
NIEUWJAARS 
 SURVIVAL 
WEEKEND 
ARDENNEN 

 
 
 

Wil jij het jaar goed beginnen en aan je survival 

skills werken? Ga dan mee naar de Belgische 

Ardennen.
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Wat gaan we doen?

We verzamelen vrijdagavond op een camping in Hotton en maken kennis met de 

groep rond een gezellig kampvuur. De volgende dag pakken we onze backpacks en 

gaan we aan de wandel door de Ardennen. We maken zelf een bivak kamp waar we 

de nacht door zullen brengen. Back to basic dus! 

De volgende dag wandelen we verder en al wandelend leren we jullie van allerlei 

survival skills bij. Zo zullen we je leren vuur maken, een shelter bouwen, hoe om te 

gaan met de kou en nog veel meer!  
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Heb ik ervaring nodig?

Om deel te nemen aan deze week heb je geen ervaring nodig. De reis is voor iedereen 

toegankelijk -> Jong en oud  

Het is juist de bedoeling dat je dingen gaat leren. Je bent nou eenmaal nooit te oud 

om te leren vinden wij.  

We zullen een groepsgrootte van minimaal 6  en maximaal 12 personen hanteren.
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PROGRAMMA
Op een rijtje wat we jullie gaan leren 

* Shelter/ bivak maken 

* Navigeren 

* Vuur maken 

* Hoe de kou je vriend en vijand kan zijn 

* Hoe je een wateroversteek doet  

* Wat je kan gebruiken uit de natuur 

*Programma onder voorbehoud 

 

Vrijdagavond: Aankomst  en kennismaking op de camping PBO Outdoor en Events in 
Hotton 
 
Zaterdag We beginnen met een verfrissende plons (voor wie wilt),ontbijten 
gezamenlijke,  breken de tenten af en pakken alles in en gaan aan de wandel. 
Voordat we gaan wandelen bespreken we de route en leren we wat over navigeren, 
vertellen we je tijdens de wandeling wat je kan leren van het bos en dan gaan we 
heerlijk genieten van de Ardennen. We wandelen naar een bivak plek. Hier leren we je 
hoe je vuur moet maken. S' avonds genieten we van ons kampvuur. 
 
Zondag: We breken ons kamp af, ontbijten, en wandelen verder door de Ardennen 
waar we nog een dappere rivier oversteek gaan doen en uiteraard bespreken we 
tijdens de wandeling .van alles over Survivallen in de natuur. Rond 16.00/17.00 komen 
we weer bij de camping en sluiten we het weekend af 
 
* Programma onder voorbehoud 



Wat is 
inbegrepen?

PRIJZEN 

 3-DAAGSE NIEUWJAARS SURVIVAL 

WEEKEND €175,- 

 HUUR TENT €15,- 

FOODPACK €55,- 

 

- Professionele 

begeleiding Outdoora 

- 3-daags Survival 

weekend 

-Overnachting Camping 

PBO Outdoor en Events 

- Gebruik materialen 

voor bivak
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Wat is 
niet  ingebrepen?
• De reis naar de 

Ardennen 

• Tent, slaapzak, 

slaapmatje, kooksetje 

(eventueel te huren) 

•Reis en / of 

annuleringsverzekering

• Eten en drinken. 

optioneel een basis 

Foodpack bij  te 

bestellen voor €55 p.p.

 

 
Ga je mee naar Hotton in 
de Belgische Ardennen? 

7 t/ m 9 januari €175,-
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Hoe kom ik daar? 
Vanuit Utrecht is het ongeveer 3 uur rijden naar 
de locatie PBO Outdoor & Events camping . 
 
Het adres is: 
Rue de Héblon, 6990 Hampteau, België 
  
Via onderstaande link kun je via Google Maps naar 
de camping navigeren-> 
https://goo.gl/maps/P4qx8xprYTy9JeCr7 

 
Wat is dan belangrijk om te weten? 

*Dat je zelf voor goede warme kleding dient te zorgen. We hebben een paklijst 
online staan maar neem altijd een extra laag kleding, waterdichte 

handschoenen en goede regen kleding mee  
* Dat je geen ervaring nodig hebt om deel te mogen nemen

*Dat je zelf voor eten en drinken dient te zorgen (evt Foodpack te bestellen 
€55,-) 

*Dat je wel in goede gezondheid dient te zijn om deel te nemen. Bij twijfel 
neem dan gerust contact op. Daar zijn wij voor. 

* Dat we gemiddeld 10 a 15 km op een dag zullen wandelen. 
* Dat we minimaal 6 en maximaal 20 deelnemers meenemen naar de 

Ardennen



Wat neem je mee?
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• Backpack 60/70 liter (incl. regenhoes)  

• Wandelschoenen (met goed profiel)  

• Wandelstokken 

• Zonnebril 

• Tent (niet zwaarder dan 3 kg) 

• Slaapzak met comforttemperatuur-3 

graden 

• Slaapmatje 

• Bestek/ Bord 

• Drinkbeker  

• Eten, drinken en snacks 

• Kooksetje 

•  Drink- / Theremofles/ camelbag( Zodat je 

minimaal 2 liter water mee kan dragen) 

• Hoofdlampje 

• Aansteker/ lucifers 

• Mobiele telefoon 

• EHBO setje 

• Lijstje met telefoonnummers vrienden / 

familie(ICE-numbers)  

• ID 

• Grote zak/ vuilniszak om je spullen droog 

te houden 

 

 

• Lange (afrits) wandelbroek 

• Thermo kleding 

• T-shirts (2) 

• Shirt met lange mouwen 

• Softshell/Fleece trui 

• Jas (windproof) 

• Regenjas 

• Regenbroek 

• Sokken 

• ondergoed 

• Korte broek 

• muts 

• Buff 

• Petje/ hoedje  

• Zwemkleding 

• Sandalen 

• Handdoek

 

Zakmes 

Fire striker (indien in bezit) 

 

 

 



CONTACT US TO 
BOOK A TRIP! 

+31 643732772 

+38 77671413 

info@outdoora.nl 

 outdoora.nl

https://www.facebook.com/doortje.schuite/
https://www.instagram.com/outdoora_op_avontuur/
https://www.facebook.com/doortje.schuite/

