tiestages

n
Bosklassen & vaka

Weekends in groep

Uw
safari
25km van Luik

Fange de Deigné, 3 - 4920 Aywaille
Tel : +32 4 360 90 70
Web : www.mondesauvage.be
Mail : reservation@mondesauvage.be

Voorbereidingsgids

Tweede grootste domein voor bosklassen van België

Inleiding

3

Het Domaine de Mambaye

11

Natuur an vitaliteit in het hart van een buitengewoon domein

12

De geschiedenis van het Domaine de Mambaye

13

Geografische ligging

14

De stad Spa en haar bronnen

14

De onthaalinfrastructuren

17

Accommodatie

18

De gebouwen

18

De voorzieningen

18

De polyvalente zalen

20

De speelvelden

21

Restaurant

22

De activiteiten

25

Uw verblijf voorbereiden

29

Formules en prijzen

33

Projecten

34

Seizoensgebonden projecten

60

Tarieven

67

Sociale netwerken

73

Bijkomende informatie

77

Vijf goede redenen om op bosklassen naar
het Domaine de Mambaye te komen

81

Plattegrond van het Domaine de Mambaye

85

Inleiding

8

Welkom in de betoverende wereld van het Domaine de Mambaye!
Dag iedereen,
Eerst en vooral willen wij u namens het hele team bedanken voor de aandacht die u zult
besteden aan de inhoud van dit document.
Deze brochure is bestemd voor leerkrachten en voor verantwoordelijken van groepen die
een verblijf in het Domaine de Mambaye willen organiseren.
Als praktische gids zal het al uw vragen beantwoorden en u een kort overzicht geven van
de organisatie van uw project, of het nu educatief of recreatief is.

Xa

lippe M
vier et Phi

eauxsoone

Wij zijn erg gehecht aan onze streek en willen graag een levendige ervaring doorgeven
aan de kinderen via onze natuureducatieprogramma’s.
Wij zorgen ook voor de volledige organisatie, van de voorbereiding van uw verblijf tot
het verloop ervan, zodat u een aangename tijd kunt doorbrengen met uw leerlingen, uw
vrienden of uw gezin.
Het Domaine de Mambaye, dat is ontstaan in 1960, draagt nog steeds dezelfde
familiewaarden uit als in het begin. Het is belangrijk voor ons altijd een luisterend oor
te bieden om een duurzame vertrouwensrelatie op te bouwen.
Wij zullen u met genoegen verwelkomen in de stad Spa, die vroeger de bijnaam 'het
café van Europa' had, om al haar rijkdommen met u te delen!
Wij wensen u veel leesplezier.

Het Domaine de Mambaye

Natuur en vitaliteit in het hart van een buitengewoon domein
Het Domaine de Mambaye is een vakantiecentrum gelegen op 2 km van het centrum
van Spa, de Parel van de Ardennen. Het domein bevindt zich aan de rand van het bos van
Mambaye en bestrijkt een oppervlakte van 10 ha.
In dit groene kader organiseren wij al meer dan 40 jaar bosklassen, vakantiestages en
weekends in groeps- of gezinsverband.
Ons attent, creatief en ervaren pedagogisch team biedt u een waaier aan activiteiten en
pedagogische projecten ontworpen om aan de behoeften en budgetten van elk te voldoen.
Dieren, water, natuur, legendes of avontuur… Verschillende thema’s worden uitgewerkt
tijdens het verblijf, al naargelang de leeftijd van de deelnemers. Uw verblijf in het Domaine de
Mambaye wordt georganiseerd op maat door een toegankelijk en vriendelijk team.
Het Domaine de Mambaye is perfect geschikt om meerdere klassen te onthalen. Het beschikt
over 4 gebouwen die plaats bieden aan 50 tot 120 leerlingen.
De 4 gebouwen van het Domaine de Mambaye zijn uitgerust volgens de normen van de
jeugdherbergen, met elk hun eigen stijl: het Kasteel van Mambaye, het Kasteel Sous les
Haies, de Fermette en het Pavillon.
Het restaurant biedt 400 zitplaatsen die uitsluitend bestemd zijn voor de groepen die in het
Domaine de Mambaye verblijven.

 Opmerking: Het Domaine de Mambaye wordt uitgebaat door de vzw E.N.A.S.C. (Éveil à la
Nature, au Sport et à la Culture - Natuur-, sport- en cultuureducatie) die in 2001 is erkend door
het Waals Gewest als instelling voor natuureducatie.
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De geschiedenis van het Domaine de Mambaye
Het Domaine de Mambaye is van oudsher een vakantieoord voor alle
kinderen in de Benelux.
De geschiedenis in enkele belangrijke data :

1960

Op 1 april wordt het 'Paradis des Enfants' ('Kinderparadijs') opgericht.
Het onthaalt kinderen via de ziekenfondsen tijdens de maanden juli en
augustus in het Kasteel van Mambaye, dat zich in het midden van het
huidige domein bevindt, en in 5 tijdelijke gebouwen, die vandaag niet
meer bestaan.

1963

Aankoop van het Kasteel 'Sous les Haies' met bijgebouw. De totale
capaciteit verhoogt bijgevolg naar 440 bedden, die volzet zijn in juli en
augustus.

1972

De gehele activiteit heet vanaf nu het 'Domaine de Mambaye'.
In maart beginnen de bosklassen. De scholen worden aangetrokken
door de rijkdommen van de streek van Spa. Er worden pedagogische
leermiddelen ontwikkeld voor de kinderen en leslokalen ingericht. De
capaciteit blijft stabiel op 400 bedden.

1998
2001

Oprichting van de vzw ENASC, Eveil à la Nature Au Sport et à la Culture.
Erkenning van de vzw door het Waalse Gewest als instelling voor
natuureducatie.
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Geografische ligging
Het Domaine de Mambaye is gelegen aan de Route de
Barisart en strekt zich uit over 10 ha tot aan de rand van
het bos van Mambaye.
De stad Spa ligt vlakbij (2 km). Zonder de nadelen ervan te
ondervinden, kunt u er echter alle voordelen uit halen. Spa
is immers een toeristische stad met een zeer uitgebreide
infrastructuur, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot allerlei
activiteiten.
De Bron van Barisart, die zich nu in een modern gebouw
bevindt, ontspringt vlak naast de eigendom, langs de weg
van Spa naar La Gleize.
De beek van Barisart, die langs de beroemde promenade
de Meyerbeer loopt, daalt in opeenvolgende watervalletjes
af langs een groot deel van het Domaine.
Het omliggende bos strekt zich uit over 2000 ha en is vrij
toegankelijk. Het wordt doorkruist door vele wandelwegen.

14

Ontdekking van Spa

De stad Spa en haar bronnen

Schoolprogramma beschikbaar vanaf januari 2019

De gemeente Spa is gelegen in de provincie Luik in
België. Onder het Ancien Régime werd ze beheerd
door het Prinsbisdom Luik en maakte deel uit van het
landgoed van Franchimont.
Spa, dat vroeger het 'Café van Europa' werd genoemd,

09 h 30
11 h 30
12 h 00
14 h 00

Uw programma

Bezoek aan de Miro-tentoonstelling en creatieve
workshop
Bezoek aan de bron van Pouhon Pierre le Grand
en het beroemde Gouden Boek
Picknick (meegebracht door de kinderen)
Bezoek aan het gekozen museum
(Musée de la Lessive of Eaudyssée)

€ 15.75
per kind

is een van de meest beroemde kuursteden ter wereld.
Het is bekend om zijn vele mineraalwaterbronnen en
zijn thermen. Gelegen aan de rand van het bos van de
Ardennen, zonder vervuilende industrie, ligt het al zes
eeuwen in een gezonde regio, die gemakkelijk bereikbaar
is via de luchthaven, de autosnelweg en de spoorlijn.
De toeristische bezienswaardigheden in Spa zijn
het hele jaar talrijk: voor natuurliefhebbers die lange
wandelingen kunnen maken in de Hoge Venen tot
Formule 1-fans, festivalgangers van de Francofolies,
koppels of gezinnen die gewoon een mooie vakantie
willen doorbrengen in de Ardennen, ... er is voor elk wat
wils.

MIRO-tentoonstelling

• Onze gids begeleidt u de hele dag
door
• Forfait enkel mogelijk tijdens de
week van maandag tot vrijdag
buiten de schoolvakanties.
• Geschikt voor kinderen van 6 tot
12 jaar
• Gratis voor de begeleiders (max.
2 per 20 kinderen)

Deze tentoonstelling doet dienst als pedagogische ondersteuning om kunst te ontdekken en te delen met kinderen.
De voorstelling van originele werken en het gebruik van specifieke pedagogische hulpmiddelen zoals spelletjes, manuele activiteiten en boeken maken het mogelijk om op
een speelse wijze kennis te maken met een artiest, een tijdperk of een techniek. Kunst
om op te groeien en te leren over anderen en zichzelf. Kunst om je te amuseren. Kunst
om onze wereld, onze maatschappij en het beeld dat ze uitstraalt beter te begrijpen.
Kunst ontleden om het beter te begrijpen ... Kunst om te leren samenleven.

Pouhon Pierre le Grand

Bezoek aan Pouhon Pierre le Grand en het beroemde Gouden Boek

Pouhon Pierre le Grand huisvest de grootste bron. Ze is van nature koolzuurhoudend en
bevat minerale zouten en is rijk aan ijzer. De smaak zal u verrassen!
Pouhon Pierre le Grand is de thuisplek van het Gouden Boek van de stad Spa, een werk
van schilder Antoine Fontaine (1894). Dit schilderij is 9 meter lang en beeldt bijna honderd beroemdheden af die Spa met een bezoekje vereerd hebben.

Musee de la lessive
Wasserijmuseum
Dit bijzonder museum vertelt over de geschiedenis
van het schoonmaken van wasgoed van de oudheid
tot nu.

het Eaudyssee

of

Het Eaudyssée van Spa Monopole of de
fantastische reis van het natuurlijk mineraalwater uit Spa!
Reserveringen
Dienst voor toerisme van Spa 087 79 53 53
groupes@spatourisme.be

De onthaalinfrastructuren

Het Kasteel 'Sous les Haies'

 88 bedden

 16 kamers

Dit kasteel in Engelse stijl, met conciërgerie, werd in 1912 gebouwd door Baron
Van de Neste. Het was zijn jachtpaviljoen en zomerverblijf.

Het Pavillon

 120 bedden

 22 kamers

Dit is het nieuwste gebouw van het Domaine. Het is gelegen achter het Kasteel
van Mambaye, naast het voetbalveld. Het is gebouwd om groepen met een groter
aantal deelnemers te kunnen herbergen. Gerenoveerd in 2016.

Gerenoveerd
in 2016

Accommodatie

Gerenoveerd
in 2013

De voorzieningen
Elk gebouw bestaat uit:

De gebouwen

Een secretariaat voor de leerkrachten, klaslokalen en een vestiaire.

Het Domaine de Mambaye is perfect geschikt om meerdere klassen

De slaapkamers zijn uitgerust met bedden, matrassen, kussens en

of groepen te onthalen. Het beschikt over 4 gebouwen die plaats

dekens.

bieden aan 50 tot 120 personen voor een totale capaciteit van 330

Wastafels met warm en koud water zijn ook aanwezig, evenals

plaatsen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers van uw groep verblijft u
exclusief in een van de gebouwen van het Domaine.

douches en toiletten.
De zitkamers zijn allemaal uitgerust met: telefoon, televisie, dvdspeler en Wi-Fi (gratis).
Alle lokalen zijn verwarmd.

 Opmerking: Toiletartikelen en beddengoed zijn niet voorzien.
Deze kunnen echter ter plaatse gehuurd worden.
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De Fermette

 63 bedden

 14 kamers

De Fermette, gebouwd in de lengte, in de typische stijl van de Ardennen, is volledig
ingericht om als woning te dienen. Ze heeft echter haar cachet behouden en u kunt
gemakkelijk de voormalige indeling herkennen.

Het Kasteel van Mambaye

 76 bedden

 20 kamers

Dit kasteel werd gebouwd in 1930 en was oorspronkelijk een elegant
herstellingsoord. Vervolgens werd het een privé-rusthuis en tijdens de oorlog
diende het als ziekenhuis. Na de oorlog werd er een privéschool in ondergebracht
en vanaf 1960 werd het verbouwd tot een vakantiehuis.

Gerenoveerd
in 2017

Gerenoveerd
in 2018
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De polyvalente zalen

Speelvelden

De verschillende gebouwen beschikken over polyvalente zalen die

Elk gebouw heeft een eigen speelveld waar de kinderen in alle

voorzien zijn van het nodige materiaal (bord, tafels, stoelen, ...) om er

veiligheid kunnen spelen.

klaslokalen, vergaderzalen of ontspanningsruimten van te maken, al
naargelang de gekozen formule.
Deze lokalen zullen volledig voor u voorbehouden zijn en u zult zich
niet aan een uurrooster moeten houden om ze te kunnen gebruiken.
Projector, scherm en geluidsinstallatie kunnen gehuurd worden op het
kantoor.

U hebt ook toegang tot een volleybal-, voetbal- en basketbalveld.
De FUN ZONE

• Deze

speelzone, gelegen in de buurt van het Pavillon, is

toegankelijk voor iedereen en speciaal ingericht om jong en oud zich
te laten uitleven en te laten genieten van een grote groene ruimte.
Ze bestaat uit:

• Een beachvolleybalveld
• Een voetbalveld
20

• Trampolines
• En waterspelen

Beachvolleybalveld

Trampoline

Voetbalveld

21

Restaurant
De best geplaatste persoon om u de keuken voor te stellen, is ongetwijfeld
onze chef-kok zelf: Jonathan Doneux!
Hij wendt zijn ervaring in de traditionele gastronomie aan om een
smakelijke en kwaliteitsvolle keuken voor groepen te bereiden en te
serveren voor onze jonge fijnproevers.
Maar laten we hem even zelf aan het woord! 'Ik garandeer u dat uw
kinderen tijdens hun bosklassen in het Domaine de Mambaye gezond en
evenwichtig zullen eten. Ik open de deuren van mijn restaurant voor hen,
waar elke dag verse groenten en fruit geserveerd worden. Ons vlees en
onze fijne vleeswaren zijn perfect vers en zorgvuldig uitgekozen.'

Chef-kok
Jonathan Doneux
22

Onderchef-kok
Marc Piret

Het ontbijt

Het middagmaal

Het vieruurtje

Buffet, met naar keuze:

De hoofdmaaltijd bestaat uit:

Bestaat uit een tussendoortje dat tijdens

• wit brood of bruin brood
• boter, jam, choco, smeerkaas
• gesneden kaas, fijne vleeswaren
• yoghurt, cornflakes, suiker
• warme chocolademelk, koffie, thee, melk

• soep
• vlees
• groenten
• aardappelen of rijst
• en een stuk fruit

de activiteiten wordt gegeten. Meestal
gaat het om een wafel of een gebakje en
een doosje fruitsap om mee te nemen.

Het avondmaal
Bestaat altijd uit warme of koude bereide
gerechten.

 Opmerking: De kinderen worden gegroepeerd per tafel van 8. De gerechten worden geserveerd door de leerlingen en hun begeleiders.
 Tijdens excursies: De kinderen kunnen hun picknick klaarmaken. Deze bestaat uit belegde broodjes, een stuk fruit, een wafel, een doosje fruitsap
en een flesje water. (Voorzie een extra veldfles).

23

De activiteiten

Activiteiten die u kunt doen in het Domaine de Mambaye en omgeving*

• Voetbal
• Volleybal / Beachvolleybal
• Basketbal
• Trampoline
• Hardlopen
• Oriëntatielopen
• Golf (Golf du Haras)
• Skiën (Skipiste van Spa)
• Mountainbiken

© Forestia
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• Paardrijden (tijdens de schoolvakantie)
• Zwemmen
Sensatie-activiteiten

• Altag (lasergame)
• Bossteps
• Val de Wanne & Puzzel planet (doolhof)
• Touwenparcours
• Kajak

* Niet-uitputtende lijst

Bezoeken in de omgeving van het Domaine de Mambaye*

• Museum van het Bos
• Wasserijmuseum
• Museum van de Kuurstad
• Steenkoolmijn van Blégny
• Natuurcentrum van Bérinzenne
• Thermen van Spa
• Grotten van Comblain
• Avonturenpark Forestia & Wildpark
• Eaudyssée de Spa (Spa Monopole)

• Meer van Warfaaz
• Meer van de Gileppe
• Kasteel van Franchimont
• Kasteel van Logne
• Circuit van Spa-Francorchamps
• Prehistosite van Ramioul
• Wildpark van Coo (toeristisch treintje)
• Fagotin: pedagogische boerderij
* Niet-uitputtende lijst

Museum van het Bos en van het Water
Voor een bezoek aan met familie of vrienden!
nen, de magie
De schoonheid van de ve heid van de
van het water, de grootss, dit zijn de
bossen en haar bewoner u voorstelt.
thema’s die het museum n de zalen
Tijdens het doolopen vadigd om, op
wordt de bezoeker uitgenovoelen en te
een speelse manier, te de natuur
luisteren, om aldus betereen prachtig
te begrijpen , die hier in
decor wordt getoond.

FR
1H30

NL

DE

CASH
ONLY

Open van dinsdag tot vrijdag, van 10u tot 17u,
WE en feestdagen, van 14u tot 18u.
Jaarlijkse sluiting van 10/01 tot en met 08/02.

www.berinzenne.be - musee@berinzenne.be - 087/77.18.38

Berinzenne 4 à 4900 SPA

Uw verblijf voorbereiden

De belangrijke stappen voor een goede voorbereiding
Wij zullen alles tot in het kleinste detail voorbereiden om uw verblijf te doen slagen. Dat is de sterkte van ons team: wij begeleiden u uw
hele project lang en laten niets aan het toeval over (hoewel het toeval soms positief uitpakt).

1

2

3

Eerst moet u bepalen hoeveel

Wij kiezen samen met u de meest

Na uw goedkeuring stellen wij een contract op en

leerlingen zullen deelnemen aan

geschikte periode op basis van uw vraag

vragen een voorschot dat, na ontvangst ervan, uw

het avontuur en een periode in het

en de capaciteit van onze gebouwen om

boeking bevestigt.

jaar kiezen die geschikt is voor de

u te onthalen.

organisatie van uw verblijf.

4

5

6

Enkele weken voor uw verblijf ontvangt u een volledig

Uw verblijf is klaar, wij verwelkomen u met

gereserveerd zijn, is het tijd

dossier dat het volgende bevat:

veel plezier op de dag van uw aankomst

om

• Activiteitenproject (met gedetailleerde planning)
• Plattegrond van het gebouw voor de verdeling van

in het Domaine.

Zodra

uw
uw

datums

activiteitenproject

voor te bereiden en elke dag
te organiseren. Hiervoor zal
een van onze medewerkers
contact

met

u

opnemen

voor uw keuzes, budget en
eventuele vragen.

de kamers

• Dieet- en voedselallergieënformulier om in te vullen
• Contactgegevens van de medische diensten
• Een exemplaar van de gids «Mambaye praktisch» en
een exemplaar van Tremplin «Ardennen».
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Formules en prijzen

De educatieve projecten
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.
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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 !



vanaf de 3de kleuterklas

30,00 €



Legende en Natuur  3 dagen

Educatief doel

Dag 1
10.45

Aankomst met uw touringcar in Vieuxville: Domaine de Palogne

11.00

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

12.00

Picknick (de kinderen brengen hun picknick mee)

13.30

Burcht van Logne: bezoek & schattenjacht

met bezoek

15.30

Vertrek met uw touringcar naar het Domaine de Mambaye

16.30

Aankomst in het Domaine de Mambaye

18.30

Maaltijd

Dag 2

Zich een voorstelling
maken van het
dagelijks leven van
vroeger.
op de

heenweg

Dag 3

08.00

Ontbijt

08.00

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

09.30

Middeleeuwse animatie

12.00

Middagmaal

12.00

Middagmaal

14.00

Vertrek (terugkeer)

13.30

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

14.30

Wasserijmuseum: rondleiding & animatie

16.30

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

18.30

Avondmaal

* behalve in oktober
* minimum 50 deelnemers



vanaf de 3de kleuterklas

Maandag

- 12 jaar

53,00 €

54,50 €



 5 dagen (formule nr. 1)



Legende et Natuur

+ 12 jaar

met bezoek
op de

heenweg

Avondmaal

18.30

10.45

Aankomst met uw touringcar in Domaine de Palogne

Donderdag

11.00

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

08.00

Ontbijt & vrije voormiddag

12.00

Picknick (de kinderen brengen hun picknick mee)

12.00

Middagmaal

13.30

Burcht van Logne: bezoek & schattenjacht

13.30

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

15.30

Vertrek met uw touringcar naar het Domaine de Mambaye

14.30

Wasserijmuseum: rondleiding & animatie

16.30

Aankomst in het Domaine de Mambaye

16.30

18.30

Avondmaal

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

18.30

Avondmaal

Dinsdag
08.00

Ontbijt & vrije voormiddag

12.00

Middagmaal

14.00

Middeleeuwse animatie

18.30

Avondmaal

19.30

Avond 'volksverhalen en legenden': 1 uur animatie

Woensdag
08.00

Ontbijt & picknick klaarmaken

10.00

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

10.30

Actief bezoek aan het Bosmuseum van Bérinzenne

12.00

Picknick in het cafetaria van Bérinzenne (1 drankje voorzien ter

Vrijdag
08.00

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

12.00

Middagmaal

14.00

Vertrek (terugkeer)

* behalve in oktober
* minimum 50 deelnemers

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

plaatse)

13.00

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

16.30

Aankomst in het Domaine de Mambaye
info@chateau-franchimont.be - www.chateau-franchimont.be

 5 dagen (formule nr. 1)



Maandag
11.00

Aankomst in het Domaine de Mambaye

12.00

Middagmaal

14.00

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

18.30

Avondmaal

Dinsdag

vanaf de 3de kleuterklas

55,50 €



Legende et Natuur

- 12 jaar

+ 12 jaar

14.30

Wasserijmuseum: rondleiding & animatie

16.30

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

18.30

Avondmaal

08.00

Ontbijt & picknick klaarmaken

10.00

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

10.30

Actief bezoek aan het Bosmuseum van
Bérinzenne

12.00

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

Ontbijt

09.30

Middeleeuwse animatie

12.00

Middagmaal

13.30

Vertrek per TEC-bus naar Franchimont (Theux)

14.00

Kasteel van Franchimont: bezoek & animatie

17.00

Terugkeer per TEC-bus naar het Domaine de
Mambaye

17.30

Aankomst in het Domaine de Mambaye

16.30

Aankomst in het Domaine de Mambaye

18.30

Avondmaal

18.30

Avondmaal

19.30

Avond 'volksverhalen en legenden': 1 uur
animatie

Vrijdag

08.00

Ontbijt & vrije voormiddag

12.00

Middagmaal

13.30

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

€

Wasserijmuseum
rue Hanster 10 - 4900 Spa

Donderdag

08.00

Mercredi



57,00

De was doen zoals…
onze overgrootmoeders !

13.00

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

08.00

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

12.00

Middagmaal

14.00

Vertrek (terugkeer)

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 €

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



vanaf de 3de kleuterklas

- 12 jaar

40,50 €

+ 12 jaar

44,00 €



 3 dagen



Ardennen

Educatief doel

Dag 1
11.00

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

12.00

Picknick ter plaatse (de kinderen nemen hun picknick mee)

15.30

Vertrek met uw touringcar naar Spa

16.00

Aankomst op het Domaine de Mambaye

18.30

Avondmaal

Ontdekking van de
bezienswaardigheden
van de Belgische
Ardennen.
met bezoeken
op de heenen terugweg

© Forestia

Dag 3 Keuze 1

Dag 2
08.00

Ontbijt & picknick klaarmaken

10.00

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

10.30

Keuze 2

08.00

Ontbijt, picknick klaarmaken,
opruimen & koffers pakken

Ontbijt, picknick klaarmaken,
opruimen & koffers pakken

Actief bezoek aan het Bosmuseum van Bérinzenne

11.00

12.00

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

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

Actieve ontdekking van de Venen & terugkeer te voet naar
het Domaine de Mambaye (optie voor kleuterklassen: terugkeer

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)

per TEC-bus: + € 3,50/leerling)

17.00

Aankomst in het Domaine de Mambaye

18.30

Avondmaal

Voorzie warme kleding
voor het bezoek aan de Grot

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

 5 dagen (formule nr. 1)  vanaf de 3de leerjaar
13.30

Maandag
11.00

Aankomst met uw touringcar
op het Domaine de Mambaye

12.00

Middagmaal

14.00

Schattenjacht (zonder gids,
materiaal wordt geleverd)

18.30

10.00

Vertrek
per
TEC-bus
Bérinzenne met gids(en)

10.30

Actieve ontdekking van de Venen

13.00

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

14.00

16.30

naar

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

18.30

Volg ons @circuit_spa_francorchamps

48,50 €

met bezoek
op de

15.45

Terugkeer te voet naar het
Domaine de Mambaye (optie:

terugweg

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

18.30

Avondmaal

Donderdag
Ontbijt

09.30

Ludieke en zintuiglijke benadering
van de natuur: 2u30 animatie

12.00

Middagmaal

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

13.30

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

18.30

Avondmaal

Aankomst op het Domaine de
Mambaye (optie Rondleiding in het

Vrijdag

Avondmaal

Woensdag
Volg ons @circuitspa


€

08.00

Bosmuseum van Bérinzenne. Toeslag:
+ € 3,00/leerling (lager onderwijs)/ + €
4,00/leerling (middelbaar onderwijs))
U vindt alle data van de rondleidingen op onze
website. U kan ook een privébezoek reserveren (20
pers. max./gids).

+ 12 jaar

Wasserijmuseum: 1u30
rondleiding & animatie

Dinsdag
Ontbijt & picknick klaarmaken

Vertrek te voet naar
Spa (zonder gids)

47,00

14.15

Avondmaal

08.00

- 12 jaar



Ardennen

08.00

Ontbijt & vrije voormiddag

12.00

Middagmaal

08.00

Ontbijt,
picknick
klaarmaken,
opruimen & koffers pakken

11.00

Vertrek met uw touringcar naar
Comblain

12.00

Picknick ter plaatse

13.00

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

15.00

Vertrek (terugkeer)

- 12 jaar

Maandag
11.00

Aankomst met uw touringcar op het Domaine de Mambaye

12.00

Middagmaal

14.00

Schattenjacht (zonder gids, materiaal wordt geleverd)

18.30

Avondmaal

Dinsdag

49,00 €

14.00
15.30

52,00 €



 5 dagen (formule nr. 2)  vanaf de 3de leerjaar





Ardennen

+ 12 jaar

Eaudyssée de Spa: bezoek aan Spa Monopole

met bezoek
op de

terugweg

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)

18.30

Avondmaal

Donderdag

08.00

Ontbijt & picknick klaarmaken

08.00

Ontbijt

10.00

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

09.30

10.30

Actieve ontdekking van de Venen

Ludieke en zintuiglijke benadering van de natuur:
animatie

13.00

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

12.00

Middagmaal

13.30

14.00

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

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

18.30

Avondmaal

16.30

Aankomst op het Domaine de Mambaye. Optie: Rondleiding

Vrijdag

in het Bosmuseum van Bérinzenne. Toeslag: + € 3,00/leerling (lager
onderwijs)/ + € 4,00 /leerling (middelbaar onderwijs)

18.30

Avondmaal

Woensdag
08.00

Ontbijt & vrije voormiddag

12.00

Middagmaal

13.30

Vertrek te voet naar Spa (zonder gids)

2u30

08.00

Ontbijt, picknick klaarmaken, opruimen & koffers pakken

10.15

Vertrek met uw touringcar naar het Aquarium in Luik

11.30

De vissen van onze rivieren: bezoek met animatie

13.00

Picknick ter plaatse

14.00

Vertrek met uw touringcar (terugkeer)

© Forestia
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Project 'Puur Natuur'
Verkenning van de omliggende natuur...



vanaf de 3 kleuterklas

Dag 1

- 12 jaar

39,50 €



 3 dagen (formule nr. 1)

37,00 €



Puur natuur

de

+ 12 jaar

Dag 3

11.00

Aankomst met uw touringcar op het Domaine de
Mambaye

08.00

Ontbijt, opruimen
& koffers pakken

12.00

Middagmaal

12.00

Middagmaal

14.00

Ludieke en zintuiglijke benadering van de natuur:
2u30 animatie

13.30

Vertrek (terugkeer)

18.30

Avondmaal

Educatief doel
Een kritische kijk op
bosbeheermethoden,
identificatie van de
flora en fauna.

Dag 2
08.00

Ontbijt

09.30

Verhalen (animatie door een verhalenverteller)

12.00

Middagmaal

13.30

Vertrek per TEC-bus naar Forestia

14.00

Vrij bezoek aan het dierenpark

15.30

Terugkeer per TEC-bus naar het Domaine de Mambaye

16.00

Aankomst in het Domaine de Mambaye

18.30

Avondmaal

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

IN EEN GROENE OMGEVING
alle schoolvakanties
Paardrijkampen

Royal Cercle Equestre de Spa

Ecole supérieur d’équitation,
agréée par la Ligue Equestre Wallonie-Bruxelles

Tel. : 087/37.65.59
Fax : 087/37.69.89

Rue Jehoster, 51
4910 LA REID

E-mail : cespa@skynet.be

- 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

www.cespa.be

Pensionstallen voor
pony’s en paarden
- volpension
- halfpension
Organisatie wedstrijden
- dressuur
- springen
- eventing
Trektochten
- voor beginnelingen
- voor bevorderden

Organisatie van evenementen
- verjaardagsfeesten
- initiatie voor groepen

 3 dagen (formule nr. 2)  vanaf de 3de kleuterklas

40,50 €



Puur natuur
Dag 1

17.00

Terugkeer per TEC-bus naar het Domaine de Mambaye

11.30

Aankomst op het Domaine de Mambaye

17.30

Aankomst in het Domaine de Mambaye

12.00

Middagmaal

18.30

Avondmaal

14.00

Ludieke en zintuiglijke benadering van de natuur:
2u30 animatie

Dag 3

18.30

Avondmaal

Dag 2
08.00

Ontbijt

10.00

Verhalen (animatie door een verhalenverteller)

12.00

Middagmaal

13.30

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

14.00

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

08.00

Ontbijt, opruimen & koffers pakken

12.00

Middagmaal

13.30

Vertrek (terugkeer)

LUIK

Le Fagotin zal contact
met u opnemen om uw
dag op de boerderij aan
te passen aan uw wensen

HET PREHISTORISCH
44

VENTURENPARK

A

vanaf de 3de leerjaar

- 12 jaar

Maandag

66,50 €

+ 12 jaar

70,50 €







Puur natuur  5 dagen

Donderdag

11.00

Aankomst op het Domaine de Mambaye

08.00

Ontbijt & picknick klaarmaken

12.00

Middagmaal

10.00

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

14.00

2u30 Ludieke en zintuiglijke benadering van de natuur

10.30

Actieve ontdekking van de Venen

18.30

Avondmaal

13.00

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

14.00

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

16.30

Aankomst in het Domaine de Mambaye Optie: Rondleiding in het

Dinsdag
08.00

Ontbijt & picknick klaarmaken

09.30

Vertrek per TEC-bus naar Remouchamps

10.00

Bezoek aan de Grotten van Remouchamps

12.00

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

18.30

13.00

Vertrek per TEC-bus naar Forestia

Vrijdag

13.30

Forestia: vrij bezoek aan het dierenpark

08.00

Ontbijt, opruimen & koffers pakken

16.30

Terugkeer per TEC-bus naar het Domaine de Mambaye

12.00

Middagmaal

17.00

Aankomst op het Domaine de Mambaye

14.00

Vertrek (terugkeer)

18.30

Avondmaal

Bosmuseum van Bérinzenne. Toeslag: + € 3,00/leerling (lager onderwijs)/
+ € 4,00/leerling (middelbaar onderwijs)

Avondmaal

Woensdag
08.00

Ontbijt & vrije voormiddag

12.00

Middagmaal

13.30

Vertrek te voet naar Spa (zonder gids)

14.00

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)

18.30

Avondmaal
45

46

Project 'Eekhoorn'
Spa en de omliggende natuur op eigen houtje! Wees uw eigen gids en

Educatief doel

volg de duidelijke en gedetailleerde informatieboekjes.

 3 dagen



vanaf het 2de leerjaar

Dag 1
in

het

28,00 €



Eekhoorn

Het delen van een
uniek moment
van cohesie en
samenwerking met
uw klas.

11.00

Aankomst
Mambaye

Domaine

de

12.00

Middagmaal

13.30

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

14.15

Wasserijmuseum : rondleiding &
animatie

15.30

Ludiek bezoek : stadsspel in het Parc
de 7 heures

17.30

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

18.30

Avondmaal

Dag 2
08.00

Ontbijt

09.30

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

12.00

Middagmaal

13.30

Vertrek per TEC-bus naar Bérinzenne
(zonder gids)

14.00

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

16.30

Terugkeer per TEC-bus naar het
Domaine de Mambaye

17.00

Aankomst
Mambaye

18.30

Avondmaal

08.00

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

12.00

Middagmaal

14.00

Vertrek (terugkeer)

in

het

Domaine

de

47

 5 dagen (formule nr. 1)  vanaf het 2de leerjaar

- 12 jaar

+ 12 jaar


20,5

Maandag
11.00

Aankomst in het Domaine de
Mambaye

12.00

Middagmaal

14.00

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

18.30

Avondmaal

Dinsdag
08.00

Ontbijt & picknick klaarmaken

10.00

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

11.30

13.00

14.00

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

Woensdag

0€



Eekhoorn

22,50 €

08.00

Ontbijt & vrije voormiddag

12.00

Middagmaal

13.30

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

14.15

Wasserijmuseum: rondleiding &
animatie

15.30

Ludiek bezoek: stadsspel in het
Parc de 7 heures

17.30

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

18.30

Avondmaal

Donderdag
08.00

Ontbijt & vrije voormiddag

12.00

Middagmaal

14.00

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

18.30

Avondmaal

Vrijdag

17.30

Aankomst in het Domaine de
Mambaye

08.00

Ontbijt, opruimen
inpakken

18.30

Avondmaal

12.00

Middagmaal

14.00

Vertrek (terugkeer)

&

bagage

- 12 jaar

Maandag

35,50 €

+ 12 jaar

17.30

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

11.00

Aankomst in het Domaine de Mambaye

12.00

Middagmaal

18.30

14.00

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

Donderdag

18.30

Avondmaal

Dinsdag

38,00 €



 5 dagen (formule nr. 2)  vanaf het 3de leerjaar



Eekhoorn

08.00

Ontbijt

09.30

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

08.00

Ontbijt & picknick klaarmaken

12.00

Middagmaal

10.00

Vertrek per TEC-bus naar Bérinzenne (zonder gids)

14.00

10.30

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

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

18.30

Avondmaal

12.00

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

Vrijdag

13.00

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

16.30

Aankomst in het Domaine de Mambaye

18.30

Avondmaal

08.00

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

12.00

Middagmaal

14.00

Vertrek (terugkeer)

Woensdag
08.00

Ontbijt & vrije voormiddag

12.00

Middagmaal

13.30

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

14.00

Eaudyssée de Spa: bezoek aan Spa Monopole

15.30

Ludiek bezoek: stadsspel in het Parc de 7 heures

Moxi stelt ook formules
voor een klein budget
voor!
49

Project 'H20'

Educatief doel

Water zal in de toekomst een van de grootste uitdagingen

Beheersing van
verschillende aspecten
van waterbeheer
en inzicht in het
belang van duurzame
ontwikkeling.

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.

 3 dagen



vanaf het 3de leerjaar

+ 12 jaar
35,00 €

Dag 1
11.30

- 12 jaar



H20

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

12.00

Picknick (de kinderen brengen hun picknick mee)

13.00

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

15.00

Vertrek met uw touringcar naar het Domaine de Mambaye

16.00

Aankomst in het Domaine de Mambaye

18.30

Avondmaal



36,50 €

met bezoek
op de

heenweg

Dag 2
08.00

Ontbijt & picknick klaarmaken

10.00

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

10.30

Actieve ontdekking van de Venen van Malchamps

13.00

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

14.00

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

16.30

Aankomst in het Domaine de Mambaye

18.30

Avondmaal

Dag 3
08.00

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

09.30

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

10.00

Eaudyssée de Spa: bezoek aan Spa Monopole

11.30

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

12.00

Middagmaal

13.30

Vertrek (terugkeer)

- 12 jaar

Maandag
11.30

42,50 €

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

12.00

Picknick (de kinderen brengen hun picknick mee)

12.30

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

15.30

Vertrek met uw touringcar naar het Domaine de Mambaye

16.30

Aankomst in het Domaine de Mambaye

18.30

Avondmaal

Dinsdag

45,00 €



 5 dagen (formule nr.1)  vanaf het 3de leerjaar



H20

+ 12 jaar
13.00

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

14.00

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

16.30

Aankomst in het Domaine de Mambaye

18.30

Avondmaal

Donderdag
08.00

Ontbijt & vrije voormiddag

12.00

Middagmaal

13.30

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

08.00

Ontbijt & vrije voormiddag

14.30

Wasserijmuseum: rondleiding & animatie

12.00

Middagmaal

16.00

Terugkeer te voet naar het Domaine de Mambaye

13.30

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

18.30

Avondmaal

14.00

Eaudyssée de Spa: bezoek aan Spa Monopole

15.30

Ludiek bezoek: stadsspel in het Parc de 7 heures

17.00

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

18.30

Avondmaal

Woensdag
08.00

Ontbijt & picknick klaarmaken

10.00

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

10.30

Actieve ontdekking van de Venen van Malchamps

met bezoeken
op de heenen terugweg

Vrijdag
08.00

Ontbijt, picknick klaarmaken, opruimen & bagage inpakken

11.00

Vertrek met uw touringcar naar Comblain

12.00

Picknick ter plaatse

13.00

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

14.30

Vertrek (terugkeer)
* De activiteiten zullen aangepast worden naargelang het weer en het seizoen
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- 12 jaar

55,00 €

Maandag

57,50 €



 5 dagen (formule nr.2)  vanaf het 3de leerjaar



H20

+ 12 jaar

Dinsdag

11.00

Aankomst in het Domaine de Mambaye

08.00

Ontbijt & picknick klaarmaken

12.00

Middagmaal

10.00

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

13.30

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

10.30

Actieve ontdekking van de Venen van Malchamps

14.00

Eaudyssée de Spa: bezoek aan Spa Monopole

13.00

15.30

Ludiek bezoek: stadsspel in het Parc de 7 heures

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

17.00

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

14.00

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

16.30

Aankomst in het Domaine de Mambaye

18.30

Avondmaal

18.30

Avondmaal

Woensdag
08.00

Ontbijt & vrije voormiddag

12.00

Middagmaal

13.30

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

14.30

Wasserijmuseum: rondleiding & animatie

16.00

Terugkeer te voet naar het Domaine de Mambaye

18.30

Avondmaal

ÉÉN ENKELE BESTEMMING, TWEE PARKEN, DRIE ACTIVITEITEN !

Donderdag
08.00

Ontbijt & picknick klaarmaken

09.30

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

10.30

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

12.00

Picknick & vertrek te voet naar de site van de Rivier

13.30

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

16.30

Terugkeer per TEC-bus naar het Domaine de Mambaye

17.30

Aankomst in het Domaine de Mambaye

18.30

Avondmaal

Vrijdag
08.00

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

02.00

Middagmaal

13.30

Vertrek (terugkeer)

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

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

www.forestia.be

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

- 12 jaar

40,00 €

Dag 1
11.00



Bewegingscoördinatie,
beheersing van
emoties en mooie
momenten delen in
groep.

vanaf de 3de leerjaar
45,00 €



 3 dagen



Avontuur

+ 12 jaar

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

13.00

Picknick ter plaatse (de leerlingen brengen
hun picknick mee)

14.00

Avonturenpark* : touwenparcours

16.00

Vertrek met uw touringcar naar het Domaine
de Mambaye

16.30

Aankomst op het Domaine de Mambaye

18.30

Avondmaal

Dag 3
08.00

Ontbijt, opruimen & koffers pakken

12.00

Middagmaal

13.30

Vertrek (terugkeer)

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

Dag 2

Te ontdekken
in « Domaine
de Mambaye »
in Spa.

08.00

Ontbijt

09.30

Oriëntatie: 2 u initiatie in spelvorm

12.00

Middagmaal

13.30

Laser Tag: 1u30 activiteit

15.00

Bosfiets: 1u30 activiteit

18.30

Avondmaal

Educatief doel

© Forestia



vanaf het 5de leerjaar

Maandag

- 12 jaar

65,00 €

66,50 €



 5 dagen (formule nr.1)



Avontuur

+ 12 jaar

Donderdag

11.00

Aankomst in het Domaine de Mambaye

08.00

Ontbijt & picknick klaarmaken

12.00

Middagmaal

10.00

14.00

Oriëntatie: initiatie in spelvorm

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

18.30

Avondmaal

10.30

Actieve ontdekking van de Venen van
Malchamps

13.00

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

14.00

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

Dinsdag
08.00

Ontbijt

10.00

Laser Tag

12.00

Middagmaal

13.30

Mountainbiken

16.30

Aankomst in het Domaine de Mambaye

15.00

Touwenparcours

18.30

Avondmaal

18.30

Avondmaal

Woensdag
08.00

Ontbijt & vrije voormiddag

12.00

Middagmaal

13.30

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

14.00

Eaudyssée de Spa: bezoek aan Spa
Monopole

15.30

Ludiek bezoek: stadsspel in het Parc de 7
heures

17.00

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

18.30

Avondmaal

MOUNTAINBIKES
VERHUUR
EN
ELEKTRISCHE
MOUNTAINBIKES

Vrijdag
08.00

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

12.00

Middagmaal

13.30

Vertrek (terugkeer)

Organisatie van diverse
evenementen op maat.

Fun verzekerd!

www.VTTSPA.be
www.EVENTSPA.be
0487 32 10 26



vanaf het 5de leerjaar

Maandag

- 12 jaar

47,00 €

48,50 €



 5 dagen (formule nr.2)



Avontuur

+ 12 jaar

Donderdag

11.00

Aankomst in het Domaine de Mambaye

08.00

Ontbijt & vrije voormiddag

12.00

Middagmaal & vrije namiddag

12.00

Middagmaal

18.30

Avondmaal

13.30

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

14.00

Eaudyssée de Spa: bezoek aan Spa
Monopole

Dinsdag
08.00

Ontbijt & picknick klaarmaken

10.00

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

15.30

Ludiek bezoek: stadsspel in het Parc de 7
heures

10.30

Actieve ontdekking van de Venen van
Malchamps

17.00

13.00

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

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

18.30

Avondmaal

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

Vrijdag
08.00

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

16.30

Aankomst in het Domaine de Mambaye

12.00

Middagmaal

18.30

Avondmaal

13.30

Vertrek (terugkeer)

14.00

Woensdag
08.00

Ontbijt

09.30

Oriëntatie: initiatie in spelvorm

12.00

Middagmaal

13.30

Laser Tag

15.00

Touwenparcours

18.30

Avondmaal

Op het programma:
avontuur & ontdekking

Downhill



vanaf het 3de leerjaar

- 12 jaar

Maandag

37,50 €

40,00 €



 5 dagen (formule nr.3)



Avontuur

+ 12 jaar

16.00

Terugkeer te voet naar het Domaine de Mambaye met
Roadbook

11.00

Aankomst in het Domaine de Mambaye

12.00

Middagmaal & vrije namiddag

17.30

Aankomst in het Domaine de Mambaye

18.30

Avondmaal

18.30

Avonmaal

Dinsdag

Donderdag

08.00

Ontbijt

08.00

Ontbijt & vrije voormiddag

09.30

Oriëntatie: initiatie in spelvorm

12.00

Middagmaal

12.00

Middagmaal

13.30

Laser Tag

13.30

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

15.00

Bosfiets

14.00

Eaudyssée de Spa: bezoek aan Spa Monopole

18.30

Avondmaal

15.30

Ludiek bezoek: stadsspel in het Parc de 7 heures

Vrijdag

17.00

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

08.00

Ontbijt, opruimen & bagage inpakken

18.30

Avondmaal

12.00

Middagmaal

13.30

Vertrek (terugkeer)

Woensdag
08.00

Ontbijt & picknick klaarmaken

10.00

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

11.30

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

13.00

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

14.00

Vrije ontdekking van de Venen (wandeling op knuppelpaden)

Zin in autonomie?
Ontdek onze formule
met Roadbook
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Mambaye Fantasy
Een magische en ludieke week in het Domaine de Mambaye.
Deze ALL-IN- formule is alleen beschikbaar in november en omvat:

• De heen- en terugreis per 4 sterren-touringcar
• Een week volpension
• Een activiteitenproject van een week
• Een magisch spektakel en een vuurwerk

Boodschap
van Moxi
De picknick van
maandagmiddag
is niet inbegrepen.

Het activiteitenproject omvat:

• De mysteries van het Kasteel van Franchimont: het team van het kasteel biedt u een ludiek, interessant
en interactief bezoek aan.

• Bezoek aan de steenkoolmijn van Blégny: 'Je moet erin afdalen om het te begrijpen !'
• Bezoek aan de stad Spa in de vorm van een stadsspel.
• Oriëntatieparcours: initiatie in oriëntatie.
• Actieve ontdekking van de Venen van Malchamps: zintuiglijke en wetenschappelijke
benadering van de venen. De kleuren van het landschap, de turf onder je voeten, de
geuren van de vegetatie…

•

week lang verlicht en
gedecoreerd:

vuurwerk,

decoratie van het domein en van
het restaurant, geschenken en nog
vele andere verrassingen wachten er u.
Dit programma is speciaal ontworpen om

Halloweenavond: het moment is aangebroken om

kinderen te laten dromen en de natuur te

je mooiste vermomming aan te trekken voor

laten ontdekken.

de slotavond!

60

Het Domein is de hele

Promotionele
tarieven
pagina 69

Mambaye In de Sneeuw
 Opmerking: De skipistes bevinden zich in de
PROBEER DE SNEEUW UIT! KOM EN ONTDEK SPA EN OMGEVING IN DE

buurt van het Domaine de Mambaye. Al onze

SNEEUW.

andere animaties zijn mogelijk in februari.

Of er nu sneeuw is of niet, u profiteert van een uitzonderlijke aanbieding voor al
onze verblijven in de maand februari.
Mogelijkheid tot ski-activiteiten:

•

Langlaufparcours, met ski-instructeur: midden in de Venen, op het plateau van Spa, zijn
er verschillende circuits beschikbaar van 3 km, 5 km en 10 km, onderhouden door een
mechanische pistemaker. U profiteert van pistes op een uitzonderlijke locatie en met een
afwisselend reliëf die zowel beginnende als ervaren skiërs zullen bevallen.

•

Rodelbaan: een rodelbaan staat tot uw beschikking in het midden van het
domein zelf.

•

Sneeuwschoenwandelen, met instructeur: ontdek een nieuwe manier
van wandelen door onze sneeuwschoenen aan te trekken.
Zo kunt u in het hart van onze besneeuwde
bossen wandelen.

Promotionele
tarieven
pagina 69
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Weekend Mambaye
U wilt een gezellig verblijf in de Ardennen organiseren voor een redelijk budget? Of u nu met familie, vrienden, een sport- of andere vereniging komt, wij
organiseren uw verblijf op maat volgens uw behoeften.
 Verblijf

 Restaurant

Onze accommodaties zijn uitgerust volgens de normen van de

Onze chef-kok Jonathan Doneux nodigt u uit om een kwaliteitsvolle en

'Jeugdherbergen', en geschikt voor zowel kleine als grote groepen.

smakelijke evenwichtige gerechten te ontdekken. Zijn ervaring van meer

 Toewijzing van onze accommodaties op basis van het aantal
deelnemers

• Van 30 tot 60 personen: in het Kasteel van Mambaye
• Van 60 tot 150 personen: in het Kasteel van Mambaye & het Kasteel
Sous les Haies

De maximale capaciteit van het Domaine is 330 bedden.
 Uitrusting

• Stapelbedden en wastafels in de kamers
• Toiletten en douches op de overloop
• Zitkamer (tv, dvd, projector, magnetron, minibar, telefoon, Wi-Fi)
• Polyvalente lokalen naargelang uw behoeften
• Polyvalente zaal voor groepen van meer dan 50 personen
• Garage en bikewash

dan 10 jaar in de gastronomie stelt hem in staat grootkeukengerechten
te sublimeren. Lekkerbekken zullen genieten.
 Bar
Op verzoek installeren wij een bar, die onder uw verantwoordelijkheid
staat tijdens uw verblijf.
Vanaf 50 personen stellen wij een bar met bediening ter beschikking in
ons restaurant.
 Activiteiten
Profiteer van onze streek die rijk is aan activiteiten zoals:
natuurwandelingen met gids in de Venen, boomklimmen, mountainbiken,
langlaufen, dierenparken (Monde sauvage d’Aywaille,
Parc animalier de la Reid), de steenkoolmijn van
Blégny…
Op

verzoek

organiseert

ons

team

een

activiteitenpakket volgens uw wensen en
budget, en zorgt voor de nodige boekingen.

 Boodschap van Moxi: als u vragen hebt, aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag
verder. Al onze contactgegevens staan in het deel 'Bijkomende informatie' aan het einde van dit document.
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Vakantiestages en opleidingen van jeugdleiders
Het Domaine de Mambaye is ook gespecialiseerd in het onthaal van jeugdverenigingen, sportclubs en taalkampen. Het team van het Domaine stelt
alles in het werk om zijn jonge bezoekers een onvergetelijke vakantie te laten doorbrengen.
Geniet van een unieke omgeving, een beroemde stad en een hoogwaardige verblijfplaats voor de organisatie van uw vakantiestages. De stad Spa
biedt door zijn status en ligging een breed scala aan activiteiten aan.
Activiteiten: wij hebben evenwichtige, ludieke en educatieve programma's bedacht zodat kinderen van alle leeftijden hier een droomvakantie kunnen
doorbrengen!
Mambaye summer Fun:

64

• Week Top chef
• Week Top Dance

• Week Avontuur
• Week Natuur en ontdekking

• Week Paardrijden

Opleiding van jeugdleiders en instructeurs
U bent op zoek naar een locatie voor het opleiden van uw jeugdleiders?
Het Domaine de Mambaye stelt aangepaste infrastructuur tot uw
beschikking om zo goed mogelijk in uw behoeften te voorzien voor
de organisatie van uw verblijf:

• Klaslokalen
• Polyvalente zaal
• Ruimtes voor spelen in de openlucht

Neem contact op met ons
educatieve team voor een offerte
087 79 20 50
info@mambaye.be

Tarieven Domaine de Mambaye

Bereken de prijs van uw verblijf ?


Prijs van het
volpension





Prijs van het
activiteitenproject





Totale prijs per kind
voor het verblijf

 Opmerking: Vergeet niet om de prijs van uw
verplaatsing per touringcar of trein toe te voegen.
Wij kunnen u een hoogwaardige touringcardienst
aanbieden. Neem contact met ons op als u
belangstelling hebt voor deze dienst.

Bosklassen in volpension

2022 - 2023

2023 - 2024

Bosklassen in volpension

2022- 2023

Tarief kleuterschool

35,00 € / dag

36,00 €/ dag

Tarief middelbare school

42,00 € / dag

2023 - 2024
€ 44,00 €/ dag

 Verblijf van 5 dagen

157,00 €

161,00 €

 Verblijf van 5 dagen

189,00 €

194,00 €

 Verblijf van 4 dagen

122,00 €

125,00€

 Verblijf van 4 dagen

147,00 €

151,00 €

 Verblijf van 3 dagen

103,00 €

106,00 €

 Verblijf van 3 dagen

124,00 €

128,00 €

 Voordeel: 1 begeleider gratis per 8 leerlingen

 Voordeel: 1 begeleider gratis per 10 leerlingen

39,00 €/ dag

40,00€ / dag

 Verblijf van 5 dagen

175,00 €

180,00 €

 Verblijf van 4 dagen

137,00 €

141,00 €

 Opmerking: Tarief in volpension, zonder de activiteiten en zonder

 Verblijf van 3 dagen

112,00 €

115,00 €

het vervoer.

Tarief lagere school

 Voordeel: 1 begeleider gratis per 10 leerlingen

 Optie: Huur van een dekbedset: € 8 / persoon.

Tarief promotieweek

2022 - 2023

2023 - 2024

Tarief promotieweek

Mambaye Fantasy

Mambaye in de sneeuw

 Alleen in november

 Alleen in februari

2022 - 2023

2023 - 2024

 Tarief lagere school

243,00 €

250,00 €

 Tarief lagere school

155,00 €

€ 159,00 €

 Tarief middelbare school

248,00 €

256,00 €

 Tarief middelbare school

161,00 €

€ 166,00 €

 Voordeel: 1 begeleider gratis per 10 leerlingen

 Voordeel: 1 begeleider gratis per 10 leerlingen

 Opmerking: tarief volpension + heen- en terugreis met touringcar

 Opmerking: tarief in volpension, zonder de activiteiten en zonder

+ activiteitenproject Fantasy + magisch spektakel en vuurwerk.

het vervoer.

 Opmerking: Basisactiviteitenproject verplicht

Tarief weekend

2022 - 2023

2023 - 2024

Tarief weekend

2023 - 2024

2023- 2024

Halfpension

Volpension
 Volwassenen

103,00 €

108,00 €

 Volwassenen

83,00 €

87,00 €

 - 12 jaar

95,00 €

99,00 €

 - 12 jaar

76,00 €

79,00 €

 - 2 jaar

Gratis

Gratis

 - 2 jaar

Gratis

Gratis

 Opmerking: groep van minstens 30 personen, dekbed en

 Opmerking: maaltijd op vrijdag- en zaterdagavond

kussensloop inbegrepen, activiteitenproject volgens offerte.

 Opmerking: groep van minstens 30 personen, dekbed en
kussensloop inbegrepen, activiteitenproject volgens offerte.

Tarief vakantiestages en opleidingen
Op aanvraag: info@mambaye.be of 087 79 20 50
 Opmerking: verplichte bijdrage van € 13 per groep voor ENASC vzw

Tarieven educatieve projecten

Legende en Natuur



aar

aar

+12 ja

-12 j

-12 j

ar



+12 ja

ar

Prijs / leerling

Prijs / leerling

Eekhoorn

Prijs / leerling

Prijs / leerling

 3 dagen

€ 30,00

€ 30,00

 3 dagen

€ 28,00

€ 28,00

 5 dagen - Formule nr. 1

€ 53,00

€ 54,50

 5 dagen - Formule nr. 1

€ 20,50

€ 22,50

 5 dagen - Formule nr. 2

€ 55,50

€ 57,00

 5 dagen - Formule nr. 2

€ 35,50

€ 38,00

Ardennen

Prijs / leerling

Prijs / leerling

Prijs / leerling

Prijs / leerling

 3 dagen

€ 40,50

€ 44,00

 3 dagen

€ 35,00

€ 36,50

 5 dagen - Formule nr. 1

€ 47,00

€ 48,50

 5 dagen - Formule nr. 1

€ 42,50

€ 45,00

 5 dagen - Formule nr. 2

€ 49,00

€ 52,00

 5 dagen - Formule nr. 2

€ 55,00

€ 57,50

Prijs / leerling

Prix / leerling

Avontuur

Prijs / leerling

Prijs / leerling

 3 dagen - Formule nr. 1

€ 37,00

€ 39,50

 3 dagen

€ 40,00

€ 45,00

 3 dagen - Formule nr. 2

€ 40,50

€ 40,50

 5 dagen - Formule nr. 1

€ 65,00

€ 66,50

 5 dagen

€ 66,50

€ 70,50

 5 dagen - Formule nr. 2

€ 47,00

€ 48,50

 5 dagen - Formule nr. 3

€ 37,50

€ 40,00

Puur Natuur

H20

 Opmerking: Tarief geldig tot december 2021, onder voorbehoud van prijswijzigingen van onze leveranciers.
Ontdek onze modules'halve dag' en 'dag' op www.mambaye.be
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per kind.



De hieronder vermelde tarieven zijn die voor de activiteitenprojecten. Voeg daaraan de prijs van het volpension toe voor de totale prijs van het verblijf

Bus- en autocarverhuur
Shuttles naar zwembad en ziekenhuis
Schooluitstappen
Reizen in binnen- en buitenland

We zijn overal !

Tel 02 850 91 99

info@keolis.be

www.keolis.be

Sociale netwerken

Mambaye Connect
Begin 2014 zijn wij ons bewust geworden van het belang van de sociale netwerken om te
communiceren met onze gemeenschappen: de leerkrachten, de organisatoren van stages,
de ouders van leerlingen en ook degenen die wij graag de 'oud-leerlingen van Mambaye'
noemen.
Wij weten heel goed dat kinderen hun bosklassen niet gauw vergeten.
Over het algemeen gaan ze voor het eerst op bosklassen op een leeftijd waarop vriendschap
al zijn betekenis krijgt. De eerste reis per touringcar of trein, waarbij het belangrijk is een goed
plaatsje uit te kiezen, de eerste wandelingen in het bos, waarbij de ander hen geruststelt,
de eerste avonden met vrienden… Al deze momenten blijven in hun geheugen gegrift. U
herinnert zich ongetwijfeld ook nog uw eerste bosklassen?
Daarom willen wij graag in contact blijven met degenen op wie het Domaine de Mambaye
indruk heeft gemaakt. Zodat zij hun herinneringen met ons kunnen delen en kunnen
terugdenken aan de goede momenten.
U kunt ook onze

fpagina raadplegen om het verhaal van onze avonturen in

het bos te lezen of om de verschillende activiteiten die wij aanbieden in het Domaine de
Mambaye in foto's te bekijken.
Het is ook een extraatje voor de ouders om de avonturen van hun geliefde kinderen live (of
op een later tijdstip - naar keuze van de leerkracht) te kunnen volgen.
U kunt ons ook volgen op

t, als u dat wenst. In onze nieuwsfeed praten wij

natuurlijk over het reilen en zeilen van het Domaine, maar ook en vooral over de activiteiten
en sporten die u in onze mooie streek kunt doen.
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Bijkomende informatie

Neem contact met ons op
Voel u vrij om contact op te nemen met ons team. Wij helpen u graag verder.
Wilt u reserveren of gewoon enkele vragen stellen? Dan kunt u ons bereiken:









+32 87 79 20 50

Route de Barisart 291

info@mambaye.be

ww.mambaye.be

4900 Spa - België
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Vijf goede redenen om op bosklassen
te komen in het Domaine de Mambaye

Moeten we u nog overtuigen?
Wij hopen dat deze brochure u geholpen heeft bij de realisatie van uw bosklassen.
Als u nog aarzelt, dan zijn hier 5 goede redenen om uw leerlingen of uw kinderen te laten verblijven in het Domaine de Mambaye.

Een idyllische
ligging in het hart
van de parel van
de Ardennen.

Een vlekkeloze
organisatie van
uw verblijf, van de
voorbereiding tot
en met het verloop.

Een karaktervolle
infrastructuur, die
elk jaar nog beter
wordt.

Een heerlijke
en gevarieerde
kwaliteitskeuken
voor groepen.

Een bestuur en
team die dicht
bij u staan en die
familiewaarden en
gemeenschapsleven
hoog in het vaandel
dragen.

Tot gauw!
Het team van het Domaine de Mambaye

83

Plattegrond van het Domaine de Mambaye
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Het Domaine de Mambaye
Een beetje wegwijs!
1

Kasteel van Mambaye

2

Restaurant, keuken

3

Toneelzaal

4

Klassen, ontspanningsruimte

5

Kasteel 'Sous les Haies'

6

Ontspanningsruimte

7

Het Pavillon

8

Fermette van Mambaye

9

Klas, ontspanningsruimte

14

11

7

4
3
6

2

13

12

10

1
8

5

10

Manege

12

Volleybal

11

Voetbal

13

Basketbal

9

Vraag aan de buschauffeur
om u voor uw gebouw
te laten uitstappen
14

Fun Zone
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