserijmuseum
rue Hanster 10 - 4900 Spa
Elke dag van 9 tot 18u.
tel : 087 77 14 18 ou 
0495 27 46 71
paul.jehin@skynet.be
Toegangsprijs voor kinderen 
onder 12 jaar : 1 € - jongeren : 2 €

Maandag

Donderdag

Dinsdag

Vrijdag

Mercredi

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Middagmaal

Wandeling aan de bron van Geronstère 
(zonder gids; met kaart) of schattenjacht 
(vanaf het 2e leerjaar)

Avondmaal Ontbijt & picknick klaarmaken

Vertrek per TEC-bus naar Bérinzenne met 
gids(en)

Actief bezoek aan het Bosmuseum van 
Bérinzenne

Picknick in het cafetaria van Bérinzenne (1 
drankje voorzien ter plaatse)

Actieve ontdekking van de Venen & 
terugkeer te voet naar het Domaine  de 
Mambaye (optie voor kleuterklassen: terugkeer 
per TEC-bus: + € 3,50/leerling)

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Avondmaal

11.00

12.00

14.00 

18.30 08.00

10.00 

10.30 

12.00 

13.00 

16.30

18.30

08.00

12.00

13.30

14.30

16.30 

18.30

08.00

09.30

12.00

13.30

14.00

17.00 

17.30

18.30

19.30

08.00

12.00

14.00

Ontbijt 

Middeleeuwse animatie

Middagmaal

Vertrek per TEC-bus naar Franchimont (Theux)

Kasteel van Franchimont: bezoek & animatie

Terugkeer per TEC-bus naar het Domaine de 
Mambaye

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Avondmaal

Avond 'volksverhalen en legenden': 1 uur 
animatie

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

Middagmaal

Vertrek (terugkeer)Ontbijt  & vrije voormiddag

Middagmaal

Vertrek te voet naar Spa (zonder gids; 
wandelroute geleverd)

Wasserijmuseum: rondleiding & animatie

Toeristisch treintje: rondrit in Spa & 
terugkeer naar het Domaine de Mambaye 

Avondmaal

Legende et Natuur   5 dagen (formule nr. 1)   vanaf de 3de kleuterklas - 12 jaar + 12 jaar


57,00 €55,50 €



© Forestia

Dag 1
Aankomst met uw touringcar in het dierenpark Forestia in La Reid: vrij bezoek aan het park

Picknick ter plaatse (de kinderen nemen hun picknick mee)

Vertrek met uw touringcar naar Spa

Aankomst op het Domaine de Mambaye

Avondmaal

11.00

12.00

15.30

16.00

18.30

met bezoeken
op de heen- 
en terugweg

Educatief doel

Ontdekking van de 
bezienswaardigheden 

van de Belgische 
Ardennen.



Project 'Ardennen'

Ontdek de lokale rijkdom en bewoners via diverse activiteiten en bezoeken in de streek van Spa!

Ardennen   3 dagen   vanaf de 3de kleuterklas - 12 jaar 

 

+ 12 jaar40,50 € 44,00 €



Dag 2 Dag 3
08.00

10.00

10.30

12.00 

13.00 

17.00

18.30

Ontbijt & picknick klaarmaken 

Vertrek per TEC-bus naar Bérinzenne met gids(en)

Actief bezoek aan het Bosmuseum van Bérinzenne

Picknick in de cafetaria van Bérinzenne (1 drankje voorzien 
ter plaatse)

Actieve ontdekking van de Venen & terugkeer te voet naar 
het Domaine de Mambaye (optie voor kleuterklassen: terugkeer 
per TEC-bus: + € 3,50/leerling)

Aankomst in het Domaine de Mambaye 

Avondmaal

Keuze 1 Keuze 2

Voorzie warme kleding 
voor het bezoek aan de Grot

08.00 Ontbijt, picknick klaarmaken, 
opruimen & koffers pakken

Ontbijt, picknick klaarmaken, 
opruimen & koffers pakken

11.00 Vertrek met uw touringcar 
naar Comblain

Vertrek met uw touringcar 
naar het Aquarium in Luik

12.00 Picknick ter plaatse Picknick ter plaatse

13.00 Grotte de l’Abîme (Grot van 
de Afgrond): didactische 
rondleiding

De vissen van onze 
rivieren: bezoek met 
animatie

15.00 Vertrek (terugkeer) Vertrek (terugkeer)



U vindt alle data van de rondleidingen op onze 
website. U kan ook een privébezoek reserveren (20 
pers. max./gids).

MEER INFORMATIE ?
www.spa-francorchamps.be 
of Sylvain Kerten : 
sylvain.kerten@spa-francorchamps.be

Ontdek de geschiedenis en de coulissen van het 
Circuit tijdens onze rondleidingen. Op het programma : 
de Race control, de perszaal, de mythische Raidillon, 
om te eindigen met een passage op het podium, waar de 
grootste kampioenen hebben gestaan. 

En waarom geen lange wandeling ? Langs de 
piste kan je natuurlijk de bolides bewonderen. Het 
achtergrondgeluid van brullende motoren verandert in 
geritsel wanneer u zich op de paden in het bos begeeft, 
aan de binnenkant van het 7 km lange traject. 

BEZOEK ONS OP HET CIRCUIT 
VAN SPA-FRANCORCHAMPS VOOR 
EEN UITZONDERLIJKE DAG IN HET HART 
VAN DE BELGISCHE ARDENNEN.

Volg ons @circuitspa

Volg ons @circuit_spa_francorchamps

186498•SF ANNONCE VISITE 99x210mm.indd   2 4/04/18   13:34

Maandag
Aankomst met uw touringcar 
op het Domaine de Mambaye

Middagmaal

Schattenjacht (zonder gids, 
materiaal wordt geleverd)

Avondmaal

11.00 

12.00

14.00 

18.30

Dinsdag
Ontbijt & picknick klaarmaken

Vertrek per TEC-bus naar 
Bérinzenne met gids(en)

Actieve ontdekking van de Venen

Picknick in de cafetaria van 
Bérinzenne (1 drankje voorzien ter 
plaatse)

Actieve terugkeer te voet met 
de gidsen naar het Domaine de 
Mambaye (bronnen, beek ...)

Aankomst op het Domaine de 
Mambaye (optie Rondleiding in het 
Bosmuseum van Bérinzenne. Toeslag: 
+ € 3,00/leerling (lager onderwijs)/ + €
4,00/leerling (middelbaar onderwijs))

Avondmaal

08.00

10.00 

10.30

13.00 

14.00 

16.30 

18.30

Woensdag
Ontbijt & vrije voormiddag

Middagmaal

08.00

12.00

Donderdag
Ontbijt

Ludieke en zintuiglijke benadering 
van de natuur: 2u30 animatie

Middagmaal

Laser Tag OF  Bosfietsen (1u30 
activiteit / 1 activiteit naar keuze)

Avondmaal

08.00

09.30

12.00

13.30 

18.30

Vrijdag
Ontbijt, picknick klaarmaken, 
opruimen & koffers pakken

Vertrek met uw touringcar naar 
Comblain

Picknick ter plaatse

Grotte de l’Abîme (Grot van de 
Afgrond): 2u didactische rondleiding

Vertrek (terugkeer)

08.00

11.00 

12.00

13.00 

15.00

13.30

14.15 

15.45 

18.30

Vertrek te voet naar 
Spa (zonder gids)

Wasserijmuseum: 1u30 
rondleiding & animatie

Terugkeer te voet naar het 
Domaine de Mambaye (optie: 
terugkeer per toeristisch treintje naar het 
Domaine de Mambaye (afspraak aan het 
Casino)Toeslag: + € 3,50/leerling (min. 
20 betalende personen)) 

Avondmaal

met bezoek
op de

terugweg

  5 dagen (formule nr. 1)   vanaf de 3de leerjaarArdennen - 12 jaar + 12 jaar



48,50 €
47,00 €



Maandag
Aankomst met uw touringcar op het Domaine de Mambaye

Middagmaal

Schattenjacht (zonder gids, materiaal wordt geleverd)

Avondmaal

11.00

12.00

14.00

18.30

Dinsdag
Ontbijt & picknick klaarmaken

Vertrek per TEC-bus naar Bérinzenne met gids(en) 

Actieve ontdekking van de Venen

Picknick in de cafetaria van Bérinzenne  (1  drankje voorzien 
ter plaatse)

Actieve terugkeer te voet met de gidsen naar het Domaine 
de Mambaye (bronnen, beek ...)

Aankomst op het Domaine de Mambaye. Optie: Rondleiding 
in het Bosmuseum van Bérinzenne. Toeslag: + € 3,00/leerling (lager 
onderwijs)/ + € 4,00 /leerling (middelbaar onderwijs)

Avondmaal

08.00

10.00

10.30

13.00 

14.00 

16.30 

18.30

Woensdag
Ontbijt & vrije voormiddag

Middagmaal

Vertrek te voet naar Spa (zonder gids)

08.00

12.00

13.30 

Donderdag
Ontbijt

Ludieke en zintuiglijke benadering van de natuur:   2u30 
animatie 

Middagmaal

Laser Tag  OF  Bosfietsen  (1u30  activiteit / 1 activiteit naar 
keuze)

Avondmaal

08.00

09.30 

12.00

13.30 

18.30

Vrijdag
Ontbijt, picknick klaarmaken, opruimen & koffers pakken

Vertrek met uw touringcar naar het Aquarium in Luik

De vissen van onze rivieren: bezoek met animatie 

Picknick ter plaatse

Vertrek met uw touringcar (terugkeer)

08.00

10.15

11.30

13.00

14.00

Eaudyssée de Spa: bezoek aan Spa Monopole

Terugkeer te voet naar het Domaine de Mambaye 
(optie: terugkeer per toeristisch treintje naar het 
Domaine de Mambaye. Toeslag: + € 3,50/leerling (min. 
20 betalende personen)

Avondmaal

14.00

15.30 

18.30

  5 dagen (formule nr. 2)   vanaf de 3de leerjaarArdennen - 12 jaar + 12 jaar
met bezoek

op de
terugweg 49,00 € 52,00 €



© Forestia
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Royal Cercle Equestre de Spa
Ecole supérieur d’équitation, 

agréée par la Ligue Equestre Wallonie-Bruxelles

Tel. : 087/37.65.59 Rue Jehoster, 51
Fax : 087/37.69.89 4910   LA REID

E-mail : cespa@skynet.be
www.cespa.be

Lessen Paardrijden
- beginnelingen
- gevorderden
- privéles
- groepsles
- FR, NL, EN, ES

Paardrijkampen 
- pony’s en paarden
- intern of extern
- van beginneling tot gevorderde
- FR, NL, EN, ES
- warme maaltijden
- vanaf 4 jaar (ponygewenning)

- hogere rijschool erkend door LEWB

Trektochten
- voor beginnelingen
- voor bevorderden

Pensionstallen voor 
pony’s en paarden

- volpension
- halfpension

Organisatie van evenementen
- verjaardagsfeesten
- initiatie voor groepen

Organisatie wedstrijden
- dressuur
- springen
- eventing

IN EEN GROENE OMGEVING
alle schoolvakanties

Project 'Puur Natuur'

Verkenning van de omliggende natuur...

Dag 1
Aankomst met uw touringcar op het Domaine de 
Mambaye

Middagmaal

Ludieke en zintuiglijke benadering van de natuur: 
2u30 animatie

Avondmaal

11.00 

12.00

14.00 

18.30

Dag 2
Ontbijt

Verhalen (animatie door een verhalenverteller)

Middagmaal

Vertrek per TEC-bus naar Forestia

Vrij bezoek aan het dierenpark

Terugkeer per TEC-bus naar het Domaine de Mambaye

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Avondmaal

08.00

09.30

12.00

13.30

14.00

15.30

16.00

18.30

Dag 3
Ontbijt, opruimen 
& koffers pakken

Middagmaal

Vertrek (terugkeer)  

08.00 

12.00

13.30

  vanaf de 3de kleuterklasPuur natuur   3 dagen (formule nr. 1)
Educatief doel

Een kritische kijk op 
bosbeheermethoden, 

identificatie van de 
flora en fauna.

- 12 jaar + 12 jaar37,00 € 39,50 €



HET PREHISTORISCH 

 AVENTURENPARK

L U I K
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Dag 1
Aankomst op het Domaine de Mambaye

Middagmaal

Ludieke en zintuiglijke benadering van de natuur: 
2u30 animatie

Avondmaal

11.30

12.00

14.00 

18.30

Dag 2
Ontbijt

Verhalen (animatie door een verhalenverteller)

Middagmaal

Vertrek per TEC-bus naar Stoumont naar de pedagogische 
boerderij "le Fagotin"

Pedagogische boerderij  "le  Fagotin"  (activiteit naargelang 
de leeftijd:  5-8 jaar: boter maken + ezelswandeling / + 8 jaar: 
kennismaking met pony's + ponyspeurtocht)

Terugkeer per TEC-bus naar het Domaine de Mambaye

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Avondmaal

08.00

10.00

12.00

13.30 

14.00

17.00

17.30

18.30

Dag 3
Ontbijt, opruimen & koffers pakken

Middagmaal

Vertrek (terugkeer)  

08.00

12.00

13.30

  vanaf de 3de kleuterklas

Le Fagotin zal contact 
met u opnemen om uw 

dag op de boerderij aan 
te passen aan uw wensen

Puur natuur   3 dagen (formule nr. 2) 40,50 €
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Maandag
Aankomst op het Domaine de Mambaye 

Middagmaal

2u30 Ludieke en zintuiglijke benadering van de natuur

Avondmaal

11.00

12.00

14.00

18.30

Woensdag
Ontbijt & vrije voormiddag

Middagmaal

Vertrek te voet naar Spa (zonder gids)

Eaudyssée de Spa: bezoek aan Spa Monopole. Terugkeer 
te voet naar het Domaine de Mambaye. (optie: terugkeer per 
treintje: + € 3,50/leerling - min. 20 betalende personen)

Avondmaal

08.00

12.00

13.30

14.00 

18.30

Dinsdag
Ontbijt & picknick klaarmaken

Vertrek per TEC-bus naar Remouchamps

Bezoek aan de Grotten van Remouchamps

Picknick in de 1912 (naast de grotten; 1 drankje voorzien ter 
plaatse)

Vertrek per TEC-bus naar Forestia

Forestia: vrij bezoek aan het dierenpark

Terugkeer per TEC-bus naar het Domaine de Mambaye 

Aankomst op het Domaine de Mambaye

Avondmaal

08.00

09.30

10.00

12.00 

13.00

13.30

16.30

17.00

18.30

Ontbijt & picknick klaarmaken

Vertrek per TEC-bus naar Bérinzenne met gids(en)

Actieve ontdekking van de Venen

Picknick in de cafetaria van Bérinzenne (1 drankje voorzien ter 
plaatse)

Actieve terugkeer te voet met de gidsen naar het Domaine de 
Mambaye (bronnen, beek ...)

Aankomst in het Domaine de Mambaye Optie: Rondleiding in het 
Bosmuseum van Bérinzenne. Toeslag: + € 3,00/leerling (lager onderwijs)/ 
+ € 4,00/leerling (middelbaar onderwijs)

Avondmaal

08.00

10.00  
10.30

13.00 

14.00 

16.30

18.30

Donderdag

Vrijdag
Ontbijt, opruimen & koffers pakken

Middagmaal

Vertrek (terugkeer)

08.00

12.00

14.00

Puur natuur   5 dagen   vanaf de 3de leerjaar - 12 jaar + 12 jaar66,50 € 70,50 €
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Project 'Eekhoorn'

Spa en de omliggende natuur op eigen houtje! Wees uw eigen gids en 
volg de duidelijke en gedetailleerde informatieboekjes.

Dag 1

Dag 2

Aankomst in het Domaine de 
Mambaye 

Middagmaal

Vertrek te voet naar Spa (zonder gids ; 
wandelroute geleverd)

Wasserijmuseum : rondleiding & 
animatie

Ludiek bezoek : stadsspel in het Parc 
de 7 heures

Afspraak aan het Casino, toeristisch 
treintje : terugkeer naar het Domaine 
de Mambaye

Avondmaal

11.00 

12.00

13.30 

14.15 

15.30 

17.30 

18.30
08.00

12.00

14.00
08.00

09.30 

12.00

13.30

14.00 

16.30 

17.00 

18.30

Ontbijt

Animatie naar keuze : 1. Ludieke 
benadering – 2. Bomen en sporen 
van dieren – 3. Smaken en geuren – 
4. Vogels

Middagmaal

Vertrek per TEC-bus naar Bérinzenne 
(zonder gids)

Vrije ontdekking van de Venen 
van Malchamps (wandeling op 
knuppelpaden)

Terugkeer per TEC-bus naar het 
Domaine de Mambaye

Aankomst in het Domaine de 
Mambaye

Avondmaal

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

Middagmaal

Vertrek (terugkeer)

Eekhoorn   3 dagen   vanaf het 2de leerjaar

Educatief doel

Het delen van een 
uniek moment 
van cohesie en 

samenwerking met 
uw klas.28,00 €



Maandag Woensdag
Aankomst in het Domaine de 
Mambaye

Middagmaal

De Schat van Mambaye: 
schattenjacht in het park van het 
Domaine de Mambaye

Avondmaal

11.00 

12.00

14.00 

18.30

Dinsdag
Ontbijt & picknick klaarmaken

Vertrek te voet naar Bérinzenne 
met een Roadbook (zonder gids)

Vrij bezoek aan het Bosmuseum 
van Bérinzenne (met pedagogisch 
dossier)

Picknick in de cafetaria van 
Bérinzenne (1 drankje voorzien ter 
plaatse)

Vrije ontdekking van de Venen 
van Malchamps (wandeling op 
knuppelpaden) en terugkeer te voet 
naar het Domaine de Mambaye met 
het Roadbook

Aankomst in het Domaine de 
Mambaye

Avondmaal

08.00

10.00 

11.30 

13.00 

14.00 

17.30 

18.30

Ontbijt & vrije voormiddag

Middagmaal

Vertrek te voet naar Spa (zonder 
gids; wandelroute geleverd)

Wasserijmuseum: rondleiding & 
animatie

Ludiek bezoek: stadsspel in het 
Parc de 7 heures

Afspraak Casino: Toeristisch 
treintje terugkeer naar het Domaine 
de Mambaye.

Avondmaal

08.00

12.00

13.30 

14.15 

15.30 

17.30 

18.30

Donderdag
Ontbijt & vrije voormiddag

Middagmaal

Animatie naar keuze: 1. Ludieke 
benadering – 2. Bomen en sporen 
van dieren – 3. Smaken en geuren 
– 4. Vogels

Avondmaal

08.00

12.00

14.00 

18.30

Vrijdag
Ontbijt, opruimen & bagage 
inpakken

Middagmaal

Vertrek (terugkeer)

08.00 

12.00

14.00

- 12 jaar + 12 jaar  vanaf het 2de leerjaar  5 dagen (formule nr. 1)Eekhoorn


20,50 € 22,50 €
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Maandag

Donderdag

Dinsdag

Vrijdag

Woensdag

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Middagmaal

De Schat van Mambaye: schattenjacht in het park van het 
Domaine de Mambaye

Avondmaal
Ontbijt

Animatie naar keuze: 1. Ludieke benadering – 2. Bomen en 
sporen van dieren – 3. Smaken en geuren – 4. Vogels

Middagmaal

Animatie naar keuze: 1. Ludieke benadering – 2. Bomen en 
sporen van dieren – 3. Smaken en geuren – 4. Vogels

Avondmaal

11.00

12.00

14.00 

18.30
08.00

09.30 

12.00

14.00 

18.30

08.00

12.00

13.30

14.00

15.30

17.30 

18.30

08.00

10.00

10.30 

12.00 

13.00 

16.30

18.30

08.00

12.00

14.00

Ontbijt & picknick klaarmaken

Vertrek per TEC-bus naar Bérinzenne (zonder gids)

Vrij bezoek aan het Bosmuseum van Bérinzenne (met 
pedagogisch dossier)

Picknick in de cafetaria van Bérinzenne (1 drankje voorzien 
ter plaatse)

Vrije ontdekking van de Venen van Malchamps (wandeling 
op knuppelpaden) en terugkeer te voet naar het Domaine de 
Mambaye met het Roadbook

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Avondmaal

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

Middagmaal

Vertrek (terugkeer)

Ontbijt & vrije voormiddag

Middagmaal

Vertrek te voet naar Spa (zonder gids; wandelroute geleverd)

Eaudyssée de Spa: bezoek aan Spa Monopole

Ludiek bezoek: stadsspel in het Parc de 7 heures

Afspraak aan het Casino, toeristisch treintje: terugkeer naar 
het Domaine de Mambaye

Avondmaal

  vanaf het 3de leerjaar

Moxi stelt ook formules 
voor een klein budget 

voor!

- 12 jaar + 12 jaar  5 dagen (formule nr. 2)Eekhoorn 35,50 € 38,00 €



Project 'H20'

Water zal in de toekomst een van de grootste uitdagingen 
vormen voor het voortbestaan van de mensheid en voor 
het behoud van onze levenswijze. In een democratisch 
systeem zal alleen de beheersing, door iedereen, van 
de verschillende aspecten van deze basisvoorziening 
de toekomstige generaties in staat stellen om de juiste 
keuzes te maken.

Dag 1
Aankomst met uw touringcar in Comblain (laarzen voorzien 
in een aparte zak)

Picknick (de kinderen brengen hun picknick mee)

Grotte de l'Abîme (Grot van de Afgrond): didactische 
rondleiding

Vertrek met uw touringcar naar het Domaine de Mambaye

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Avondmaal

11.30 

12.00

13.00 

15.00

16.00

18.30

Dag 2
Ontbijt & picknick klaarmaken

Vertrek per TEC-bus naar Bérinzenne met gids(en)

Actieve ontdekking van de Venen van Malchamps

Picknick in het cafetaria van Bérinzenne (1 drankje voorzien ter plaatse)

Actieve terugkeer 'Bronnen en Natuur' te voet met gids(en)

08.00

10.00

10.30

13.00

14.00

met bezoek
op de

heenweg

H20   3 dagen   vanaf het 3de leerjaar - 12 jaar + 12 jaar

Educatief doel

Beheersing van 
verschillende aspecten 

van waterbeheer 
en inzicht in het 

belang van duurzame 
ontwikkeling.

35,00 € 
36,50 €



Dag 3
Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

Vertrek te voet naar Spa (zonder gids; wandelroute 
geleverd)

Eaudyssée de Spa: bezoek aan Spa Monopole

Afspraak aan Spa Monopole, toeristisch treintje: terugkeer 
naar het Domaine de Mambaye

Middagmaal

Vertrek (terugkeer)

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Avondmaal

08.00

09.30 

10.00

11.30 

12.00

13.30

16.30

18.30



Woensdag
Ontbijt & picknick klaarmaken

Vertrek per TEC-bus naar Bérinzenne met gids(en)

Actieve ontdekking van de Venen van Malchamps

Picknick in het cafetaria van Bérinzenne 
(1 drankje voorzien ter plaatse)

Actieve terugkeer 'Bronnen en Natuur' te 
voet met gids(en)

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Avondmaal

08.00

10.00

10.30

13.00 

14.00 

16.30

18.30

Donderdag
Ontbijt & vrije voormiddag

Middagmaal

Vertrek te voet naar Spa (zonder gids; wandelroute geleverd)

Wasserijmuseum: rondleiding & animatie

Terugkeer te voet naar het Domaine de Mambaye

Avondmaal

08.00

12.00

13.30

14.30

16.00

18.30

Vrijdag
Ontbijt, picknick klaarmaken, opruimen & bagage inpakken

Vertrek met uw touringcar naar Comblain

Picknick ter plaatse

Grotte de l'Abîme (Grot van de Afgrond): didactische 
rondleiding

Vertrek (terugkeer)

08.00

11.00

12.00

13.00 

14.30

* De activiteiten zullen aangepast worden naargelang het weer en het seizoen

Maandag
Aankomst met uw touringcar in Comblain (laarzen + 
reservebroek en -kousen voorzien in een aparte zak)

Picknick (de kinderen brengen hun picknick mee)

De Rivier: animatie met gids* (bv. waterkringloop, macro-
ongewervelden zoeken, realisatie van een denkbeeldig dier)

Vertrek met uw touringcar naar het Domaine de Mambaye

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Avondmaal

11.30 

12.00

12.30 

15.30

16.30

18.30

Dinsdag
Ontbijt & vrije voormiddag

Middagmaal

Vertrek te voet naar Spa (zonder gids; wandelroute geleverd)

Eaudyssée de Spa: bezoek aan Spa Monopole

Ludiek bezoek: stadsspel in het Parc de 7 heures

Afspraak aan het Casino, toeristisch treintje: terugkeer naar 
het Domaine de Mambaye

Avondmaal

08.00

12.00

13.30

14.00

15.30

17.00 

18.30

  vanaf het 3de leerjaar  5 dagen (formule nr.1) - 12 jaar + 12 jaarH20
met bezoeken
op de heen- 
en terugweg42,50 € 45,00 €
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Maandag

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Middagmaal

Vertrek te voet naar Spa (zonder gids; wandelroute geleverd)

Eaudyssée de Spa: bezoek aan Spa Monopole

Ludiek bezoek: stadsspel in het Parc de 7 heures

Afspraak aan het Casino, toeristisch treintje: terugkeer naar 
het Domaine de Mambaye

Avondmaal

11.00

12.00

13.30

14.00

15.30

17.00 

18.30

Dinsdag

Ontbijt & picknick klaarmaken

Vertrek per TEC-bus naar Bérinzenne met gids(en)

Actieve ontdekking van de Venen van Malchamps

Picknick in het cafetaria van Bérinzenne (1 drankje voorzien 
ter plaatse)

Actieve terugkeer 'Bronnen en Natuur' te voet met gids(en)

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Avondmaal

08.00

10.00

10.30

13.00 

14.00

16.30

18.30

  vanaf het 3de leerjaar  5 dagen (formule nr.2) - 12 jaar + 12 jaarH20 55,00 € 57,50 €



ÉÉN ENKELE BESTEMMING, TWEE PARKEN, DRIE ACTIVITEITEN !

Rue du Parc, 1 • 4910 La Reid 
+32 (0)87 54 10 75 • hello@forestia.be

www.forestia.be

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ontbijt & vrije voormiddag

Middagmaal

Vertrek te voet naar Spa (zonder gids; wandelroute geleverd)

Wasserijmuseum: rondleiding & animatie

Terugkeer te voet naar het Domaine de Mambaye

Avondmaal

Ontbijt & picknick klaarmaken

Vertrek per TEC-bus naar Comblain (laarzen + reservebroek 
en -kousen voorzien in een aparte zak)

Grotte de l'Abîme (Grot van de Afgrond): didactische 
rondleiding

Picknick & vertrek te voet naar de site van de Rivier

De Rivier: animatie met gids* (bv. waterkringloop, macro-
ongewervelden zoeken, realisatie van een denkbeeldig dier)

Terugkeer per TEC-bus naar het Domaine de Mambaye

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Avondmaal

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

Middagmaal

Vertrek (terugkeer)

08.00

12.00

13.30

14.30

16.00

18.30

08.00

09.30 

10.30 

12.00

13.30 

16.30

17.30

18.30

08.00

02.00

13.30

* De activiteiten zullen aangepast worden naargelang het weer en het seizoen



© Forestia

Te ontdekken
 in  « Domaine 
de Mambaye » 

in Spa.

Project «Avontuur»

Verleg alle grenzen... Ontwikkel de harmonie van lichaam en geest, beleef 
vreugde en fysieke uitdagingen met vrienden.

Dag 1
Aankomst met uw touringcar in het Park  
Forestia van La Reid: vrij bezoek aan het  
dierenpark 

Picknick ter plaatse (de leerlingen brengen 
hun picknick mee)

Avonturenpark* : touwenparcours

Vertrek met uw touringcar naar het Domaine 
de Mambaye

Aankomst op het Domaine de Mambaye

Avondmaal

11.00 

13.00 

14.00

16.00 

16.30

18.30

Dag 2

Dag 3

Ontbijt

Oriëntatie: 2 u initiatie in spelvorm

Middagmaal

Laser Tag: 1u30 activiteit

Bosfiets: 1u30 activiteit

Avondmaal

Ontbijt, opruimen & koffers pakken

Middagmaal

Vertrek (terugkeer)

08.00

09.30

12.00

13.30

15.00

18.30

08.00

12.00

13.30

Avontuur   3 dagen   vanaf de 3de leerjaar

Educatief doel

Bewegings-
coördinatie, 

beheersing van 
emoties en mooie 

momenten delen in 
groep.- 12 jaar + 12 jaar

* Opmerking: Het Avonturenpark Forestia is gesloten van november tot februari.

40,00 € 45,00 €



MOUNTAINBIKES 
VERHUUR

 EN

ELEKTRISCHE 
MOUNTAINBIKES 

Organisatie van diverse
evenementen op maat.

www.VTTSPA.be
www.EVENTSPA.be

0487 32 10 26

Maandag
Aankomst in het Domaine de Mambaye

Middagmaal

Oriëntatie: initiatie in spelvorm

Avondmaal

11.00

12.00

14.00

18.30

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ontbijt

Laser Tag

Middagmaal

Mountainbiken

Touwenparcours

Avondmaal

Ontbijt & vrije voormiddag

Middagmaal

Vertrek te voet naar Spa (zonder gids; 
wandelroute geleverd)

Eaudyssée de Spa: bezoek aan Spa 
Monopole

Ludiek bezoek: stadsspel in het Parc de 7 
heures

Afspraak aan het Casino, toeristisch treintje: 
terugkeer naar het Domaine de Mambaye

Avondmaal

Ontbijt & picknick klaarmaken

Vertrek per TEC-bus naar de RADAR van 
Bérinzenne met gids(en)

Actieve ontdekking van de Venen van 
Malchamps

Picknick in de cafetaria van Bérinzenne (1 
drankje voorzien ter plaatse)

Actieve terugkeer 'Avontuur' te voet met 
gids(en), de natuur: bomen, bronnen en 
beek, sporen van dieren, …

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Avondmaal

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

Middagmaal

Vertrek (terugkeer)

08.00

10.00

12.00

13.30

15.00

18.30

08.00

12.00

13.30 

14.00 

15.30 

17.00 

18.30

08.00

10.00 

10.30 

13.00 

14.00 

16.30

18.30

08.00

12.00

13.30

  vanaf het 5de leerjaar

Fun verzekerd!

Avontuur   5 dagen (formule nr.1) - 12 jaar + 12 jaar65,00 € 66,50 €



Downhill
Maandag

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Middagmaal & vrije namiddag

Avondmaal

11.00

12.00

18.30

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ontbijt & picknick klaarmaken

Vertrek per TEC-bus naar de RADAR van 
Bérinzenne met gids(en)

Actieve ontdekking van de Venen van 
Malchamps

Picknick in de cafetaria van Bérinzenne (1 
drankje voorzien ter plaatse)

Actieve terugkeer 'Avontuur' te voet met 
gids(en), de natuur: bomen, bronnen en 
beek, sporen van dieren, …

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Avondmaal

Ontbijt

Oriëntatie: initiatie in spelvorm

Middagmaal

Laser Tag

Touwenparcours

Avondmaal

Ontbijt & vrije voormiddag

Middagmaal

Vertrek te voet naar Spa (zonder gids; 
wandelroute geleverd)

Eaudyssée de Spa: bezoek aan Spa 
Monopole

Ludiek bezoek: stadsspel in het Parc de 7 
heures

Afspraak aan het Casino, toeristisch 
treintje: terugkeer naar het Domaine de 
Mambaye

Avondmaal

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

Middagmaal

Vertrek (terugkeer)

08.00

10.00 

10.30 

13.00 

14.00 

16.30

18.30

08.00

09.30

12.00

13.30

15.00

18.30

08.00

12.00

13.30 

14.00 

15.30 

17.00 

18.30

08.00

12.00

13.30

Op het programma: 
avontuur & ontdekking

  vanaf het 5de leerjaarAvontuur   5 dagen (formule nr.2) - 12 jaar + 12 jaar47,00 € 48,50 €
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Maandag
Aankomst in het Domaine de Mambaye

Middagmaal & vrije namiddag

Avondmaal

11.00

12.00

18.30

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ontbijt

Oriëntatie: initiatie in spelvorm

Middagmaal

Vertrek te voet naar Spa (zonder gids; wandelroute geleverd)

Eaudyssée de Spa: bezoek aan Spa Monopole

Ludiek bezoek: stadsspel in het Parc de 7 heures

Afspraak aan het Casino, toeristisch treintje: terugkeer 
naar het Domaine de Mambaye

Avondmaal

Ontbijt & picknick klaarmaken

Vertrek te voet naar Bérinzenne met een Roadbook (zonder 
gids)

Vrij bezoek aan het Bosmuseum van Bérinzenne (met 
pedagogisch dossier)

Picknick in de cafetaria van Bérinzenne (1 drankje voorzien 
ter plaatse)

Vrije ontdekking van de Venen (wandeling op knuppelpaden)

Terugkeer te voet naar het Domaine de Mambaye met 
Roadbook

Aankomst in het Domaine de Mambaye

Avonmaal

Ontbijt & vrije voormiddag

Middagmaal

Laser Tag

Bosfiets

Avondmaal

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

Middagmaal

Vertrek (terugkeer)

08.00

09.30

12.00

13.30

14.00

15.30

17.00 

18.30

08.00

10.00 

11.30 

13.00 

14.00

16.00 

17.30

18.30

08.00

12.00

13.30

15.00

18.30

08.00

12.00

13.30

Zin in autonomie? 
Ontdek onze formule 

met Roadbook

  vanaf het 3de leerjaarAvontuur   5 dagen (formule nr.3) - 12 jaar + 12 jaar37,50 € 40,00 €




