
VERRASSENDE ARDENNEN
Om wild van te worden !
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VERRASSENDE ARDENNEN
Om wild van te worden !

Diep verscholen in het glooiend landschap van de Belgische Ardennen nemen uw genodigden 
hun intrek in een authentiek kasteel voor één of meerdere dag(en). Een uitgebreid ontbijt 
met uitzicht over de vorstelijke wouden is het beste “tableau vivant” om de dag te starten. 
Na het optrekken van de ochtendnevel en het opkomen van de eerste zonnestralen starten 
we de jeeps voor een unieke tocht. 

Het voortdurend klimmen en dalen leidt tot fraaie panorama’s over de uitgestrekte bossen 
en tot het ontdekken van onbedorven plekken in de natuur, kleine dorpjes, kapelletjes en 
bruggetjes. 

De dag wordt dan ook op gepaste wijze afgesloten met een zalig wildmenu 
dat de chef-kok serveert in ons kasteel.
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LOCATIES

Château de Targnon - Stoumont
Een bochtige weg door het bos neemt ons mee naar Château de 
Targnon. Deze parel in het midden van de natuur is omringd door 
een domein van maar liefst 25 hectare groot. De rivieren Amblève en 
Lienne Vallei vloeien samen op het kasteeldomein en bezorgen zo 
een nostalgisch en rustgevend gevoel.

Château Charles - Pepinster
Aan het uiteinde van het dal van de Vesder ligt Pepinster, een 
mooie stad omgeven door talrijke boomgaarden en waar het heerlijk 
wandelen is. Château Charles biedt u een combinatie van origineel 
klassiek en modern art-deco. Bovendien bevindt het kasteel zich in de 
nabijheid van Spa-Francorchamps. Dit maakt van Château Charles een 
unieke uitvalbasis om de Ardennen te ontdekken.

Château de Mirwart - Mirwart (Saint-Hubert)
Vertoef vanaf 2021 in Mirwart. Een klein dorp midden in de bossen 
van Saint-Hubert voor een magisch verblijf in het gerenoveerde 
Château de Mirwart.Het kasteel biedt negen prachtige suites, 
allemaal gerenoveerd met aandacht voor het erfgoed en zijn charmes. 

Stoumont

Saint-Hubert

Pepinster

3



Château de Targnon
Stoumont

Château Charles
Pepinster

Château de Mirwart (vanaf 2021)
Saint-Hubert
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LASER KLEIDUIFSCHIETEN
op het kasteeldomein

Test jouw precisie tijdens het kleiduifschieten op het uitgestrekte kasteeldomein. Leer de 
beste tips en tricks door een ervaren begeleider en laat het competitiebeest in jou naar boven 
komen. Maak je ervaring compleet door een combinatie van boogschieten, mes werpen en 
luchtgeweer schieten op het kasteeldomein. 
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JEEP / QUAD
Tocht

Ga op pad met een local langs de leukste offroad wegen van de Belgische Ardennen. 
Doorkruis de mooiste landschappen en laat je inspireren door de natuurlijke schoonheden van 
de Ardennen. Neem plaats achter het stuur en begeef je op offroad wegen waar je nog nooit 
eerder bent geweest.
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WILDOBSERVATIE
met gids

Ga op pad met gids in de volle natuur en ontdek de natuurlijke habitat van de wilde dieren. 
Observeer ze vanop een korte afstand en neem een exclusieve kijk in hun omgeving. Kruip 
steeds dichter waardoor je heel precies kan zien hoe herten, wilde zwijnen, dassen, vossen, 
wolven, … er van dichtbij uitzien. 
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SCHAPENDRIJVEN

Het schapendrijven is zowel fascinerend om naar te kijken als uniek om uit te voeren met 
uw genodigden. Het is een uitstekende metafoor om de begrippen communicatie en 
samenwerking in een ongewone context vorm te geven. Het schapendrijven is bovendien 
heerlijk ontspannen in de buitenlucht, met honden en schapen en onder leiding van ervaren 
professionals.
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BROUWERIJ
bezoek

Breng met uw genodigden een bezoek aan één van de vele brouwerijen in de Belgische 
Ardennen. Begeleid door een expert krijg je een rondleiding en ontdek je de geschiedenis van 
de brouwerij. Afsluiten doen we op gepaste wijze met een proeverij.
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DE GROTTEN VAN REMOUCHAMPS

Bezoek De Grotten van Remouchamps met uw genodigden en ontdek de ruime galerijen, 
geboetseerd door de natuur maar ook de prachtige Kathedraal van maar liefst 40 meter hoog. 
Het meest charmante moment van het bezoek is de terugkeer met het bootje, op de rivier die 
door het onderste niveau van de Grot loopt. Geniet van de langste onderaardse vaartocht van 
België en overigens ook de langste ter wereld die toegankelijk is voor bezoekers.
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VOORBEELDPROGRAMMA

 1 DAY EVENT

11u00  Aankomst op het kasteeldomein
11u30  Verwelkoming met Apéro    
  Ardennois en walking lunch
13u00  Kleiduifschieten
  op het kasteeldomein
16u15  Activiteit 2
18u15  Aankomst op het kasteeldomein
19u30  Gastronomisch wild diner
  by Wout Bru

 2 DAY EVENT

23u00  Open bar met nadien      
  overnachting in het kasteel
8u30   Ontbijt
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PERSONALISEER
UW BELEVING 

12



BUDGET
vanaf € 375,00 excl. BTW - per persoon
vanaf 15 personen

Wild geworden van de Ardennen?
We maken met plezier een voorstel op maat 
van uw budget en specifieke wensen.
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JULLIE GEZONDHEID 
& VEILIGHEID IS ONZE 

PRIORITEIT
De afgelopen tijd zijn we met z’n allen nogmaals met de neus op de feiten 

gedrukt geweest. Onze gezondheid is het grootste goed dat we bezitten. 
Voortaan heeft éénieder de verantwoordelijkheid om niet alleen voor zichzelf 

maar ook voor het welzijn van zijn medemens in te staan. Een credo dat we 
graag ter harte nemen tijdens de Verrassende Ardennen en nauwgezet toepassen 

met diverse veiligheidsmaatregelen. 

Met de Verrassende Ardennen kies je namelijk voor een beleving in de échte wereld! 
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Social distance faciliteren Koortsscanning 
bij aankomst

Ter beschikking houden 
van sneltesten

Regelmatig desinfectie van 
gevoelige zones

Infographics on site 
met aandachtspunten

Ter beschikking stellen van 
mondmaskers

Ter beschikking stellen van 
handgel

Ter beschikking stellen van 
handschoenen

Voorzien van voldoende 
handwas faciliteiten

Handschoenen & 
mondmaskers voor de 

medewerkers



CONTACT
Guillaume Desmet
Managing Director

+32 478 33 68 28
guillaume.desmet@gracias.be
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