
Activity Club
Boshotel Vlodrop heeft een zeer ervaren 

activiteiten-team: de Activity Club. Deze energieke club 
organiseert tal van individuele- en groepsactiviteiten 
voor jong en oud. Of het nu gaat om een spannende 

teambuildings activiteit, een sportieve familiedag of een origineel 
kinderfeestje, onze Activity Club doet het allemaal. 

Heeft u zelf originele ideeën en wenst u een activiteit op maat?  
Ook dat behoort tot de mogelijkheden.  

  

Bootcamp-/ survival training
Lekker buiten in de prachtige bossen aan uw conditie werken. U legt onder professionele 
begeleiding een behendigheidsparcours af met een intensieve training. De intensiteit van de 
training kan aangepast worden aan ieders conditie. Vanaf 5 personen € 12,50 p.p.

GPS wandel- of fietstocht
Even wat anders dan in een stoel zitten. Ga op pad met een GPS module en geniet van de 
mooie natuur van nationaal park de meinweg.
Baan zelf een weg van routepunt naar routepunt. In samenspraak kijken we hoelang de route 
mag zijn. Dit kan zowel te voet als in combinatie met een (huur) fiets.  
De kosten zijn € 20,00 per groep met GPS excl. kosten voor eventuele fietshuur.

Mountainbike-, E-bike- & fietsverhuur
Boshotel Vlodrop/ Vita Allegra beschikt over een groot aantal Mountainbikes-, E-bikes- en 
huurfietsen. Op de fiets is de ideale manier om het prachtige natuurgebied “de Meinweg” 
te verkennen. U kunt gebruik maken van een van onze fietsroutes of van een route  
coordinator. (+ € 50,00 per uur). De prijzen van fietshuur zijn € 9,50 per gewone fiets,  
€ 15,00 voor een mountainbike en € 21,00 per e-bike.
TIP: Als u in Boshotel Vlodrop verblijft voor besprekingen is een het halen van een frisse 
neus op de fiets tijdens de pauzes niet alleen gezond maar ook bevorderlijk voor het  
concentratievermogen.

De Blinde, de Dove en de Gebarentolk
Bij dit spel draait alles om vertrouwen en een optimale samenwerking tussen 3 of meer  
personen. De Blinde loopt op aanwijzingen van de Dove het parcours, dat enkel door de 
Gebarentolk kan worden gezien. Dit is de ultieme teambuildingsactiviteit maar is ook  
leuk voor familie of vrienden. Voor 5-25 personen zijn de kosten € 12,50 p.p. 
inclusief begeleiding.

Handboogschieten
Bij handboogschieten komt het neer op behendigheid en uiterste concentratie.  
Leuk als aanvullende activiteit in een teambuildings programma of als groepsactiviteit.  
De duur is 1,5 uur en de kosten zijn afhankelijk van het aantal personen.  
  6 – 12 personen € 13,50 p.p.
13 – 18 personen € 12,50 p.p.
19 – 24 personen € 11,50 p.p.



Sportieve Groepslessen 
Spinning/ BBB/ Dans/ Aquajogging/ Yoga
In onze sportschool bieden we diverse groepslessen aan die zowel volgens een vast rooster worden 
gegeven als op reservering mogelijk zijn. Zo hebben we onder andere Spinning, BBB, Dans,  
Aquajogging en Yoga.

Nordic-walking
Op een sportieve manier het Meinweggebied verkennen? Nordic Walking is dé manier om dat op een 
effectieve manier te doen. Het is een perfecte groepsactiviteit met trainingsvorm. Door het gebruik van 
de stokken (poles) worden er meer spieren gebruikt dan bij een gewone wandeling.
Voor een groep van 5 – 35 personen zijn de kosten € 12,50 p.p. inclusief begeleiding en poles.

Darten
Darten (met of zonder begeleiding) kan als losse- of als aanvullende activiteit worden gereserveerd. 
Inclusief poule staten en reglementen. Vanaf € 5,00 p.p.

 
Kinderfeestjes 

Vita Allegra organiseert, eventueel samen met de Activity Club, de tofste kinderfeestjes!  
We hebben een aantal concepten die uiteraard allemaal nog uitgebreid kunnen worden  
met aanvullende activiteiten.

Pretty Princesses (van 6 tot 8 jaar)
Op je verjaardag word je omgetoverd tot echte prinses. Eerst lekker zwemmen in ons binnenzwembad 
en daarna krijgen jij en je vriendinnen een echte beauty behandeling in onze beauty salon.
Na afloop eten jullie frietjes met een snack en een drankje. 
Dit feestje duurt ongeveer 3 uur en kost € 23,50 per kind met een maximaal van 8 kids.

Bosrakkers (van 6 tot 8 jaar) 
Dit sportieve kinderfeestje is speciaal voor stoere jongens en meisjes. Jullie krijgen een bootcamp voor 
kids in het bos dat speciaal door onze instructeur is uitgezet. Daarna lekker zwemmen in het binnen-
zwembad van Boshotel Vlodrop. Je sluit de middag af met frietjes, een snack en een drankje.
Het feest duurt in totaal ongeveer 3 uur en het kost € 15,00 per kind met een maximum van 8 kids.

Beauty’s (van 8 tot 12 jaar)
Voor de grotere meiden hebben een sportief beauty feestje. We beginnen met een  
Zumba- of dansles en daarna krijgen jullie een make-up- en beauty workshop én behandeling in het 
beauty centrum Vita Allegra. Het feest wordt afgesloten met frietjes, een snack en een drankje.
Dit feestje kost € 26,50 per kind en we kunnen het met maximaal 8 kinderen doen.


