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W E L KO M  B I J

I N H O U D

Adventure Valley is door jarenlange ervaring gespecialiseerd in het organiseren en 
begeleiden van evenementen op maat.  We bieden een zeer ruim en gevarieerd 
gamma aan, dat we naadloos kunnen combineren met jouw persoonlijke wensen.

Talrijke bedrijven hebben reeds een geweldige ervaring genoten en kijken met een 
tevreden gevoel terug naar hun uitstap naar Durbuy. Een stimulans voor Adventure 
Valley om verder te blijven investeren in het gastvrij ontvangen van groepen en in 
het organiseren van nieuwe activiteiten en mogelijkheden. 

In 2021 openden we onze nieuwe indoor tempel met 4 unieke binnenactiviteiten 
( Bowling, KidZone, Fast Tag en Lasergame ), een restaurant, een prachtige bar en 
de Duvel Dome eventzaal.

Een perfecte  locatie om met je hele team  een topdag te organiseren waarbij plezier 
maken en culinair genieten hand in hand gaan.

Daarnaast kan u ook een frisse neus ophalen en genieten van enkele 
buitenactiviteiten in ons prachtig Adventure Park met eindeloos veel  

mogelijkheden. Dit is ook mogelijk op maat van jullie wensen
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v   Unieke ligging op een steenworp van Durbuy

v   Op 1 uur rijden van Brussel, Luik, Arlon en Charleroi

v   Capaciteit tot 3000 bezoekers per dag 

v   Ruime parking

v   Meerdere restaurants

v   Diverse vergaderzalen

v   Mogelijkheid tot privaat gebruik van het park

v   Ruim en gevarieerd activiteitenaanbod zowel binnen als buiten

v   Mogelijkheid om heerlijk te logeren

v   Gastvrijheid met een familiale en persoonlijke omkadering

v   In een natuurlijk kader

Adventure Valley Durbuy staat synoniem voor plezier voor jong en oud. Zowel 
indoor als outdoor staat de ene uitdaging na de andere op jullie te wachten.
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Durbuy City Games

De ideale teambuilding in een uniek en ontspannen kader. Een 
leuke zoektocht in het centrum van Durbuy die zorgt voor een 
aangename competitie en samenhorigheid tussen collega’s.

De codes bevinden zich niet in een escape room maar in het 
historisch centrum van Durbuy. Ga met je team op zoek via 
steegjes en pleintjes en probeer aan de hand van de codes de 
‘schatkist’ te kraken.

Team Challenge

Beleef een gewaagde en afwisselende teambuilding in hartje 
Adventure Valley en ontdek enkele van onze topactiviteiten. 
Bij een teambuilding Adventure Games wordt door middel 
van spelvormen gewerkt aan samenwerken, communiceren, 
netwerken, innoveren en veranderen.

Elk team start met een teamcoach. Tijdens de teambuilding 
moeten punten verzameld worden. De 3 beste teams nemen het 
op het einde van de dag tegen elkaar op tijdens een fi nalespel.

Enkele van de mogelijkheden :

TEAM BUILDING

MIN. DUUR PRIJS

MIN. 3U15P

MIN. DUUR PRIJS

1U3010P

·  Superfl y

·  Kilmbos

·  Click and climb

·  Via Ferrata

·  Free Fall

70€

35€

NEW
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MIN. DUUR PRIJS

MIN. DUUR PRIJS

2-3U

2-3U

10P

15P

Durbuy Discovery

Durbuy en zijn prachtige omgeving lenen zich perfect voor een 
mooie wandeling en om elkaar beter te leren kennen. Wandelen is 
een toegankelijke activiteit waar er tijd is om boeiende gesprekken 
aan te gaan. Via steegjes, pleintjes en een stukje natuur nemen 
onze gidsen je mee doorheen de tijdlijn van Durbuy. Geniet van 
een prachtig uitzicht vanop de uitkijktoren.

Onderweg voorzien we 2 stops
voor een lokaal hapje of drankje.

Fun Games
Wie is de grootste teamspeler binnen je team ? Daag je collega’s 
of personeel uit met de meest leuke, hilarische en diverse 
opdrachten. Fun Games combineert bestaande activiteiten in het 
park met een mix van orginele puzzel- en denkopdrachten.

Plezier maken, samenwerken en de groepsdynamiek staan 
centraal. Geen activiteiten voor waaghalzen maar activiteiten 
toegankelijk voor iedereen waarbij we elkaar motiveren en 
uitdagen in een ontspannen sfeer.

50€

40€

Escape Room

In groepen van 6 of 8 personen worden jullie opgesloten in 

een themakamer. Ontsnap zo snel mogelijk door raadsels op te 

lossen. Versterk de samenhang van je team met deze activiteit!

MAX. DUUR PRIJS

1U8P vanaf 105€
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E-Bike Discovery

Laat een ervaren gids je de mooiste paadjes ontdekken.
Nood aan een duwtje in de rug wanneer je bergop fi etst ? 

Wat extra steun nodig bij tegenwind of bij het optrekken ?
Geniet van de voordelen die onze elektrische fi etsen bieden.

Onderweg maken we tijd voor een tussenstop met een verfrissend 
drankje en hapje. 

Een alles of niets toernooi

Kies je favoriete sport, bordspel, estafette, wat dan ook en maak 
er een tornooi van. Zowat elk denkbaar spel kan in een toernooi 
worden gegoten.

Hoe unieker je de centrale activiteit maakt, hoe onvergetelijker dit 
toernooi zal zijn.

Vaardigheden die deze werkactiviteit ontwikkelt zijn samenwerken 
en kritisch denken.

Waarom wij er van houden : gezonde competitie en boeiende 
spelletjes geserveerd met een dosis hilariteit zijn een recept 
voor eerste klas binding en het creëren van onvergetelijke 
herinneringen.

Bv. bootcamp toernooi, padel toernooi, ...

MIN. DUUR PRIJS

2-3U30P OP MAAT

MAX. DUUR PRIJS

2-3U35P vanaf 68€

NEW
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FAMILY DAY
Breng met je medewerkers en hun families een uitzonderlijke dag door met als motto  
een dag vol kleine attenties voor de groten maar volop plezier voor iedereen.

Vergeet voor één keer alles. Ons team van gediplomeerde en ervaren instructeurs zorgt 
voor de nodige begeleiding.

Zij verzorgen en behartigen het onthaal, de briefi ng, activiteiten in het park, catering naar 
keuze, de zichtbaarheid van uw bedrijf, gepersonaliseerde begeleiding + je persoonlijke 
wensen en bijkomende animaties.

Ontdek onze verschillende Family Day formules :

KINDEREN < 85 CM : GRATIS
VOLWASSENEN : 45€

KINDEREN < 85 CM : GRATIS
VOLWASSENEN : 58€

KINDEREN < 85 CM : GRATIS
VOLWASSENEN : 89€

WELCOME EMOTION EXPERIENCE

DUUR

1 DAG

Mogelijkheid tot privaat gebruik van het gehele park

 FLY PASS

KAJAK

DESSERT

 FLY PASS

FOOD & BEVERAGE
VOUCHER 15€

 FLY PASS

WORSTENBROODJE
EN DRANKJE

KLASSIEKE BBQ
3 VLEESSOORTEN + DRANKEN

ONTVANGST
+ KOFFIE & CROISSANT

ONTVANGST
+ KOFFIE & CROISSANT

ONTVANGST
+ KOFFIE & CROISSANT



SINTERKLAAS

Ontvangst en ontmoeting met de Sint

Toegang voor 1 of 2 uur tot alle binnenactiviteiten:

Bowling, Fast Tag, Lasergame en KidZone (binnenspeeltuin).

Verrassing voor de kinderen

Pannenkoekenfeest voor iedereen

SAINTE BARBE & SAINT ÉLOY (Special Business)

Toegang voor 1 of 2 uur tot alle binnenactiviteiten:

Bowling, Fast Tag, Lasergame en KidZone (binnenspeeltuin).

3-gangen menu

Drankjes pakket

Bijkomende opties: Vervoer per bus heen en terug naar Adventure Valley
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THEMAFEEST
Je bent nooit te oud voor een themafeest!  
Wij bieden een verscheidenheid aan thema’s voor alle leeftijden aan. 

PRIJS

OP MAAT



10

BEDRIJFSFEEST
Wat is er heerlijker dan op een bedrijfsfeest je collega’s beter 
te leren kennen in een ongedwongen sfeer met heerlijk eten 
en eens lekker uit de bol gaan.

Laat je door ons ervaren team inspireren en we zorgen 
gegarandeerd voor een onvergetelijk feest! Om alles extra 
veilig te laten verlopen organiseren we als optie ook  de 
heen- en terugreis per bus. Misschien noopt  één van 
volgende gelegenheden tot een feestje St Eloy, Sainte Barbe

Begin de dag met een warm onthaal in La Fabrique, onze 
nieuwe indoor activiteitenhal en geniet van 1 of 2 uur toegang 
tot het volledige aanbod: Bowling, Fast Tag en Lasergame.

Aansluitend kunnen we zorgen voor  een heerlijke aperitief 
en een maaltijd of een walking diner.

We hebben daarnaast ook nog tal van extra opties:

MIN. PRIJS

20P OP MAAT

·  Een interessant drankforfait

·  Een afterparty met DJ

·  Een muziekquiz

·  Een aparte meeting room

·  Busvervoer

·  De mogelijkheid tot privaat gebruik van het
      indoorpark en de event hal tot 400 personen



JOUW INSPIRATIE DOOR ONS GEREALISEERD
Heb je zelf een idee omtrent het programma en het entertainment? Maak  
je wensen kenbaar en we organiseren een strak gepland en onbezorgd 
event. Concentreer jij je op de gasten, wij zorgen voor de rest!
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EINDEJAARSFEEST /
NIEUWJAARSRECEPTIE
We bieden voor je eindejaarsfeest de meest uiteenlopende 
formules; gaande van een klassieke stijlvolle receptie, 
tot een losse thema-avond. Begin de dag met een warm 
onthaal in La Fabrique, onze nieuwe indoor activiteitenhal 
en geniet van 1 of 2 uur toegang tot het volledige aanbod: 
bowling, fast tag en lasergame. Aansluitend kunnen we 
zorgen voor  een heerlijke aperitief en een maaltijd of een 
walking diner.

PRIJS

OP MAAT

·  Een interessant drankforfait

·  Een afterparty met DJ

·  Een muziekquiz

·  Een aparte meeting room

·  Busvervoer

·  De mogelijkheid tot privaat gebruik van het
      indoorpark en de event hal tot 400 personen
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Bar’Bru - Meeting Room

SEMINARIES
Wens je  een belangrijke bijeenkomst, meeting, lezing of 
workshop te organiseren?

DE PLATTEGROND - BAR’BRU

DE PLATTEGROND -  MEETING ROOM

Modulaire ruimte van 10 tot 200 personen

UITRUSTING :

•   Projector

•   Notitieboekjes

•   Bics pennen

•   Paper Board

•   Wifi 

•   Plasma

CONTACT

+32(0)86.212.815 OF INFO@ADVENTURE-VALLEY.BE
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Duvel Dôme

Elk succesvol feest of evenement begint met de zoektocht naar de 

perfecte feestzaal! De Duvel Dome biedt tal van mogelijkheden.

Deze locatie is geschikt voor alle soorten evenementen, zoals

seminaries, concerten, personeelsfeesten en recepties.

De Duvel Dome kan ook gehuurd worden voor een beurs of 

privéfeest (bruiloft, ...).

DE PLATTEGROND - DUVEL DÔME

UITRUSTING :

•   Podium

•   Sound & light

Technische fi che op aanvraag

CAPACITEIT WEBSITE CONTACT

DUVELDOME.BE400P +32(0)86.212.815
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Een ongewone omgeving op een uitzonderlijke locatie. Naast 
accommodatie biedt Greenfi elds een mix van entertainment: 
padelbanen, speeltuin,...

Prachtig 5-sterren hotel en wellnesscentrum in Durbuy,
de parel aan de kroon van de stad

Comfortabel hotel in een typische Condroz-boerderij
in een prachtige omgeving

4-sterren hotel en charmant restaurant gelegen
in het centrum van Durbuy

Keuze uit diverse lodges en huisjes met uiteenlopende
capaciteit in de buurt van Adventure Valley  

OVERNACHTING
Wij stellen voor om van uw evenement in Durbuy te genieten 
door in één van onze verblijven te overnachten. Kies uit een 
ruim aanbod ongewone, klassieke of luxe verblijven :

WEBSITE CONTACT

DURBUYPROPERTIES.BE 086/650.377

Green Fields

Sanglier des Ardennes

Hôtel Five Nations

Saint-Amour

Gîtes et chalets

WBESITE CONTACT

SAINTAMOUR.BE 086/212.592

WEBSITE CONTACT

FIVENATIONSDURBUY.BE 086/214.454

WEBSITE CONTACT

SANGLIER-DURBUY.BE 086/213.262

WEBSITE CONTACT

DURBUYGREENFIELDS.COM 086/650.344
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La Fabrique

In onze nieuwe overdekte activiteitenhal vind je ook een ruim en 

gezellig restaurant, de ideale plaats voor je recepties, walking 

dinners, BBQ’s, buff etten...

Le Bar’Bru

Bar’Bru ligt in het hart van Adventure Valley en heeft een 

ruim, overdekt terras. Keuze uit heerlijke streekgerechten of 

verschillende buff etten.

La Cabane

Dit is een gezellige zomerbar in het hart van het avonturenpark 

middenin de activiteiten, ideaal voor een aperitief of een 

verfrissend drankje.

Le Bar Chouff e

De Bar Chouff e is een gezellige ruimte in de buurt van de Bar’Bru. 

Ontmoet collega’s aan de bar en op het terras voor een drankje 

of een lunch. Buitenruimte en privébar.

MAX. 400P

MAX. 200P

MAX. 70P

CATERING
We beschikken over diverse restaurants:



Rue de Rome 1, 6940 Durbuy • +32 (0) 86 212 815 • info@adventure-valley.be

www.adventure-valley.be

Contactpersoon :

+32 (0) 86 213 262

sales@lpm.be


