Studiereis

X-Adventure - Avontuurlijke schoolstages
29/jun – 2/jul
Spaanse Pyreneeën – Ordesa Nationaal Park

Waarom deze studiereis
•

Je kan in real-life de setting ervaren waar jullie schoolstage kan doorgaan

•

Er wordt uitgebreid de tijd genomen om je een volledig beeld te bezorgen van de verschillende
mogelijkheden

•

Je maakt kennis met ons gidsenteam en met de veiligheid en professionaliteit waar we prat op gaan.

•

En aangezien voor velen nog onbekend: je maakt kennis met canyoning, onze specialiteit.

Om aan den lijve te ondervinden dat wat wij op deze website beweren ook echt steek houdt dus:-)

Praktisch
Waar: Spaanse Pyreneeën, Nationaal Park Ordesa (Aragon)
Wanneer: vrijdagavond 29 juni tot maandagochtend 2 juli 2018
Comfort: logement in het X-Adventure kamp in ingerichte luxetent of in sheddie. Matras, lattenbodem, slaapzak en
bedlinnen zijn voorzien, net als elektriciteit en verlichting. (Meer info over de accommodatie.) Vol pension is
voorzien vanaf zaterdagochtend t.e.m. zondagavond.
Transport: h/t België-Spanje met autocar (comfortabel doch geen slaapbus), lokaal transport dmv mini-busjes.

Programma
Vrijdag: vertrek met de autocar op vrijdagavond 29 juni in Antwerpen-Berchem (16u30) of
Kortrijk-station (18u). Aankomst voorzien rond 9u in Puyarruego.
Zaterdag: initiatie touwtechnieken & canyoning. 's Avonds volgt een uiteenzetting van de verschillende
mogelijkheden binnen onze schoolstages.
Zondag: rondleiding in de omgeving gevolgd door een knappe via ferrata. Vertrek op zondagavond 1 juli
rond 18u.
Maandag: aankomst verwacht op maandag rond 10u in Kortrijk en rond 12u in Antwerpen-Berchem.

Inschrijven
Inschrijven doe je via de link op https://www.x-adventure-scholen.be/blog/studiereis.
Logement, maaltijden, transport, activiteiten, gebruik van technisch materiaal en begeleiding zijn gratis. Eventuele
extra consumpties ter plaatse zijn niet inbegrepen.
De deelnemer dient zelf te beschikken over een reisbijstandsverzekering die "de initiatie dekt in touwtechnieken
en canyoning". (Deze kan eventueel worden aangeschaft via onze partner Allianz voor €12pp).

Meer info
Telf: 03/288 25 55 of 0479/ 88 84 72 (Dries Schurmans) - Mail: scholen@x-adventure.be
URL: www.x-adventure-scholen.be

