
Ontdek het immense victoriameer vanaf een kano en geniet van de rust en de 
geluiden van vogels. Stap samen in een van de twee tandem kano’s of creëer 
je eigen avontuur vanuit een eenpersoons kano. Word wakker tijdens een 
ontspannen kanotocht in de ochtend of kano de zonsondergang tegemoet. 
Geniet onderweg van een verfrissende duik in het Victoriameer en kijk uit op 
de spelende kinderen bij Speelland Beekse Bergen. 

Voor: Vanaf 12 jaar, onder 12 jaar onder begeleiding van een  
volwassene

Tijd: 1,5 uur 
Prijs: €10,- p.p.
Verzamelen: Infoshop Vakantiepark Beekse Bergen
Wanneer: Alle dagen van april t/m oktober.

Kanovaren

Geocaching is een wereldwijde schattenzoektocht waar digitaal en de 
real world elkaar tegenkomen. Het is een schatzoektocht op basis van GPS 
coördinaten. Via deze coördinaten en je GPS (of smartphone) kan je aan de 
slag gaan met geocachen. Naar wat je op zoek gaat tijdens het geocachen is 
steeds een raadsel, en dat is juist het leuke van deze mooie buitensport. 
Speciaal op maat gemaakt bieden wij een Beekse Bergen schattenzoektocht 
aan voor jong en oud. Laat je verrassen en ontdek de wereld van Beekse 
Bergen. 

Voor: Vanaf 12 jaar, 1 tot 6 personen per groep
Duur: 09:00 - 13:00 uur en 14:00 - 18:00 uur
Prijs: €10,- per device per dagdeel (borg van €50,-)
Verzamelen: Infoshop Vakantiepark Beekse Bergen
Wanneer: Dagelijks van april t/m oktober.

Geocaching tocht



Wil jij helemaal Back2Basic gaan? Geniet dan van een Bushcraft Cooking 
arrangementen en leer om gerechten te bereiden op zelf gemaakt vuur. 
Meer Back2Basic dan dit wordt het niet! Je hebt de keuze uit 3 verschillende 
niveaus: beginner, advanced en extreme. 
Als beginner leer je vuur maken op basis van verschillende technieken. 
Je sluit af met het bakken van een broodje boven je zelfgemaakte vuur. 
Bij het advanced Bushcraft Cooking arrangement ga je zelf aan de slag 
met het snijden van hout met diverse gereedschappen. Bij het extreme 
Buschraft Cooking start je met het onder de knie krijgen van verschillende 
houtsnijtechnieken, maakt daarna zelf vuur en sluit af met het bereiden van 
een heerlijk gerecht boven je zelfgemaakte vuur.

Voor: Alle leeftijden (deelname met minimaal 4 personen)
Duur: Beginner 2 uur, Advanced 4 uur en Extreme 6 uur
Prijs: Beginner €12,50 p.p., Advanced €30,- p.p. en Extreme €50,- p.p.
Verzamelen: Afrika Club 
Wanneer: Exclusief te reserveren.

Bushcraft Workshop
Let op! Enkel voor 

Back2Basic gasten

Zin in wat ontspanning? Word wakker tijdens het ontspannen Sup & Yoga 
arrangement of sluit je dag af op de sup, terwijl je geniet van de onder
gaande zon. Je gaat onder begeleiding van een ervaren yoga instructrice het 
water op met een eigen supboard. Geniet van de totale rust om je heen en 
werk ondertussen aan je balans en spieropbouw.

Voor: Vanaf 12 jaar, zwemdiploma verplicht
Duur: 19:00 - 20:30 uur
Prijs: €30,- p.p. 
Verzamelen: Afrika Club 
Wanneer: Iedere dinsdagavond tussen 1 juli en 4 september.

Sup & Yoga
Let op! Enkel voor Back2Basic 

gasten en altijd onder 
voorbehoud van het weer


