ACTIVITEIT

INFO

Openingsuren kantoren PRNC De Gavers
Van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.00u

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
gavers@west-vlaanderen.be - 056 23 40 10

www.west-vlaanderen.be/gavers
Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers

gaversharelbeke

Verantwoordelijke uitgever: PRNC De Gavers, 056 23 40 10 • Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Begin herfstvakantie tot begin paasvakantie:
Elke dag van 13.30 tot 16.30 uur
Gesloten op vrijdag
Groepen op afspraak
Gesloten van 1 december t.e.m. 31 januari

LEEFTIJD

PRIJS PER
SESSIE

(toeslag feestdag*)

Reuzekano

Met de reuzekano op eigen spierkracht
het Gavermeer ontdekken. Samen in
hetzelfde ritme paddelen in het loepzuivere water.

Max. 40 personen per sessie (10 personen per kano)

Vanaf 3 jaar

1 uur

€ 160 (* € 110) tot 20
personen
per 10 personen extra
kano
€ 40 per bijkomende
kano

Klimmuur

Helm op, klimgordel aan en je bent klaar
om de 8m hoge klimmuur te ontdekken.

Max. 20 personen per sessie

Vanaf 6 jaar

1 uur

€ 160 (* € 110)

Hoogtouwenparcours

Overwin op 4 of 6 m hoogte heel wat verrassende hindernissen. Voor de kinderen
vanaf 4 jaar tot en met 1m 40 is er een
apart circuit op 1m hoogte.

- Max. 40 personen per sessie
- Min. 1m 40 voor circuit op 4 en 6m
hoogte
- Wanneer er kinderen deelnemen die
enkel op het kindercircuit kunnen,
moet een volwassen begeleider aanwezig zijn om de kinderen te helpen.
- Op een avonturenzondag (vraag de
data na) kan je enkel het hoogtouwenparcours vóór 14u00 of na 18u00
boeken.

Vanaf 4 jaar voor het kindercircuit op 1m
hoogte

2 uren

€ 200 (*€ 110) tot 20
personen
€ 400 (*€ 220) vanaf 21
personen

Lage Teambuildingspiste

Overwin samen met je team de
hindernissen.

Max. 20 personen per sessie

Vanaf 6 jaar, minimum 1 volwassene per
10 kinderen mee als begeleider

1 uur

€ 160 (* € 110)

Openingsuren bezoekerscentrum
Begin paasvakantie tot begin herfstvakantie:
Elke dag van 13.30 tot 17.30 uur
Gesloten op vrijdag
Groepen op afspraak

VOORWAARDEN

DUUR
PER SESSIE

EXTRA
- Kubb: €10 - Bij huur accommodatie: wordt klaargezet in de gehuurde ruimte. Zonder huur accommodatie: op te halen en terug te brengen tijdens de openingsuren van de burelen of bezoekerscentrum.
- App De Gavers: gratis info en interactief spel.
- Tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum kan je een gratis kinderwandelzoektocht ophalen.

PROVINCIAAL
RECREATIE- EN NATUURCENTRUM

DE
GAVERS
NATUURLIJK AVONTUURLIJK!
Aanbod groepen tot 50 personen

PROVINCIAAL
RECREATIE- EN NATUURCENTRUM

DE
GAVERS
NATUURLIJK AVONTUURLIJK!
GROEPSAANBOD
Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers – Natuurlijk Avontuurlijk!
Wil jij met je familie of vrienden een fantastische dag beleven in De Gavers? Dan is ons
groepsaanbod vast iets voor jou.

VOOR WIE
- Families of vriendengroepen tot max. 50 personen die een zaal of eventweide
wensen te huren.
- Ben je met meer dan 50 personen in je groep, dan wordt een programma op maat
voorgesteld. Doe je aanvraag via gavers@west-vlaanderen.be.

ACTIVITEITEN
- Kies minimum 2 activiteiten uit ons ruim aanbod aan avonturen- en natuuractiviteiten. Hou rekening met de randvoorwaarden. Deze kunnen niet gewijzigd worden.
- Twee activiteiten kunnen ook twee keer dezelfde activiteit zijn.
- De gekozen activiteiten zijn aaneensluitend. Bij meer dan 2 aaneensluitende
activiteiten kan een pauze voorzien worden van max. 1 uur.
- De activiteiten kunnen ook tegelijkertijd plaatsvinden want niet iedereen hoeft aan
alle activiteiten deel te nemen.
- Voor de doorschuif van de activiteiten en groepsverdeling sta je zelf in.
- Kinderen onder de 12 jaar moeten begeleid worden door een volwassene.
- Indien je om uitzonderlijke redenen maar één activiteit kan doen, betaal je een toeslag van € 100 per sessie.

RESERVEREN
- Stuur je keuze + gewenst startuur door naar gavers@west-vlaanderen.be.
- De reservatie wordt zo spoedig mogelijk bevestigd bij beschikbaarheid gidsen, monitoren en materiaal.

ANNULEREN
Een annulering van een aanvraag voor het groepsaanbod en/of accommodatie dient zo
vlug mogelijk en uiterlijk 10 werkdagen voor de dag van de activiteit gemeld te worden
aan het PRNC De Gavers via gavers@west-vlaanderen.be. Bij afzegging minder dan
5 werkdagen (=kantooruren ma-vrij (exclusief feestdagen)) voor de activiteit worden
50% kosten aangerekend, bij afzegging de dag zelf (telefonisch! én via mail) worden de
kosten volledig doorgerekend.
Bij stormweer of andere vormen van overmacht heeft het PRNC De Gavers het recht om
activiteiten/verhuur materiaal te annuleren. In dit geval worden geen kosten aangerekend aan de huurder. Het PRNC De Gavers kan niet verantwoordelijk gesteld worden
voor derving inkomsten of andere kosten door de huurder. De zalen blijven normaliter
wel steeds te gebruiken.

(*) ACTIVITEITENAANBOD EN PRIJZEN

ACTIVITEIT

VOORWAARDEN

LEEFTIJD

DUUR
PER SESSIE

PRIJS PER
SESSIE

(toeslag feestdag*)

Fluisterboot

Rondvaart in een elektrische boot met
gids. Je komt alles te weten over de historiek van de Gavers en de fauna en flora
van onder en boven het water.

- Max. 11 personen per sessie (inclusief
kinderen)
- Geen honden
- Zwemvest verplicht aan te doen

Info van de gids enkel geschikt voor
volwassen, kinderen kunnen mee met
hun ouders.

1 uur

€ 70

Op bezoek bij de imker

De Gaverimker opent de bijenhal en vertelt honderduit over het boeiende leven
van deze nuttige insecten.

Max. 20 personen per sessie

Info van de gids enkel geschikt voor
volwassenen, kinderen kunnen mee met
hun ouders.

2 uren

€ 70

Fluisterboot en imker
(=aanbod van 2 activiteiten)

Terwijl de ene groep op de fluisterboot
met de gids het Gavermeer verkent,
wordt de andere groep ondergedompeld
in de wondere bijenwereld. Na 1 uur
wordt gewisseld.

Max. 22 personen per sessie

Info van de gids enkel geschikt voor
volwassenen, kinderen kunnen wel mee
met hun ouders.

2 uren

€ 210

Op stap met de natuurgids

De groene long van Zuid-West-Vlaanderen verkennen en tegelijkertijd natuurweetje ontdekken over vogels, paddenstoelen, bos en water.
Ook vroege ochtend- of laatavondwandelingen zijn mogelijk.

Max. 20 personen per sessie

Programma aangepast volgens seizoen
en samenstelling groep

2 uren

€ 70

Klimaatwandeling

Een eigen bosparlement, je voetafdruk
berekenen, een mobilitieitstetris… Je
ontdekt het allemaal tijdens de wandeling. Ontdek waar de gevolgen van
de klimaatsverandering op het domein
zichtbaar worden.

Max. 20 personen per sessie

Info van de gids enkel geschikt voor
volwassenen, kinderen kunnen wel mee
met hun ouders.

2 uren

€ 70

Natuur met hindernissen

Beleef de natuur in De Gavers. Klim,
wroet, klauter, slinger zoals de mollen,
spinnen en konijnen door ons hindernissenparcours. Laat het competitiebeest in
je opkomen. Geen uitdaging is te groot.

Max. 20 personen per sessie

- Inhoud voor kinderen vanaf 8 jaar tot
12 jaar, volwassen kunnen meespelen
met de kinderen
- Minimum 1 volwassene per 10 kinderen mee als begeleider

2 uren

€ 70

Natuurkriebeltocht

Een ontdekkingstocht voor kinderen.
Wie vindt de kriebeldiertjes? Hoe hoog
zijn de bomen? Na de tocht kunnen de
allerjongsten je het allemaal vertellen in
geuren en kleuren.

Max. 20 personen per sessie

- Inhoud voor kinderen van 6 tot 12 jaar,
volwassen kunnen meespelen met de
kinderen
- minimum 1 volwassene per 10 kinderen mee als begeleider

2 uren

€ 70

GEEN ACCOMMODATIE
Je wenst geen zaal of eventweide te huren maar wel een activiteit te kiezen uit het
groepsaanbod? Dat kan als je kiest voor minimum 1 natuuractiviteit
OF minimum
1 natuur
+ 1 avonturenactiviteit
OF minimum 2 avonturenactiviteiten .

INFO

