ACTIVITEITEN
WAT IS ER MOGELIJK IN HET PRULLENBOS?

HIKESURVIVAL
Bij de hikesurvival wordt u op sleeptouw genomen doorheen Laarne en Wetteren. Tijdens deze tocht worden de
survivaltechnieken stap voor stap aangeleerd.
Duur: halve dag
Prijs: €30 per persoon

VOEDING UIT DE NATUUR EN VUUR MAKEN
Bij deze teambuildingactiviteit gaat u op zoek in de natuur naar wat Laarne en Wetteren te bieden hebben aan eetbare planten.
Op het zelf aangemaakte vuur met de firesteel, vuursteen of vuurboog verwerkt u nadien de gevonden planten tot een maaltijd.
Duur: halve dag
Prijs: €30 per persoon

ARCHERY TAG
Archery tag is spel zoals paintball of lasershooting, maar dan met pijl en boog!! Bij dit spel nemen 2 groepen het tegen elkaar op
en proberen elkaar uit te schakelen, of de doelen van de tegenstander uit te schakelen. Er zijn verschillende spelvormen
mogelijk. Doordat de pijlen voorzien zijn van een dichte foam en de deelnemers ook een gezichtsmaskers dragen is dit een
volledig veilige activiteit, de impact van de pijl op het lichaam is minimaal.
Duur: 1 tot 4u.
Prijs : €30 per persoon

ORIËNTATIETOCHT
Dit is geen gewone oriëntatietocht, maar een tocht door middel van natuurlijke navigatie. U leert eerst een paar
basistechnieken aan om u te oriënteren met behulp van de zon, windrichtingen, landschappelijke elementen, zelfgemaakt
kompas, maan en sterren...
Daarna is het aan u om met de aangeleerde technieken vanop een droppingplaats de weg naar het Prullenbos terug te vinden.
Onderweg worden er enkele controlepunten opgesteld.
Duur: halve dag
Prijs: €30 per persoon

GEEF UW SERVIES EEN PERSOONLIJKE TOUCH
Tijdens deze gezellige workshop geeft u een persoonlijke toets aan een vooraf door u gekozen deel van een servies. U kan
bijvoorbeeld uw naam, bedrijfslogo of lijfspreuk aanbrengen.
Na de workshop wordt het servies door ons geglazuurd en na een viertal weken kan u uw eigen servies ophalen te Laarne.
Duur: ca 2u
Prijs: €20 per persoon Het basisservies dat u decoreert betaalt u ter plaatse (kan al vanaf € 7).

POTTENDRAAIEN
Tijdens deze workshop kan u proeven van één van de oudste ambachten ter wereld: het pottendraaien. Na een korte
demonstratie kan u zelf aan de slag. Iedereen krijgt de kans om zijn/haar eigen 'potje' te draaien.
Na de workshop worden de potten door ons gebakken en geglazuurd. Na 4 à 6 weken mag u ze ophalen te Laarne.
Duur: Afhankelijk van het aantal deelnemers
Prijs: €30 per persoon

SCHAAL IN KERAMIEK
Aan de hand van enkele voorbeelden of gewoon uit eigen inspiratie, creëert u uw eigen originele schaal in klei. Het resultaat is
alleszins uniek.
Na de workshop worden de schalen door ons afgewerkt, gebakken en geglazuurd. Na 4 à 6 weken mag u ze ophalen te Laarne.
Duur: ca 2.5u
Prijs: € 45 pp

HUREN MOUNTAINBIKE:
Volg het parcours van 30km die door het Prullenbos loopt.
Prijs: €35 per fiets +helm

PRULLENBOSWANDELING:
Een wandeling van 8km die u leidt door het beste van Laarne
Prijs: gratis

Voor al uw vragen kan u steeds terecht op het nummer 09 365 00 26 of via info@prullenbos.be.

