INFO OUTDOOR ACTIVITEITEN ZOMER 2017
Speciaal voor de vakantiegangers van
‘Le Roptai’, organiseert Free Style
Projects in de zomervakantie diverse
outdoor activiteiten onder de naam
Roptai Outdoor. Buiten de
zomerperiode kunnen groepen een
outdoorprogramma op maat
samenstellen. Kijk op
www.freestyleprojects.nl
voor de mogelijkheden.
• Weekprogramma
Het nieuwe outdoor programma wordt
wekelijks op vrijdagmiddag via rode
affiches bekend gemaakt en is dan ook in
de receptie beschikbaar. Vanaf
vrijdagavond 18.00u vindt de
inschrijving en betaling plaats in de ons
outdoor kantoor of in de receptie van
camping Le Roptai.
• Inschrijving
Voor info en inschrijving kan je terecht in
ons outdoor kantoor, gelegen schuin
tegenover de receptie. Wij zijn geopend
van 17.30 tot 18.00 (zo t/m do). Buiten
deze tijden vinden inschrijvingen in de
receptie plaats. Betaling wordt altijd bij
inschrijving voldaan. Bij minderjarigen
moet het inschrijfformulier worden
ondertekend door een volwassene.
• Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief: instructie,
begeleiding en toegangsprijs locaties.
Niet inbegrepen zijn: eten, vervoer en
buitensportverzekering (mits
aangegeven).
• Leeftijd
De activiteiten zijn geschikt voor jong en
oud. Zie per activiteit de minimum
leeftijd en de eventuele aanvullende eis.
In het jaar 2017 moet de aangegeven
leeftijd zijn bereikt!
• Vervoer
Voor activiteiten die buiten de camping
plaatsvinden, wordt bij inschrijving
gevraagd of men over eigen vervoer
beschikt. Zo hebben wij een overzicht
van het aantal zitplaatsen. Om het milieu
te ontzien en omdat niet alle deelnemers
over vervoer beschikken, kan eventueel
gevraagd worden mededeelnemers mee
te nemen.
• Ook belangrijk…
Programma is onder voorbehoud en kan
verzet of geannuleerd worden (bij slecht
weer of te weinig deelnemers). Wij
brengen de ingeschreven deelnemers
hiervan op de hoogte. Wijzigingen en/of
extra activiteiten worden d.m.v. een bord
bij ons info kantoor bekend gemaakt.
Zorg dat je op tijd bij de startlocatie
aanwezig bent.
Gebruik van alcohol en/of verdovende
middelen voor of tijdens de activiteiten is
verboden. Ben je onder medische
behandeling of heb je bv. last van
hoogtevrees, geef het dan tijdig door aan
de instructeur(s).

Paklijst algemeen
 Voor alle activiteiten geldt: sportieve
kleding en geen sieraden i.v.m. kans op
verwondingen en verlies. Deelnemers
met lang haar moeten een haarelastiek
bij zich hebben.
 Neem voor iedere activiteit iets te
drinken mee. Denk ook aan lunchpakket
voor de langere activiteiten.
 Voor activiteiten die buiten de camping
plaatsvinden: neem de zorgverzekeringspas en een geldig legitimatiebewijs mee.
De legitimatie-plicht geldt ook in België
en Frankrijk.

Startlocaties
• Locatie 1: ons inschrijf- en info kantoor,
gelegen schuin tegenover de receptie.
Hier starten de meeste activiteiten die
buiten de camping plaats vinden.
• Locatie 2: neem de weg tussen de
winkel en ons outdoor kantoor omhoog.
Na 25 meter aan de rechterkant bevindt
zich een groene keet. Niet te missen,
hier hangt een mountainbike in de
boom…
• Locatie 3: outdoor gebied tegenover het
zwembad met o.a. de klimmuur en de
boogschietbaan.
• Locatie 4: touwparcours bij het
zwembad.
ABSEILEN
Overwin je hoogtevrees en maak een
spectaculaire afdaling langs een steile
rotswand...
- Tijdsduur: ± 3 uur
- Leeftijd: 12+
- Paklijst: stevige, dichte schoenen
- Startlocatie: locatie 1
BOOGSCHIETEN
Maak onder begeleiding kennis met de
handboogsport. Deze activiteit blijkt
telkens weer een verslavend effect te
hebben…
- Tijdsduur boogschieten: ± 2 uur
- Tijdsduur boogschieten kids: ± 1,5 uur
- Leeftijd boogschieten: 12+
- Leeftijd boogschieten kids: 8 t/m 11 jaar
- Startlocatie: locatie 3
GROTTENTOCHT
Maak lopend, kruipend en klauterend een
mooie en spannende tocht door de
onderaardse gangen van een grot. Al snel
blijkt dat de helm en hoofdlamp onmisbaar
zijn. Wel iets anders dan de Grotten van
Han…
- Tijdsduur: ± 3 uur
- Leeftijd: 10+
- Paklijst: warme kleding die vuil mag
worden. In de grot is het ± 12°. Laarzen
zijn ideaal. Wij zorgen voor een overal.

Neem reserve kleding en een handdoek
mee. Lege vuilniszak voor natte kleding.
Neem geen spullen mee zoals mobiel,
papieren, enz.
- Startlocatie: locatie 1
MOUNTAINBIKEN
Na de basisuitleg maak je onder begeleiding
een mooie en inspannende
mountainbiketocht.
- Tijdsduur: ± 3 uur
- Leeftijd: 16+ en basisconditie vereist
- Paklijst: gymschoenen met een grof
profiel of lichte bergschoenen. Een
wielrenbroek is ideaal. Je krijgt een bidon
in bruikleen. Iets te eten voor onderweg.
- Startlocatie: locatie 2
Mountainbikes (MTB’s) zijn ook los te huur.
Informeer naar de mogelijkheden in de
receptie.
OUTDOOR LASERGAMEN
Lasergamen is een leuk, actief spel dat door
iedereen gespeeld kan worden. De bedoeling
is om zo veel mogelijk “levens” van de
tegenstanders weg te nemen zonder zelf
geraakt te worden. Er worden meerdere
spelen gespeeld.
- Tijdsduur lasergamen: ± 2 uur
- Leeftijd lasergamen: 8+
- Leeftijd lasergamen 16+: 16+
- Startlocatie: locatie 2
ROTSKLIMMEN
Beklim op eigen kracht een steile rotswand!
- Tijdsduur: ± 6 uur
- Leeftijd: 12+
- Paklijst: gymschoenen
- Startlocatie: locatie 1
TOREN VAN BABEL
…oftewel kratstapelen. Wie bereikt het
hoogste punt? Leuk om te kijken...en om zelf
te proberen.
- Tijdsduur: 1 uur
- Leeftijd: 12+
- Startlocatie: locatie 3
TOUWPARCOURS
Verplaats je jezelf van boom tot boom met
behulp van de verschillende soorten
touwbruggen.
- Tijdsduur: ± 1,5 uur
- Leeftijd: 8+. Kinderen van 8 t/m 11
dienen door een volwassene te worden
begeleid die zelf ook mee doet.
- Minimale lengte: 130cm voor het lage of
150cm voor het hoge parcours / Max. 100
Kg
- Paklijst: stevige, dichte schoenen
- Startlocatie: locatie 4

