
Kampen 2019
Avanco is de eigenzinnige kruisbestuiving van 

avonturensport, circus en spektakel.

“Avanco is
actie en adrenaline. Avanco is het puntje van 
de stoel, de spanning voor de sprong. Avanco 

is de openvallende mond en de 
zalige herinnering.”

                                          Bedrijven teambuilding  
                                    family day, bedrijfsevents, openingsfeest,
                                   animatie...

                             Scholen sportdagen, circusproject,
                        schoolfeest, animatie op verplaatsing...

                  Volwassenen paintball, flyboard, 
             vrijgezellen, familiefeesten, communie- lentefeest, 
          verenigingen...

       Jeugd verjaardagsfeestjes, kampen, avontuurlijke  
   woensdagen...

Contactgegevens
www.avanco-adventure.com 
avancokortrijk@gmail.com
+32 474/68 67 13
            
            Avanco Adventure              
              

BON €5

Avontuurlijke woensdag

korting*1 per kind



Ravotten kamp 
2de en 3de kleuter

                                                 Uw kleine avonturier:   
                                           □ heeft energie voor twee,
                                       □ bouwt kampen onder de keukentafel, in de tuin     
                                   en in bed,
                                □ deed zonet een achterwaartse salto in de zetel 
 
                          Kruiste u minstens één van de drie vakjes hierboven aan?       
                       Schrijf je kleuter dan snel in voor het ravotten
                   kamp van  Avanco. Vijf dagen vol toffe 
               spelletjes, wervelend circus en  spannend 
            avontuur op maat van de allerkleinsten. 

Adventure kamp 
1ste tot 6de leerjaar€130

WAnneer?                            

Krokus: 4-8 maart 2019 

Pasen  1: 8-12 april 2019                 

Pasen  1: 15-19 april 2019

Zomer 1: 1-5 juli 2019               

Zomer 2: 8-12 juli 2019           

Zomer 3: 15-19 juli 2019 

Zomer 6: 5-9 augustus 2019

Zomer 7: 12-16 augustus 2019

Zomer 8: 19-23 augustus 2019

Zomer 9: 26-30 augustus 2019

Herfst: 28-31 oktober 2019

Bij ons kan je je energie kwijt tijdens een boeiende 
vijfdaagse. Avontuur om je geen moment te 
vervelen! Trotseer water, aarde en lucht. Dit onder 
begeleiding van deskundige (en razend enthousias-
te) monitoren. 
  Ons klassieke avonturenkamp wordt dit jaar nog     
       spannender en cooler. Personaliseer nu je eigen  
          kamp door te kiezen uit één van onze opties 
            (enkel Zomer week 1, 2, 8 en 9):
              Circus, paintball of survival.

€130

Het leven is te kort voor verveling. Steek die 
luie zetel in de fik en kom je uitleven tijdens ons 
meest avontuurlijke kamp ooit! Oké, dat van die 
zetel is figuurlijk bedoeld, maar hier leer je wel een 
écht kampvuur stoken. Dat is niet alles, het kamp staat 
garant voor avontuur en fun van het zuiverste water! 
Een week lang buitelen we van de ene knalactiviteit in de 
andere (lees: PAINTBALL! SURVIVAL! BLOB! 
DEATHRIDES! QUAD! FLYBOARD). Aan het begin van de 
vijfdaagse moet je ons beloven dat je zonder dwang terug naar huis 
gaat, want wie deze week heeft doorgemaakt wil hier nooit meer 
weg. Alle #yolo’s nog aan toe!

Wanneer?
Zomer 1: 1-5 juli 2019               
Zomer 2: 8-12 juli 2019  
Zomer 8: 19-23 augustus 2019
Zomer 9: 26-33 augustus 2019

Adrenaline kamp (intern)
11 tot 16 jaar

 
Meer avontuur? Breng je slaapzak mee en beleef dubbel zoveel avontuur.
Begin alvast te bibberen voor het nachtspel, strijk je smoking voor de 
  casino-avond en spaar je spannendste verhalen voor aan het kampvuur.
           Gaat door vanaf 12 inschrijvingen.

Wanneer?
Zomer 8: 19-23 augustus 2019

€275

Adrenaline kamp (extern)
11 tot 16 jaar

Zomer 1: 1-5 juli 2019               
Zomer 2: 8-12 juli 2019           
Zomer 3: 15-19 juli 2019 
Zomer 6: 5-9 augustus 2019
Zomer 7: 12-16 augustus 2019
Zomer 8: 19-23 augustus 2019
Zomer 9: 26-30 augustus 2019

Pasen 1: 8-12 april 2019
Pasen 2: 15-19 april 2019

   
     WANNEER?

http://www.avanco-adventure.com/jong-en-wild
http://www.avanco-adventure.com/jeugd-tot12-j
http://www.avanco-adventure.com/jeugd-tot12-j
http://www.avanco-adventure.com/allerkleinsten
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