
Activiteiten
Formules
Iedereen is welkom bij Avanco voor avontuur 
op elk niveau, ludieke groepsactiviteiten en 
onversneden amusement.



Activiteiten
Trotseer water, aarde, lucht en vuur er 
op los, onder begeleiding van 
deskundige (en razend enthousiaste) 
monitoren. Combineer de 
activiteiten naar hartenlust en stel zo 
een onvergetelijke dag samen.

    * Avonturenparcours: Deze tocht is een uitdaging voor 
       lichaam én geest. Breng hem samen tot een goed einde!

    * Hindernissenparcours: Overwin pittige en minder pittige (maar   
       niet minder leuke!) hindernissen tijdens deze maffe tocht.

    * Modderparcours: “Hoe vuiler, hoe liever!” , is het motto van deze  
      doldwaze moddertocht. We halen het varken in ons naar boven en 
      ploeteren door de modder tot we helemaal onherkenbaar zijn.          

    * Tunneltocht: Houd de mollen en regenwormen gezelschap op 
       deze spannende  tunneltocht.



   * Subtiele ladder: Heel subtiel ontvouwt hij zijn 
      geheimen. Tracht de bovenste  sport te halen 
      door een combinatie van inzicht, kracht en 
      evenwicht.

   * Klimmuur: Klimmen en klauteren naar de top.

   * Grote pamperpaal: Klauter omhoog naar een minuscuul 
      platform  op 10 meter hoogte. Zoek je evenwicht, richt je blik 
      op de trapeze en waag de  zweefduik  naar onsterfelijkheid!

   * Vechtpaal: Een duel in de lucht met een zwevende boomstam 
      en twee slurven in de hoofdrol. Stuur je rivaal de dieperik in!

   * Kleine pamperpaal: Klauter omhoog naar een minuscuul platform 
      op 4 meter hoogte. Zoek je evenwicht, richt je blik op de trapeze en 
      waag de zweef  duik naar onsterfelijkheid!

   * Hoogteparcours (Volledig nieuw vanaf  mei 2017)



    
                                    * Karabijnschieten: Schouder het geweer. Leg aan. Vuur!
                                       Uitdagende schietproeven met een karabijn. Knal jij de 
                                       meeste blikken omver?

                        * Katapult: Bepaal zelf  hoe hard je schiet en ontpop jezelf  tot een 
                           trefzekere katapultist. Of  was het katapulteur? Katapultenaar? 
                           Wat zeker is: het schietplezier!

  * Boogschieten: Doe Robin Hood verbleken en win de Gouden Pijl

  * Blaaspijp: De Indianen uit het Amazonewoud jaagden op apen met de blaas
     pijp. Bij gebrek aan apen doen wij het met een roos, een stevig paar 
     longen en een onberispelijk gevoel voor timing.
 

  * Hakbijlwerpen: Deze Scandinavische sport is niet voor doetjes.
     Naast kracht komt er vooral heel wat techniek bij kijken. Werp je    
     een weg naar eeuwige (nu ja, kortstondige) roem!



   
   * The Blob: Maak kennis met The Blob, een reusachtig 
      luchtkussen. Spring van 3, 5 of  10 meter hoogte en katapulteer 
      je vrienden metershoog de lucht in. Perfectioneer je zweefduik, 
      waag de sprong en BLOB! daar vliegt je beste maat het water in!

   * Deathrides boven het water

   * Ter land, ter zee en in de lucht

   * Waterloopballen: Loop over water als een echte magicus en bereik als eerste   
      de overkant.

   * Vlottentocht: Op het droge leren we een aantal basistechnieken om een vlot te 
      sjorren. Daarna testen we onze bouwsels op het water. Wie heeft het snelste 
      vlot? Wordt het pompen of  verzuipen ?



Avontuurlijke formules
Ontdek onze avontuurlijke formules, tot in de 
puntjes voor u uitgewerkt en begeleidt door 
deskundige (en razend enthousiaste) monitoren. 
De beschikbare formules zijn te combineren met 
andere formules of  met de losse activiteiten uit ons 
aanbod. 
Een formule kan je boeken vanaf  12 betalende 
deelnemers.

    

Volkssport plus Challenge  

Een eigenzinnige teambuilding met knotsgekke volkssporten en 
opdrachten geschikt voor jong en oud. Speel met én tegen elkaar in 
hilarische uitdagingen. Wie kroont zich tot eindwinnaar?
Deze activiteit duurt 3 uur.

Schuttersparcours   

Vuur er op los in deze knallende tijdreis. We schieten uit de startblokken 
in de middeleeuwen. Tijdens een kleine omweg in het Verre Oosten 
maken we kennis met buskruit, de nieuwste uitvinding van de Chinezen. 
Daarna nemen de karabijn, het pistool en de luchtdrukgeweren 
ter hand en knallen we de eenentwintigste eeuw in.
Deze activiteit duurt 3 uur.



    

Leger drill  

‘’GEEF ACHT!’’ 
Wie hierna spontaan brult ‘’Schijt in je broek met volle 
kracht!”, is rijp voor de leger drill. De drilmeester brengt 
je discipline bij en test deze tijdens en aantal intensieve 
proeven. Leer schieten op commando, vervoer je gewonde 
kameraden en bestorm de vijandelijke stellingen. 
Een intensieve activiteit, maar de ontlading is des te groot!
Duur: 3 uur, kan ook aangepast worden.

    

Far West! 

Howdy! Cowgirls en Cowboys, uitstekend nieuws: je hoeft niet langer de 
oceaan over om de Far West te bereiken. In het Verre West-Vlaanderen 
is de tijd stil blijven staan. Cowboys, Indianen en goudzoekers drinken een 
verkwikkend glaasje vuurwater in de Avanco-Saloon voor ze uitmaken wie de 
baas is over de Far West. Schiet sneller dan je schaduw en werp je lasso 
vaardiger dan Zorro. Yeeha!
Duur: 3 uur



    

Paintball

Geen avontuurlijkere balsport dan paintball. 
Ontdek het nieuwe outdoorterrein op ons domein in 
Aalbeke. Bij ons kan je terecht voor een spannend 
potje paintball met luchtdrukgeweren, maar ook voor 
heel wat spannende variaties op de klassieke vorm 
zoals pullpaintball met katapults of  shotgunpaintball.
 
Paintball is nergens zo spannend als hier. Waag je aan 
Night Paintball, exclusief  in onze arena. Maak jezelf  
ongrijpbaar in de duisternis en ontpop je tot de gesel 
van het rivaliserende team.
 
Je kan de Arena boeken vanaf  12 betalende 
deelnemers.

    

Avanco Extreme  

Ontpop je tot een ware Robinson in een opeenvolging aan uitdagende 
opdrachten met de brandende vlammen als middelpunt. Hou het vuur
(en de teamspirit) brandend, ga door het vuur en sleep de overwinning 
uit de brand!
Maximum 28 deelnemers.
Duur: 3 uur



    

Boys only

Wat duurt 3 uur en een half  en ruikt naar testosteron?
Boys Only! Een reeks stoere en intensieve activiteiten 
waarbij we de mannelijke oerkracht op de proef  stellen. 
Paintball? Check! Boomhakken? Double check! 
Ontdek de andere mannelijke avonturen.
Duur: 3 uur 30

    

Girls only  

Who run the world? Stoere vrouwen nemen Avanco over. Ze 
bekampen elkaar in een potje paintball en wagen zich aan spannende 
vrouwelijke avonturen. Het sterke geslacht? 
Daar bestaat geen twijfel over! 
Duur: 3 uur

    

Breinbreker

Masseer je grijze massa, gebruik je gezond verstand  en win de 
Breinbeker. De competitie is opgebouwd uit een aaneenschakeling 
van puzzels & actieve hersenkrakers. De beste puzzelaar wint de 
felbegeerde Breinb(r)eker)!
Duur: 3 uur



    

Dropping

Gewapend met kaart en kompas wordt je op een onbekende 
locatie gedropt. Zoek je weg terug en ontdek de mysterieuze 
schat. Opgepast, laat je niet klissen door de kwaadaardige 
wegenwachters!
Extra adrenalineshot nodig? Doe deze dropping ’s nachts!
Duur: onze droppings worden op maat gemaakt. De duur kan 
dus verschillen.

Op avontuur met ‘Kalle’
Avanco Adventure en bootverhuur de Keper slaan de handen 
in elkaar. Aan de Broeltorens wacht onze kapitein van ‘Kalle’, 
een luxueuze sloep van 7,5 meter lang, jullie op. 
Onderweg naar de jachthaven van Menen wacht het avontuur. 
Aan boord buig je het brein over de raadsels van de kapitein. 
Tweemaal gaan we voor anker, voor pittige uitdagingen op en 
rond het water. Als je alles tot een goed einde brengt wacht je 
een welkome verrassing!
Duur: 4 uur



    

Avanco verhuurt tenten en ander 
feestmateriaal geschikt voor festivals, 
beurzen en andere evenementen. 
Ontdek ons aanbod.

    

Partytent 

Stertent

Grote Circustent (20m X 30m)

Circustent ( 12m X 18m)

Iglotent (6m X 12M, uitbreidbaar tot 30m X 12m)

Tipi/Shibleytent (5m diameter)

Festivaltent  (32m x 40m)

Speleobox met Klimmuur

Popcornmachine

Suikerspinmachine

...



Ontdek alle laatste nieuws op
www.avanco-adventure.com

Avanco Adventure and events
Brumierstraat 6, B-8511 Aalbeke
+32 (0)474/ 68 67 13
avancokortrijk@gmail.com


